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Η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
∆ιαφήµισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισµό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο διαφηµιστική
επικοινωνία σε σχέση µε την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου και έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και
επιχειρήµατα που αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση, προκειµένου να κρίνει εάν η εν λόγω επικοινωνία
είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του ΕΚ∆-Ε.
ΕΚ∆

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των περιορισµών στις συναθροίσεις, που έχουν επιβληθεί
ε
εξαιτίας
της πανδηµίας COVID 19, η Επιτροπή συνεδρίασε µέσω τηλεδιάσκεψης.
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Σχετικά µε την αξιολόγηση του υπό έλεγχο ισχυρισµού «από
«από 100% φρέσκο γάλα»,
γάλα η Επιτροπή έλαβε
υπ’ όψιν της τα παρακάτω.
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών,
οτών, που αναλυτικά συζητήθηκαν κατά τη
συνεδρίαση, ο όρος «φρέσκο γάλα» δεν προβλέπεται και δεν περιγράφεται.
περιγράφεται Προβλέπεται και
περιγράφεται – µεταξύ άλλων – η κατηγορία «διατηρηµένα
διατηρηµένα γάλατα, µερικά ή ολικά αφυδατωµένα».
αφυδατωµένα Η
κατηγορία αυτή διακρίνεται
ται από αυτές
αυτ του «νωπού γάλακτος» και του «παστεριωµένου
παστεριωµένου γάλακτος 7
ηµερών».
2. Στη δήλωση συστατικών του προϊόντος επί της συσκευασίας του αναφέρεται ότι περιέχει
«παστεριωµένο αποβουτυρωµένο φρέσκο γάλα επανυδατωµένο». Όπως εξηγήθηκε από την πλευρά
BEL κατά την συνεδρίαση, το γάλα υφίσταται µερική αφυδάτωση και στη συνέχεια επανυδάτωση,
προκειµένου να µειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την µεταφορά του.
3. Ο όρος «φρέσκο γάλα» χρησιµοποιείται στην αγορά από τις εταιρείες σε σχέση µε το παστεριωµένο
παστεριωµέ
γάλα διάρκειας 7 ηµερών,, πρακτική που έχει διαµορφώσει και την ανάλογη αντίληψη στους
καταναλωτές. Σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, το γάλα αυτό έχει υποστεί τη µικρότερη /
πιο ήπια επεξεργασία, είναι το πλησιέστερο στο νωπό και θεωρείται – και από τους καταναλωτές – το
γάλα µε την µεγαλύτερη διατροφική αξία.
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι ο υπό έλεγχο ισχυρισµός «από
«
100% φρέσκο
γάλα»» είναι πιθανό να δηµιουργήσει στους καταναλωτές την εσφαλµένη εντύπωση ότι το προϊόν
περιέχειι παστεριωµένο γάλα διάρκειας 7 ηµερών, το γάλα δηλαδή που έχει καθιερωθεί στην αντίληψη
τους ως «φρέσκο»» και έχει την υψηλότερη διατροφική αξία,
αξία, γεγονός που δεν είναι ακριβές, καθώς
όπως δηλώνεται επί της συσκευασίας, το γάλα που περιέχεται είναι «επανυδατωµένο».
«επανυδατωµένο».
Ως εκ τούτου η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι ο υπό κρίση ισχυρισµός «από
«από 100% φρέσκο γάλα»
γάλα
δεν τεκµηριώνεται επαρκώς, µπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση, προσκρούει στα άρθρα 3, 5 και 8
του ΕΚ∆-Ε
Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
Αναφορικά µε τον
ον υπό έλεγχο ισχυρισµό «αληθινό
«
τυρί»,
», η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι πρόκειται για
µια διατύπωση, η οποία αφ’ ενός
νός δηµιουργεί την εντύπωση ότι το προϊόν διαθέτει ένα ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό και αφ’ ετέρου µπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητα αµφιβολία ως προς
π
τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά άλλων παρόµοιων προϊόντων.
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Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι ο υπό κρίση ισχυρισµός «αληθινό
«
τυρί»
προσκρούει στο άρθρο 5 του ΕΚ∆-Ε
ΕΚ∆ και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
Ως προς τις προθεσµίες εντός των οποίων πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις, η
Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο τηλεοπτική επικοινωνία ως έχει µπορεί να
προβάλλεται µέχρι (και) την Παρασκευή
αρασκευή 11/06/2021,
/2021, ενώ για όλα τα υπόλοιπα υλικά και µέσα
µ
ισχύουν
οι προθεσµίες που προβλέπονται στον Κανονισµό της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής. Ειδικότερα για τη
συσκευασία η προθεσµία ορίσθηκε στους δύο µήνες.

Προσφυγή στη ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του
Κανονισµού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι µε βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή
Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα στην εφαρµογή της παρούσας.
πα

Οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και πρέπει να εφαρµόζονται σε όλα τα µέσα που
αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συµπεριλαµβανοµένων των ψηφιακών καθώς και
των owned channel στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται στη
σχετική αίτηση ελέγχου.
Τονίζεται ότι σε περίπτωση µη πλήρους εφαρµογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί στις
προβλεπόµενες από τον Κανονισµό κυρώσεις.
Υπενθυµίζεται σύσταση του ∆.Σ. του ΣΕΕ προς τα εµπλεκόµενα µέρη να µη χρησιµοποιούν ή κάνουν
αποσπασµατικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δηµοσιότητας ή προβολής,
προκειµένου να αποφεύγονται παρερµηνείες.

