ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

Αριθμόσ Απόφαςησ
2017/02 (ΑΠ)

Αρ. Φακ. 8.13.9.3.6
8.13.9.3.11
Ο περί των Αθζμιτων Εμπορικϊν Πρακτικϊν των Επιχειρήςεων προσ τουσ
Καταναλωτζσ Νόμοσ του 2007 (N. 103(I)/2007)
Ζρευνα τθσ Τπθρεςίασ Προςταςίασ Καταναλωτι για εμπορικι πρακτικι τθσ
Εταιρείασ Camelot International Health Organization (Europe) Ltd ςε ςχζςθ με τθν
προϊκθςθ των φίλτρων νεροφ τθσ εταιρείασ.
ΑΠΟΦΑΗ
Η Τπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι (ςτο εξισ «θ Εντεταλμζνθ Υπθρεςία») του
Τπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Σουριςμοφ, είναι θ Εντεταλμζνθ
Τπθρεςία για τθν εφαρμογι των Περί των Ακζμιτων Εμπορικϊν Πρακτικϊν των
Επιχειριςεων προσ τουσ Καταναλωτζσ Νόμων του 2007 ζωσ 2013 (ςτο εξισ «ο
Νόμοσ»).
1. Αντικείμενο Εξζταςησ
Αντικείμενο εξζταςθσ τθσ παροφςασ υπόκεςθσ αποτελεί θ ςυνζχιςθ και επζκταςθ
εμπορικισ πρακτικισ, από μζρουσ τθσ εταιρείασ Camelot International Health
Organization (Europe) Ltd (πρϊθν Camelot International Health Organization
(Cyprus) Ltd) με αρικμό εγγραφισ ΗΕ14912 (ςτο εξισ «θ Εταιρεία»), θ οποία
κρίκθκε ακζμιτθ από τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, και για τθν οποία επιβλικθκε
διοικθτικό πρόςτιμο ςτθν Εταιρεία, με τθν Απόφαςθ τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ
με αρικμό 55/2015, θ οποία εκδόκθκε ςτισ 10 Νοεμβρίου 2015 (ςτο εξισ «θ
Απόφαςθ 55/2015»).

Αγαπινοροσ 2, Μζγαρο ΙΡΙ, Λευκωςία, 1421 Λευκωςία
http://www.consumer.gov.cy
Απόφαςθ 02 2017 (AΠ)

ελίδα 1 από 20

2. Καθήκοντα, Αρμοδιότητεσ και Εξουςίεσ τησ Εντεταλμζνησ Τπηρεςίασ
H

εξζταςθ

παραβάςεων,

επιβολι

διοικθτικϊν

προςτίμων

και

ζκδοςθ

απαγορευτικοφ ι προςτακτικοφ διατάγματοσ τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ
κακορίηονται ςτο Άρκρο 11 του Νόμου, ωσ εξισ:
11.-(1)(α) Η Εντεταλμζνθ Υπθρεςία ζχει κακικον και αρμοδιότθτα να εξετάηει,
κατόπιν υποβολισ παραπόνου ι/και αυτεπάγγελτα, τυχόν παραβάςεισ του
παρόντοσ Νόμου.
(β) Κατά τθ διερεφνθςθ παράβαςθσ, κατόπιν παραπόνου ι/και αυτεπάγγελτα, θ
Εντεταλμζνθ Υπθρεςία δφναται:
(i)

Να ηθτά από τον εμπορευόμενο να προςκομίςει μζςα ςε εφλογο υπό τισ
περιςτάςεισ χρονικό διάςτθμα, αποδεικτικά ςτοιχεία ςχετικά με τθν ακρίβεια
των πραγματικϊν ιςχυριςμϊν που αναφζρονται ςε μια εμπορικι πρακτικι,
εφόςον αυτό κρίνεται αναγκαίο, επί τθ βάςει των δεδομζνων τθσ
ςυγκεκριμζνθσ υπόκεςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ τα ζννομα ςυμφζροντα του
εμπορευόμενου και των λοιπϊν επθρεαηόμενων, και

(ii)

