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ΕΔΕΕ - ΣΔΕ – ΕΣΡ

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό
Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της την
αίτηση επανελέγχου και εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία.
H Δευτεροβάθμια Επιτροπή δεν έκανε δεκτή την ένσταση που υποβλήθηκε από την πλευρά
GLOBAL HEALTH σχετικά με την προσκόμιση αλληλογραφίας του ΣΕΕ με την EFSA, καθώς
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ομόφωνα έκρινε ότι η από 10.05.2012 ηλεκτρονική επιστολή (email) της EFSA προς το ΣΕΕ
δεν αποτελεί νέο στοιχείο, αλλά διευκρίνιση της ίδιας της EFSA επί του εγγράφου της, μέρος
του οποίου είχε ήδη κατατεθεί στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή από την εγκαλούσα.
Επί της ουσίας της υπόθεσης, η Δευτεροβάθμια Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν της όλα τα
στοιχεία που υποβλήθηκαν και τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διαδικασία,
ομόφωνα συμφώνησε με την Σ816/11.04.2012 Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, στο
σύνολο της με το ίδιο σκεπτικό.
Ειδικά επί του σημείου 2.γ της Σ816 Απόφασης, όπου αναφέρεται ότι:
«η European Food Safety Authority (EFSA) στη δημοσιευμένη επιστημονική άποψη της για
την τεκμηρίωση των ισχυρισμών υγείας που σχετίζονται με τα υποκατάστατα γεύματος
δηλώνει ότι το αποτέλεσμα από τη χρήση υποκατάστατων γευμάτων είναι “ασφαλής,
αποτελεσματική και υγιεινή απώλεια βάρους, σημαντικότερη απώλεια βάρους σε σύγκριση με
τον παραδοσιακό υπολογισμό των θερμίδων”»
η Δευτεροβάθμια Επιτροπή διαπίστωσε ότι από τα κατατεθέντα ενώπιον της στοιχεία δεν
προκύπτει το παραπάνω συμπέρασμα και επισημαίνει ότι η Πρωτοβάθμια Επιτροπή
οδηγήθηκε στη διατύπωση αυτή επειδή παραπλανήθηκε από την προσκόμιση εγγράφου της
EFSA, που τελικά απεδείχθη ότι ήταν 2 μόνον από τις 19 σελίδες του συνολικού εγγράφου.
Επιπλέον, η Δευτεροβάθμια Επιτροπή διαπίστωσε την ύπαρξη των δύο προϊόντων LIPOTOX
(DIETARY και EXTREME 7 DAYS), τα οποία διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους, καθώς
ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων (συμπλήρωμα διατροφής έναντι
υποκατάστατου γεύματος), αφενός ρυθμιζόμενες νομοθετικά από εντελώς διαφορετικές
διατάξεις, αφετέρου με εντελώς διαφορετική χρήση και ενδεχομένως αποτέλεσμα για τον
καταναλωτή. Εντούτοις, από την συνολική επικοινωνία τους, τα δύο αυτά προϊόντα δεν
διαχωρίζονται και δεν προκύπτει σαφώς η ταυτότητα τους (είδος, χρήση) με αποτέλεσμα τη
δημιουργία σύγχυσης στον καταναλωτή. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε ότι σε κάθε επικοινωνία,
σε οποιαδήποτε μορφή, θα πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των δύο αυτών
προϊόντων.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υπενθυμίζουμε σύσταση του Δ.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.

