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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
 

Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Διιεληθφ Κψδηθα 

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππφ έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιφγεζε φια ηα ζηνηρεία πνπ 

παξνπζηάζζεθαλ θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία θαη θαηέιεμε ζηα 

παξαθάησ. 

 

Α. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ φξνπ «eco» ζε νπνηαδήπνηε κνξθή επηθνηλσλίαο ή ηζρπξηζκνχ γηα ην πξντφλ 

«αθνχιεο Απνξξηκκάησλ GO GREEN απφ ηελ CHAMPION» δελ έρεη εμαζθαιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ νξίδνληαη απφ ην Νφκν. 

Γηα ην ιφγν απηφ ε αλαθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε πξνζθξνχεη ζην άξζξν 1 ηνπ ΔΚΓ-Δ πεξί 

λνκηκφηεηαο ησλ δηαθεκίζεσλ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο. 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

Β. Ζ θξάζε «…όπως περιγράθεηαι ζηην οδηγία ASTM D 6954-04» γηα ην κέζν θαηαλαισηή 

παξαπέκπεη ζε επίζεκε Κνηλνηηθή Οδεγία (Directiva) θαη ζπλεπψο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε 

εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα θαη αμηνινγήζεηο γηα ην πξντφλ.  

Γηα ην ιφγν απηφ ε ζπγθεθξηκέλε θξάζε πξνζθξνχεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ πεξί αιήζεηαο θαη πξέπεη 

λα ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο. 

 

Γ.   ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκφ «βιοδιαζπώμενες», απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ε Δπηηξνπή 

δελ κπφξεζε λα δηακνξθψζεη αζθαιή άπνςε γηα ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ζηελ επηθνηλσλία.  

Σν γεγνλφο φηη αληαγσληζηηθά πξντφληα απφ δηαθνξεηηθή πξψηε χιε, κε δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία θαη 

ηερλνινγία παξαγσγήο θαζψο θαη ρξφλν δηάζπαζεο, αιιά θαη κε ζεκαληηθά πςειφηεξε ηηκή 

ραξαθηεξίδνληαη επίζεο «βηνδηαζπψκελα» δεκηνπξγεί ζχγρπζε ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ελδερνκέλσο 

ζπλζήθεο κε πγηνχο αληαγσληζκνχ.    

Γηα ην ιφγν απηφ ε Δπηηξνπή απνθάζηζε λα δεηήζεη απφ ηηο εκπιεθφκελεο εηαηξίεο έγγξαθε 

γλσκάηεπζε απφ αξκφδην θνξέα ή επηζηεκνληθφ ζχκβνπιν θνηλήο απνδνρήο ζην εξψηεκα εάλ ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη βηνδηαζπψκελν ρσξίο εηδηθφηεξνπο πξνζδηνξηζκνχο. 

ε πεξίπησζε πνπ νη δχν εηαηξίεο δελ θαηαιήμνπλ ζε θνηλή επηινγή επηζηεκνληθνχ θνξέα, κπνξνχλ 

κέρξη ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ λα ππνβάιινπλ ζην ΔΔ μερσξηζηέο επηζηεκνληθέο γλσκαηεχζεηο γηα ην 

παξαπάλσ ζέκα, νη νπνίεο ζα ζπλεθηηκεζνχλ. Μέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο - σο πξνο ην ζεκείν απηφ - 

απφθαζεο ε Δπηηξνπή απνθάζηζε φηη ν φξνο «βηνδηαζπψκελεο» δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη. 

Οη πξνζεζκίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ αλά 

κέζν.  

 

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ηεο 

ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη φηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε 

πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα. 