να κεωρεί ανακριβείσ τουσ πραγματικοφσ ιςχυριςμοφσ, εφόςον τα αποδεικτικά
ςτοιχεία που ηθτοφνται ςφμφωνα με τθν υποπαράγραφο (i) δεν προςκομιςτοφν
ζγκαιρα ι κεωρθκοφν ανεπαρκι από τθν Εντεταλμζνθ Υπθρεςία.
(2) Όταν θ Εντεταλμζνθ Υπθρεςία, κατά τθ δυνάμει του εδαφίου (1) του
παρόντοσ άρκρου διερεφνθςθ παραπόνου ι αυτεπάγγελτθ ζρευνα, διαπιςτϊςει
παράβαςθ του παρόντοσ Νόμου, ζχει εξουςία να προβαίνει ςτισ πιο κάτω
ενζργειεσ:

(α)

Να διατάςςει ι να ςυςτινει ςτον ενδιαφερόμενο παραβάτθ ι οποιοδιποτε
πρόςωπο το οποίο, κατά τθν κρίςθ τθσ, ενζχεται ι ευκφνεται για τθν παράβαςθ
αυτι, ι ακόμα και οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο, κατά τθν κρίςθ τθσ, ςτθν
περίπτωςθ που ακζμιτθ εμπορικι πρακτικι δεν ζχει ακόμα εφαρμοςτεί αλλά
εφλογα κρίνεται από τθν Εντεταλμζνθ Υπθρεςία ότι επίκειται θ εφαρμογι τθσ,
ζςτω και αν δεν αποδεικνφεται πραγματικι ηθμιά ι βλάβθ, οφτε δόλοσ ι
αμζλεια εκ μζρουσ του εμπορευόμενου, όπωσ, άμεςα ι μζςα ςε τακτι
προκεςμία, τερματίςει τθν παράβαςθ και αποφφγει επανάλθψι τθσ ςτο μζλλον,
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(β)

να δθμοςιεφει ι να απαιτεί από τον παραβάτθ τθ δθμοςίευςθ απόφαςισ τθσ
ςτο ςφνολό τθσ ι εν μζρει, με τθν μορφι και τον τρόπο που κρίνει κατάλλθλο,

(γ)

να απαιτεί επιπλζον από τον παραβάτθ τθ δθμοςίευςθ μζςα ςε τακτι
προκεςμία, επανορκωτικισ διλωςθσ με τθ μορφι και τον τρόπο που κρίνει υπό
τισ περιςτάςεισ κατάλλθλο,

(δ)

να επιβάλλει διοικθτικό πρόςτιμο, ανάλογα με τθ φφςθ, τθ βαρφτθτα και τθ
διάρκεια τθσ παράβαςθσ, φψουσ μζχρι και το πζντε τοισ εκατόν (5%) του κφκλου
εργαςιϊν του παραβάτθ κατά το αμζςωσ προθγοφμενο τθσ παράβαςθσ ζτοσ ι
πρόςτιμο φψουσ μζχρι πεντακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (€500,000):
Νοείται ότι, αναφορικά με ίδρυμα ι οργανιςμό που κρίνεται ότι δεν ζχει κφκλο
εργαςιϊν, για τον υπολογιςμό του πιο πάνω διοικθτικοφ προςτίμου
χρθςιμοποιείται, ωσ βάςθ, αντί του κφκλου εργαςιϊν, το πζντε τοισ εκατόν (5%)
του ςυνόλου του ενεργθτικοφ του:
(…)
Νοείται περαιτζρω ότι, ςε καμία περίπτωςθ το διοικθτικό πρόςτιμο δε κα
υπερβαίνει τισ πεντακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (€500,000),
(ε) να αποφαςίηει ότι ςε περίπτωςθ ςυνζχιςθσ τθσ παράβαςθσ, κα επιβάλλεται
διοικθτικό πρόςτιμο μζχρι και πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (€5,000), για κάκε μζρα
ςυνζχιςθσ τθσ παράβαςθσ, ανάλογα με τθ βαρφτθτα αυτισ,
(ςτ) να ηθτεί με αίτθςι τθσ προσ το Δικαςτιριο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 13 του παρόντοσ Νόμου, τθν ζκδοςθ απαγορευτικοφ ι προςτακτικοφ
διατάγματοσ, περιλαμβανομζνου και προςωρινοφ διατάγματοσ, εναντίον
οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο, κατά τθν κρίςθ τθσ, ενζχεται ςτθν
παράβαςθ αυτι ι ευκφνεται για τθν εν λόγω παράβαςθ, ι/και
(η) να διατάςςει τουσ προμθκευτζσ μζςων επικοινωνίασ εξ αποςτάςεωσ και
οποιαδιποτε

