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Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο έιαβε ππόςε ηελ απόθαζε ηεο
Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο, θαζώο θαη όια ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο από ηνπο
δηαδίθνπο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε θαη θαηέιεμε ζηα εμήο:
Καηαξράο, ε Δπηηξνπή ζα ήζειε λα επηζεκάλεη όηη απνηειεί πάγηα ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ
Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο θαη ησλ Δπηηξνπώλ ε επηθνηλσλία πξντόλησλ πνπ ζπλδένληαη κε
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ζέκαηα δηαηξνθήο θαη πγείαο λα αληηκεησπίδεηαη κε εμαηξεηηθή πξνζνρή, πέξαλ ηεο
θαζηεξσκέλεο δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο, δεδνκέλνπ όηη ιόγσ έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλσλ
γλώζεσλ, ηπρόλ αζαθείο, ειιηπείο ή ππεξβνιηθνί ηζρπξηζκνί κπνξνύλ εύθνια λα
παξαπιαλήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Δπηπιένλ, κε ηνλ ηξόπν απηό, αλαδεηθλύεηαη
απνηειεζκαηηθά θαη ν νπζηαζηηθόο ξόινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία ζηελ
ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλώκεο.
Δλ ζπλερεία, ε Δπηηξνπή επηζεκαίλεη ηα παξαθάησ ζεκεία ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ πξντόληνο
MALIBU MIRACLE, γηα ηα νπνία θξίλεη όηη πξνζθξνύνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ηνπ
Διιεληθνύ Κώδηθα Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο.
1) Σα ζηνηρεία ηνπ ππέξηηηινπ ηεο θαηαρώξεζεο:
- «έθηαζε ηο Malibu!
- Το μςζηικό ηων ζηαπ ηος Χόλςγοςνη
- Η δίαιηα ηων αζηέρων
- αδςνάηιζμα αποηοξίνωζη ζε σπόνο πεκόπ»,
πνπ εκθαλίδνληαη σο ελόηεηα νπηηθή θαη ιεθηηθή, νδεγνύλ εύθνια κεξίδα ηνπ θνηλνύ ζε
ζύγρπζε θαη ζην εζθαικέλν ζπκπέξαζκα όηη ην MALIBU MIRACLE σο πξντόλ
ρξεζηκνπνηήζεθε απηό θαζ’ εαπηό γηα ηε δίαηηα ησλ αζηέξσλ. Ζ πξαγκαηηθόηεηα πεξηγξάθεηαη
κεηαμύ άιισλ ζην θείκελν ησλ 10 ζεηξώλ πνπ αθνινπζεί, αιιά ε κεησκέλε βαξύηεηα ηεο
πεξηγξαθήο απηήο δελ είλαη ηθαλή λα ακβιύλεη ηηο αξρηθέο εληππώζεηο από ηνλ ηίηιν ηεο
θαηαρώξεζεο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ππάξρεη παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη ε δήισζε απηή πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί, ώζηε ην MALIBU MIRACLE λα
απνζπλδεζεί από ηελ ελδερόκελε εζθαικέλε εληύπσζε ηεο ηαύηηζήο ηνπ κε ηα πξντόληα πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε δίαηηα ησλ αζηέξσλ ηνπ Υόιπγνπλη.
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2) Ζ δήισζε κε κνξθή ζθξαγίδαο «Αδςνάηιζμα ζε 48 ώπερ» θαη απηή πνπ αθνινπζεί ζην
θείκελν σο δηεπθξηληζηηθή «Πίνονηαρ μία θιάλη σςμό Malibu για 48 ώπερ, θα χάζεηε με ηπόπο
εςσάπιζηο μέχρι 4,5 ή και περιζζόηερα κιλά», απνηειεί έλαλ απόιπην ηζρπξηζκό ν νπνίνο
κάιηζηα ιόγσ ηεο ελλνηνινγηθήο αληίθαζεο πνπ πεξηέρεη, αθ’ ελόο δελ γίλεηαη αληηιεπηόο θαη
επηπιένλ δελ ηεθκεξηώζεθε επαξθώο (άξζξν 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ) όηη ηζρύεη γηα ην κέζν θαηαλαισηή.
Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο έγηλε ζαθέο όηη ε απώιεηα βάξνπο νθείιεηαη ζην
κεησκέλν αξηζκό πξνζιακβαλνκέλσλ ζεξκίδσλ, πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηηο 230 γηα 2 εκέξεο.
πλεπώο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ε ππό θξίζε επηθνηλσλία πξέπεη θαη ζην ζεκείν
απηό λα ηξνπνπνηεζεί, εληόο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ νξίδνληαη από ηνλ Καλνληζκό εθαξκνγήο
ηνπ ΔΚΓ-Δ.

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.

