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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ζε ζπλέρεηα ηεο αξρηθήο ηεο απόθαζεο
θαη ηεο 20ήκεξεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή πξόζζεησλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο, έιαβε γλώζε ησλ
ζπκπιεξσκαηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζθνκίζζεθαλ (κεηαθξάζεηο εγγξάθσλ από ηα νπθξαληθά), ηα
νπνία κειέηεζε πξνζεθηηθά.
Καηαξράο ε Δπηηξνπή επηζεκαίλεη όηη απνηειεί πάγηα ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο θαη
ησλ Δπηηξνπώλ ε επηθνηλσλία πξντόλησλ πνπ ζπλδέεηαη κε 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 θαη ππεύζπλνο ξόινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε
δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία ζηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλώκεο.
Δηδηθόηεξα ηηο επηθνηλσλίεο πνπ ππόζρνληαη αδπλάηηζκα ε Δπηηξνπή ηηο αληηκεησπίδεη κε ηδηαίηεξε
επαηζζεζία θαζώο απηό είλαη έλα ζέκα ζην νπνίν κεγάιν κέξνο ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ είλαη
επάισην θαη εύθνια κπνξεί λα παξαπιαλεζεί.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλαθνξηθά κε ηελ ππό θξίζε επηθνηλσλία, ε Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηεο όια ηα δεδνκέλα πνπ
είρε ζηε δηάζεζή ηεο θαηέιεμε ζηελ νκόθσλε άπνςε όηη από θαλέλα ζηνηρείν (επηζηεκνληθή έξεπλα,
εξγαζηεξηαθή κειέηε, επίζεκε δεκνζίεπζε θιπ.) δελ πξνθύπηεη νπνηαδήπνηε αδπλαηηζηηθή δξάζε ηνπ
δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο B-PROTECT.
Καηά ζπλέπεηα, θαλέλαο από ηνπο ηζρπξηζκνύο πνπ δηαηππώλεηαη ζηελ ππό θξίζε θαηαρώξεζε, πνπ
είηε απνδίδεη επζέσο αδπλαηηζηηθέο ηδηόηεηεο ζην πξντόλ ή εκκέζσο δεκηνπξγεί ηελ εληύπσζε όηη κε ηε
ρξήζε ηνπ πξντόληνο κπνξεί θαλείο λα αδπλαηίζεη, δελ ηεθκεξηώζεθε. Δπηζεκαίλεηαη δε όηη ζε θακηά
πεξίπησζε ε εκπεηξία – καξηπξία ελόο αλζξώπνπ δελ κπνξεί απηνηειώο λα ζεσξεζεί επαξθήο
ηεθκεξίσζε.
Δπνκέλσο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό θξίζε επηθνηλσλία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
παξαπιάλεζε, πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 1,3,5,6 θαη 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη άκεζα λα ζηακαηήζεη λα
πξνβάιιεηαη σο έρεη.

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.
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.