πρόςωπα

δθμοςιεφουν

ι

διευκετοφν

τθ

δθμοςίευςθ

διαφθμίςεων, να τερματίςουν, εφόςον είναι ςε κζςθ να το πράξουν, τισ
πρακτικζσ εκείνεσ που ζχουν κθρυχκεί ωσ ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ
δυνάμει δικαςτικισ απόφαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 13 του παρόντοσ Νόμου ι
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τισ εμπορικζσ πρακτικζσ που θ Εντεταλμζνθ Υπθρεςία ζχει διαπιςτϊςει ότι είναι
ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ.
(3) Κατά τθ δυνάμει του εδαφίου (1) διερεφνθςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ, θ
Εντεταλμζνθ Υπθρεςία δφναται, αν το κεωριςει ςκόπιμο, να λάβει υπόψθ τθν
οποιαδιποτε ανάλθψθ δζςμευςθσ που παρζχεται ζναντι του καταναλωτι από ι
εκ μζρουσ του παραβάτθ, αναφορικά με τθ γενόμενθ παράβαςθ και τθν
προοπτικι του χρόνου και του τρόπου άρςθσ ι αποκατάςταςθσ αυτισ.
(4) Η Εντεταλμζνθ Υπθρεςία οφείλει να αιτιολογεί δεόντωσ τθν απόφαςι τθσ ςε
ςχζςθ με τθν άςκθςθ οποιαςδιποτε από τισ εξουςίεσ που προβλζπονται ςτα
εδάφια (3) και (4) του άρκρου 10 και ςτισ παραγράφουσ (δ) και (ε) του εδαφίου
(2) του παρόντοσ άρκρου.
3. Η Απόφαςη 55/2015
Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διεξιγαγε ζρευνα θ οποία αφοροφςε ςυγκεκριμζνθ
εμπορικι πρακτικι τθσ Εταιρείασ θ οποία αφοροφςε διαφθμιςτικζσ εκπομπζσ με τισ
οι οποίεσ θ Εταιρεία προωκοφςε τα προϊόντα τθσ (φίλτρα νεροφ) και οι οποίεσ ιταν
αναρτθμζνεσ ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ.
Από τθν ζρευνα, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπίςτωςε παράβαςθ των άρκρων 4(4)
{Παράρτθμα I, ςθμείο (12)} και 5(1) του Νόμου από τθν Εταιρεία, και τθσ επζβαλε
διοικθτικό πρόςτιμο φψουσ €30.000,00 με τθν αιτιολογθμζνθ Απόφαςθ 55/2015.
Η διαπιςτωκείςα παράβαςθ, για τθν οποία επιβλικθκε το διοικθτικό πρόςτιμο,
αφοροφςε εκφράςεισ οι οποίεσ περιζχονταν ςτισ εν λόγω διαφθμιςτικζσ εκπομπζσ
και αναφζρονταν ςτθν φπαρξθ μόλυνςθσ ςτο τρεχοφμενο και εμφιαλωμζνο πόςιμο
νερό και ςτουσ κινδφνουσ που ςυνεπάγεται θ κατανάλωςι τουσ, κάτι που κρίκθκε
ωσ ανακριβζσ και παραπλανθτικό.
Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, όπωσ αναφζρεται και ςτθν Απόφαςθ 55/2015, όταν
διαπίςτωςε τθν παράβαςθ, κάλεςε τθν Εταιρεία με τθν επιςτολι θμερομθνίασ 06
Μαΐου 2015, όπωσ ςταματιςει αμζςωσ τθν υπό αναφορά εμπορικι πρακτικι και
όπωσ φροντίςει αυτι να μθν επαναλθφκεί ςτο μζλλον.
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4. υνζχιςη και επζκταςη τησ παράβαςησ
Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπίςτωςε ότι θ Εταιρεία, μετά τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ
55/2015 διαφιμιηε τα προϊόντα τθσ μζςω τθλεοπτικισ διαφιμιςθσ ςε Κυπριακό
τθλεοπτικό ςτακμό, και ςτθν εν λόγω τθλεοπτικι διαφιμιςθ γίνονταν παρόμοιεσ
αναφορζσ ςτθν φπαρξθ μόλυνςθσ ςτο τρεχοφμενο και εμφιαλωμζνο πόςιμο νερό
και ςτουσ κινδφνουσ που ςυνεπάγεται θ κατανάλωςι τουσ, κάτι που δεν ςυνιδε με
τθν Απόφαςθ 55/2015 τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ.
υγκεκριμζνα είχε διαπιςτωκεί ότι ςε τθλεοπτικι διαφιμιςθ τθσ Εταιρείασ, ςε
τθλεοπτικό ςτακμό, ςτισ 09 Δεκεμβρίου 2015 και ϊρα 18:20, ακουγόταν μεταξφ
άλλων θ εξισ ζκφραςθ: «Το νερό τθσ βρφςθσ αλλά και το εμφιαλωμζνο
μακροπρόκεςμα δθμιουργοφν ςοβαρά προβλιματα ςτθν υγεία μασ, περιζχουν ζνα
κοκτζιλ δθλθτθρίων όπωσ ίνεσ αμιάντου, χλϊριο, μόλυβδο, εντομοκτόνα,
πλαςτικοποιθτζσ και άλλα άκρωσ επικίνδυνα. Πολλοί ζχουν ςτραφεί ςτο
εμφιαλωμζνο νερό για καλφτερθ ποιότθτα αλλά ςφντομα απογοθτεφτθκαν και
αντιλιφκθςαν ότι το εμφιαλωμζνο δεν τουσ παρζχει καμία αςφάλεια. Είναι
πανάκριβο και χειρότερθσ ποιότθτασ από τθσ βρφςθσ.»
Σα πιο πάνω κατεδείκνυαν ότι υπιρχε ςυνζχιςθ τθσ παράβαςθσ των άρκρων 4(4)
{Παράρτθμα I, ςθμείο (12)} και 5(1) του Νόμου, από μζρουσ τθσ Εταιρείασ, και
επζκταςι τθσ αφοφ θ προβολι των ςχετικϊν διαφθμίςεων επεκτάκθκε και ςτθν
τθλεόραςθ ωσ μζςο προβολισ.
5. Ενζργειεσ τησ Εντεταλμζνησ Τπηρεςίασ
5.1

