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Ε∆ΕΕ – Σ∆Ε – ΕΣΡ – Γ.Γ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται απόό 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
π
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 εξαιτίας
της πανδηµίας COVID 19, η Επιτροπή συνεδρίασε µέσω τηλεδιάσκεψης.
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1. Σε σχέση µε τον υπό έλεγχο ισχυρισµό «µε
«µε οικονοµία καυσίµου που φτάνει το 10%»,
10%
προσκοµίσθηκε
ροσκοµίσθηκε στην Επιτροπή Έκθεση του Εργαστηρίου Εφαρµοσµένης Θερµοδυναµικής
Θ
του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκης η οποία πιστοποιεί ότι οι µετρήσεις
µετρήσε της κατανάλωσης
καυσίµου στη µελέτη της εταιρείας
εταιρεία εµπορίας ειδικών προσθέτων καυσίµων Dorf Ketal FZE, έγιναν
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο που είχε τεθεί από την εν λόγω εταιρεία.
Όπως εξηγήθηκε στην Επιτροπή, στις µετρήσεις αυτές, που έγιναν σε 5 διαφορετικά αυτοκίνητα
αυτοκίνητ και
υπό τις συνθήκες και παραµέτρους που ορίσθηκαν από την προαναφερθείσα εταιρεία, καταγράφηκε
µείωση στην κατανάλωση του εµπλουτισµένου
εµπλουτισµένο καυσίµου,, σε σχέση µε το µη εµπλουτισµένο, σε
ποσοστά άνω του 10%.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν της τα παραπάνω,
παραπάνω η Επιτροπήή σχηµάτισε οµόφωνα την άποψη ότι ανεξάρτητα
από την ερευνητική / επιστηµονική αξία που µπορεί να έχουν τα αποτελέσµατα µετρήσεων, η αναγωγή
αυτών των αποτελεσµάτων σε γενικευµένους διαφηµιστικούς ισχυρισµούς, από ένα τόσο µικρό δείγµα,
είναι πιθανό να λειτουργήσει παραπλανητικά και να δηµιουργήσει εσφαλµένες εντυπώσεις.
Συγκεκριµένα, σχετικά µε τον υπό έλεγχο ισχυρισµό «µε
«µε οικονοµία καυσίµου που φτάνει το 10%»,
10% η
Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι µπορεί να δηµιουργήσει την εσφαλµένη εντύπωση ότι µε το
διαφηµιζόµενο καύσιµο είναι βέβαιη και εξασφαλισµένη για όλους η εξοικονόµηση έως 10%, υπό κάθε
και όλες τις συνθήκες και ανεξάρτητα από παραµέτρους όπως π.χ. ο τύπος και η κατάσταση του
αυτοκινήτου.
Υπό αυτήν την έννοια, η επικοινωνούµενη υπόσχεση κρίνεται ως υπερβολική και η Επιτροπή
οµόφωνα αποφάσισε ότι ο ισχυρισµός «µε
«µε οικονοµία καυσίµου που φτάνει το 10%»
10% έρχεται σε
αντίθεση µε τα άρθρα 5 και 8 του ΕΚ∆-Ε
ΕΚ∆ και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
Επισηµαίνεται ότι προκειµένου να επικοινωνείται η εξοικονόµηση καυσίµου έως 10% θα πρέπει να
γίνεται – µε σταθερό super,, τουλάχιστον – αναφορά στους 5 τύπους αυτοκινήτων που
χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη και παραποµπή µε ξεκάθαρο και κατανοητό τρόπο στην
προσκοµισθείσα Έκθεση του Αριστοτελείου
ριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Επίσης, για τον υπό κρίση ισχυρισµό «υπερέχει
«
σε οικονοµία»,
», η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι
συνιστά έναν απόλυτο συγκριτικό ισχυρισµό που επικοινωνεί υπεροχή έναντι του ανταγωνισµού, η
οποία, µε βάση τα προσκοµισθέντα στοιχεία, δεν τεκµηριώθηκε επαρκώς, µπορεί να προκαλέσει
λανθασµένες εντυπώσεις, προσκρούει στα άρθρα 5 και 8 του ΕΚ∆-Ε
ΕΚ∆ και πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως.
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2. Αναφορικά µε τους υπό κρίση ισχυρισµούς «υπερέχει
«
και σε προστασία», «το
το µόνο που εξαφανίζει
τη βακτηριακή µόλυνση χωρίς βιοκτόνα»
βιοκτόνα και «100%
100% προστασία από βακτηριακή µόλυνση»,
µόλυνση η
Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι δεν τεκµηριώθηκαν επαρκώς, καθώς τα στοιχεία που προσκοµίσθηκαν
για την απόδειξη τους δεν προέρχονται από αναγνωρισµένες,
αναγ
ανεξάρτητες, κοινά αποδεκτές πηγές και
ως εκ τούτου δεν µπορούν να θεωρηθούν κατάλληλα.
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι οι ισχυρισµοί «υπερέχει
υπερέχει και σε προστασία»,
προστασία «το
µόνο που εξαφανίζει τη βακτηριακή µόλυνση χωρίς βιοκτόνα»
βιοκτόνα και «100%
100% προστασία από βακτηριακή
µόλυνση» προσκρούουν στο άρθρο 8 του ΕΚ∆-Ε
ΕΚ∆ Ε και πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

3. Σχετικά µε τον υπό κρίση ισχυρισµό/slogan
ισχυρισµό/
«καθαρή δύναµη υπεροχής»,
», η Επιτροπή οµόφωνα
έκρινε ότι συνιστά έναν απόλυτο,
απόλυτο συγκριτικό ισχυρισµό
σµό που επικοινωνεί υπεροχή έναντι του
ανταγωνισµού, η οποία – σε συνέχεια των ανωτέρω – δεν τεκµηριώθηκε επαρκώς.
Ως εκ τούτου η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι ο υπό κρίση ισχυρισµός/slogan
ισχυρισµός/slogan «καθαρή δύναµη
υπεροχής»» µπορεί να προκαλέσει εσφαλµένες εντυπώσεις,
εντυπώσεις, προσκρούει στα άρθρα 5 και 8 του ΕΚ∆-Ε
ΕΚ∆
και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ορισµένες από τις πληροφορίες που εµφανίζονται µε super δεν
πληρούν τις προδιαγραφές της Οδηγίας του ΣΕΕ για τους κυλιόµενους και σταθερούς τίτλους.
Η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι η υπό κρίση διαφηµιστική επικοινωνία, ως έχει, µπορεί να
προβάλλεται
λλεται µέχρι και την Τρίτη 06/07/2021.
06/0

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.
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.
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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,
προβολή
προκειµένου να αποφεύγονται παρερµηνείες.

