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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ,
εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαηά
ηε ζπλεδξίαζε θαη γηα ηα νπνία έιαβαλ γλώζε θαη νη δύν πιεπξέο.
1.ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «η απίθανη γεύζη ηης FANTA αναδείτθηκε No1 από ηοσς Έλληνες
καηαναλωηές» ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη από ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζθνκηζζείζαο έξεπλαο από ηελ
πιεπξά COCA COLA / 3E ηεθκεξηώζεθε επαξθώο ε εγεηηθή ζέζε ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο
FANTA αλαθνξηθά κε ηε γεύζε ηεο.
Ωζηόζν ε αλαθνξά «από ηοσς Έλληνες καηαναλωηές» θξίζεθε ππεξβνιηθή θαη όρη επαξθώο
ηεθκεξησκέλε, αθνύ πξνθύπηεη σο γελίθεπζε ηνπ απνηειέζκαηνο κηαο κε παλειιαδηθήο έξεπλαο, όπνπ
είλαη πηζαλόλ λα κελ αληηπξνζσπεύεηαη ην ζύλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.
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Γηα ην ιόγν απηό, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζεκείν απηό ε ππό θξίζε επηθνηλσλία
ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγήζεη εζθαικέλεο εληππώζεηο, πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη
πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 4 εκεξώλ.
2. Ζ Δπηηξνπή ιακβάλνληαο γλώζε ηεο ζρεηηθήο ζέζεο ηνπ ΔΦΔΣ – επίζεκνπ αξκόδηνπ θνξέα γηα ηα
ζέκαηα ηξνθίκσλ – θαηέιεμε ζηελ άπνςε όηη ν ηζρπξηζκόο «με λατηαριζηό τσμό 6 πορηοκαλιών» δελ
είλαη επηηξεπηόο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ.
Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη δεδνκέλνπ όηη ε πνξηνθαιάδα FANTA παξαζθεπάδεηαη
κεηαμύ άιισλ από ζπκππθλσκέλν ρπκό πνξηνθαιηνύ, ε αλαθνξά ζηελ επηθνηλσλία «με … τσμό …
πορηοκαλιών» δελ είλαη αθξηβήο, ζπλδέεη ην πξντόλ θαη ηνπ απνδίδεη αμίεο ηνπ θπζηθνύ ρπκνύ
πνξηνθαιηνύ θαη έηζη πηζαλόλ νδεγεί κέξνο ησλ θαηαλαισηώλ ζε παξαπιάλεζε σο πξνο ηε ζύλζεζε
θαη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ.
Καηά ζπλέπεηα, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν παξαπάλσ ππό θξίζε ηζρπξηζκόο πξνζθξνύεη
ζηα άξζξα 1 θαη 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί εληόο 4 εκεξώλ.
3. ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «περιζζόηερη FANTA θσζικά» ε Δπηηξνπή αλαγλώξηζε όηη πξόθεηηαη γηα
δηαθεκηζηηθή έθθξαζε, ε νπνία κάιηζηα απνδίδεη ζηα ειιεληθά ην slogan «more FANTA naturally»,
εληνύηνηο έθξηλε όηη ε δηαηύπσζε απηή ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ ηζρπξηζκό «με τσμό 6 πορηοκαλιών»
επηηείλεη ηελ εληύπσζε ηεο θπζηθόηεηαο, ραξαθηεξηζηηθό πνπ δε ζπλάδεη κε ηελ θαηεγνξία ησλ
πξντόλησλ απηώλ (αλαςπθηηθά).
πλεπώο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ν ππό θξίζε ηζρπξηζκόο πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓΔ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 4 εκεξώλ.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ
Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης
παρούζας.
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Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ
απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο.