Διαταγή προσ την εταιρεία να τερματίςει την παράβαςη

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, ςτισ 22 Δεκεμβρίου 2015 διζταξε τθν Εταιρεία όπωσ:
-

άμεςα τερματίςει τθν παράβαςθ, είτε τερματίηοντασ τθν προβολι τθσ εν λόγω
διαφιμιςθσ από όλουσ τουσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ οι οποίοι εκπζμπουν ςτθν
Κφπρο, είτε τροποποιϊντασ τθν με τρόπο που να ςυνάδει με τθν Απόφαςι αρ.
55/2015 τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ

-

ενθμερϊςει τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, για τισ διορκωτικζσ τθσ ενζργειεσ, αφοφ
προβεί ςε αυτζσ.
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Η Εταιρεία επικοινϊνθςε τθλεφωνικά με τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία και ανζφερε ότι
προχϊρθςε ςε τροποποίθςθ τθσ διαφιμιςθσ.
Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία από τθ μελζτθ τθσ τροποποιθμζνθσ διαφιμιςθσ
διαπίςτωςε ότι θ Εταιρεία, τροποποίθςε τθν πιο πάνω ζκφραςθ ωσ εξισ:
«Το νερό τθσ βρφςθσ αλλά και το εμφιαλωμζνο μακροπρόκεςμα πικανό να
δθμιουργιςουν ςοβαρά προβλιματα ςτθν υγεία μασ, περιζχουν ζνα μείγμα χθμικϊν
ρφπων όπωσ ίνεσ αμιάντου, χλϊριο, μόλυβδο, εντομοκτόνα, πλαςτικοποιθτζσ και
άλλα επικίνδυνα. Πολλοί ζχουν ςτραφεί ςτο εμφιαλωμζνο νερό για καλφτερθ
ποιότθτα αλλά ςφντομα απογοθτεφτθκαν και αντιλιφκθςαν ότι το εμφιαλωμζνο δεν
τουσ παρζχει καμία αςφάλεια. Είναι ζνα ςτάςιμο χωρίσ οξυγόνο και ενζργεια νερό.»
Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία δεν κεϊρθςε τθν πιο πάνω τροποποίθςθ ωσ διορκωτικι
ενζργεια θ οποία να τερματίηει τθν παράβαςθ, κακϊσ θ πιο πάνω ζκφραςθ
εξακολουκεί να μθν ςυνάδει με τθν Απόφαςθ 55/2015 κακϊσ oι εκφράςεισ
«περιζχουν ζνα μείγμα χθμικϊν ρφπων όπωσ ίνεσ αμιάντου, χλϊριο, μόλυβδο,
εντομοκτόνα, πλαςτικοποιθτζσ και άλλα επικίνδυνα» και «πολλοί ζχουν ςτραφεί ςτο
εμφιαλωμζνο νερό για καλφτερθ ποιότθτα αλλά ςφντομα απογοθτεφτθκαν και
αντιλιφκθςαν ότι το εμφιαλωμζνο δεν τουσ παρζχει καμία αςφάλεια. Είναι ζνα
ςτάςιμο χωρίσ οξυγόνο και ενζργεια νερό» κακιςτοφν τθν εν λόγω εμπορικι
πρακτικι ακζμιτθ κακϊσ, ςφμφωνα με το ςκεπτικό το οποίο περιγράφεται ςτθν
Απόφαςι 55/2015:
i. Παραβαίνει το άρκρο 4(4) ςε ςυνδυαςμό με το ςθμείο 12 του Παραρτιματοσ I,
του Νόμου, ςφμφωνα με το οποίο κεωρείται ακζμιτθ εμπορικι πρακτικι κάτω
από οποιεςδιποτε περιςτάςεισ θ διατφπωςθ ουςιωδϊσ ανακριβοφσ ιςχυριςμοφ
όςον αφορά τθ φφςθ ι τθν ζκταςθ του κινδφνου για τθν προςωπικι αςφάλεια του
καταναλωτι ι τθσ οικογζνειασ του, αν ο καταναλωτισ δεν αγοράςει το προϊόν.
τθν παροφςα περίπτωςθ οι αναφερόμενοι ιςχυριςμοί τθσ Εταιρείασ ςτθν
τθλεοπτικι διαφιμιςθ και οι οποίοι αναφζρονται ςτθν φπαρξθ ενόσ μείγματοσ
χθμικϊν

