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Ε∆ΕΕ – Σ∆Ε – ΕΣΡ

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.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των περιορισµών στις συναθροίσεις, που έχουν επιβληθεί εξαιτίας
της επιδηµίας του COVID 19, η Επιτροπή συνεδρίασε µέσω τηλεδιάσκεψης.
Η εταιρεία LIDL ενηµέρωσε ότι για τεχνικούς λόγους δε θα παραβρεθεί εκπρόσωπος της εταιρείας στη
συνεδρίαση.
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Η Επιτροπή έλαβε υπ’όψιν της όλα τα στοιχεία που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και από τις δύο
πλευρές, αξιολόγησε την υπό έλεγχο επικοινωνία του προϊόντος “Instant Cappuccino Unsweetened
Bellarom” και οµόφωνα κατέληξε στα εξής:
1. Η λέξη «unsweetened» στα ελληνικά σηµαίνει ότι στο προϊόν δεν έχει προστεθεί ζάχαρη ή άλλη
γλυκαντική ουσία.
Όπως δηλώθηκε από την εταιρεία LIDL και όπως φαίνεται από το διατροφικό πίνακα στο προϊόν δεν
έχει προστεθεί ζάχαρη και περιέχονται φυσικά σάκχαρα.
Σε αυτήν την περίπτωση, το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την επικοινωνία των τροφίµων, προβλέπει
ότι η δήλωση «χωρίς πρόσθετα σάκχαρα» – αλλά και κάθε άλλη διατύπωση που έχει το ίδιο νόηµα για
τον καταναλωτή, όπως «χωρίς προσθήκη ζάχαρης» σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΕΦΕΤ 12325 /
23.09.2015 – πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη «περιέχει φυσικά σάκχαρα».
2. Επιπροσθέτως, η αναφορά της λέξης «unsweetened» στη συσκευασία του εν λόγω προϊόντος – που
αποτελεί και µέρος της ονοµασίας του – δύναται να οδηγήσει µέρος των καταναλωτών στο λανθασµένο
συµπέρασµα ότι το προϊόν δεν περιέχει καθόλου ζάχαρη (ή άλλες γλυκαντικές ουσίες), αφ’ ενός διότι
είναι πιθανό να µη γνωρίζουν ότι η παρουσία του γάλακτος αποδίδει στο προϊόν σάκχαρα και αφ’
ετέρου διότι µπορεί να µη γίνεται σωστά αντιληπτή η έννοια της αγγλικής λέξης «unsweetened».

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι ο υπό έλεγχο ισχυρισµός
«unsweetened», όπως διατυπώνεται στη συσκευασία του προϊόντος, µπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση
ή / και παραπλάνηση, προσκρούει στα άρθρα 3 και 5 του ΕΚ∆-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η σωστή και πλήρης ενηµέρωση των καταναλωτών, θα πρέπει η ένδειξη
«περιέχει φυσικά σάκχαρα» να συνοδεύει την απόδοση της λέξης «unsweetened» στα ελληνικά και να
τοποθετηθεί µε τρόπο σαφή και εµφανή, στο ίδιο οπτικό πεδίο µε τη λέξη unsweetened.
Η προθεσµία για την τροποποίηση ορίστηκε στους 2 µήνες (µέχρι 15/12/2020).

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.
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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.