ρφπων

όπωσ

ίνεσ

αμιάντου,

χλϊριο,

μόλυβδο,

εντομοκτόνα,

πλαςτικοποιθτζσ και άλλα επικίνδυνα ςτο εμφιαλωμζνο νερό και ςτο νερό τθσ
βρφςθσ, κακϊσ επίςθσ και θ ζκφραςθ «αντιλιφκθςαν ότι το εμφιαλωμζνο δεν
τουσ παρζχει καμία αςφάλεια. Είναι ζνα ςτάςιμο χωρίσ οξυγόνο και ενζργεια
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νερό» κρίνονται ωσ ανακριβείσ ι/και παραπλανθτικοί και ωσ εκ τοφτου ςυνιςτοφν
ακζμιτθ εμπορικι πρακτικι.
ii. Παραβαίνει το άρκρο 5(1) του Νόμου, κακϊσ θ υπό αναφορά εμπορικι πρακτικι
είναι παραπλανθτικι αφοφ ο μζςοσ καταναλωτισ με τα όςα ακοφει ςτθν εν λόγω
τθλεοπτικι διαφιμιςθ, οδθγείται ι ενδζχεται να οδθγθκεί να λάβει απόφαςθ
ςυναλλαγισ τθν οποία διαφορετικά δεν κα ελάμβανε, προχωρϊντασ ςε αγορά του
προϊόντοσ, προκειμζνου να προςτατζψει τθ δικι του υγεία ι/και τθσ οικογζνειάσ
του.
Με βάςθ τα πιο πάνω, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, με τθν επιςτολι τθσ θμερομθνίασ
26 Ιανουαρίου 2015, ςτα πλαίςια τθσ εξουςίασ που τθσ παρζχει το άρκρο 11 (2)(η)
του Νόμου κάλεςε τθν Εταιρεία όπωσ άμεςα τερματίςει τθν προβολι των εν λόγω
τθλεοπτικϊν διαφθμίςεων από όλουσ τουσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ οι οποίοι
εκπζμπουν ςτθν Κφπρο.
Η Εταιρεία απάντθςε με τθν επιςτολι τθσ θμερομθνίασ 10 Φεβρουαρίου 2016 και
ανζφερε μεταξφ άλλων ότι προτίκεται να τροποποιιςει εκ νζου τθν τθλεοπτικι
διαφιμιςθ.
τισ 22 Φεβρουαρίου 2016, θ Εταιρεία προςκόμιςε προσ τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία
νζα, τροποποιθμζνθ τθλεοπτικι διαφιμιςθ, θ οποία άρχιςε να προβάλλεται
τθλεοπτικά.
Από τθν παρακολοφκθςθ τθσ νζασ τροποποιθμζνθσ τθλεοπτικισ διαφιμιςθσ του
προϊόντοσ, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπίςτωςε ότι ςε αυτιν ακοφγεται θ εξισ
ζκφραςθ: «Παλαιότερα ςτθν Αμερικι, πολλοί είχαν ςτραφεί ςτο εμφιαλωμζνο νερό
για καλφτερθ ποιότθτα. Σιμερα από αυτοφσ είναι ελάχιςτοι γιατί είναι πιο
ενθμερωμζνοι και γνωρίηουν ότι το εμφιαλωμζνο δεν τουσ παρζχει καμία αςφάλεια
και το ότι είναι ςτάςιμο χωρίσ οξυγόνο και ενζργεια νερό. Σε οποιοδιποτε
εςτιατόριο ςτθν Αμερικι εάν πάει κάποιοσ του φζρνουν μόνο φιλτραριςμζνο νερό
τθσ βρφςθσ και όχι εμφιαλωμζνο».
Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία κεϊρθςε ότι θ φράςθ «*…+είναι πιο ενθμερωμζνοι και
γνωρίηουν ότι το εμφιαλωμζνο δεν τουσ παρζχει καμία αςφάλεια και το ότι είναι
ςτάςιμο χωρίσ οξυγόνο και ενζργεια νερό *…]» θ οποία ακοφγεται ςτθ διαφιμιςθ
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δεν ςυνάδει με το ςκεπτικό τθσ Απόφαςθσ 55/2015, και ωσ εκ τοφτου διαπιςτϊνεται
ότι θ διαφιμιςθ εξακολουκεί να αποτελεί ακζμιτθ εμπορικι πρακτικι.
5.2 Μη ςυμμόρφωςη Εταιρείασ με τη διαταγή τησ Εντεταλμζνησ Τπηρεςίασ να
τερματίςει την παράβαςη
Με βάςθ όλα τα πιο πάνω γεγονότα θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπίςτωςε ότι θ
Εταιρεία δεν ςυμμορφϊκθκε με τισ επανειλθμμζνεσ υποδείξεισ τθσ Εντεταλμζνθσ
Τπθρεςίασ να τερματίςει τθν παράβαςθ.
Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπίςτωςε ότι οι παραβάςεισ του άρκρου 4(4)
{Παράρτθμα I, ςθμείο (12)} και του άρκρου 5(1) του Νόμου από τθν Εταιρεία, οι
οποίεσ διαπιςτϊκθκαν από τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία και τισ οποίεσ θ Εταιρεία
κλικθκε να τερματίςει με τθν επιςτολι θμερομθνίασ 06 Μαΐου 2015 και για τισ
οποίεσ επιβλικθκε ςτθν Εταιρεία διοικθτικό πρόςτιμο με τθν Απόφαςθ 55/2015,
ςυνεχίςτθκαν και επεκτάκθκαν από τθν Εταιρεία.
Η Εταιρεία είχε κλθκεί με τθν επιςτολι θμερομθνίασ 06 Μαΐου 2015, να
«ςταματιςει τθν υπό αναφορά εμπορικι πρακτικι αμζςωσ και όπωσ φροντίςει
αυτι να μθν επαναλθφκεί ςτο μζλλον» και με τισ επιςτολζσ θμερομθνίασ 22
Δεκεμβρίου 2015 και 26 Ιανουαρίου 2015, όπωσ άμεςα τερματίςει τθν παράβαςθ,
είτε τερματίηοντασ τθν προβολι τθσ εν λόγω διαφιμιςθσ από όλουσ τουσ
τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ οι οποίοι εκπζμπουν ςτθν Κφπρο, είτε τροποποιϊντασ τθν
με τρόπο που να ςυνάδει με τθν Απόφαςι τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ, κάτι που
όπωσ διαπιςτϊκθκε δεν ζγινε.
5.3 Κλήςη τησ εταιρείασ προσ ακρόαςη με βάςη τισ πρόνοιεσ του Άρθρου 12 του
Νόμου.
H Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, με τθν επιςτολι τθσ θμερομθνίασ 10 Ιουνίου 2016, με
βάςθ τα πιο πάνω και ςτα πλαίςια τθσ εξουςίασ που τθσ παρζχει το άρκρο 11(2)(η)
του Νόμου, κάλεςε εκ νζου τθν Εταιρεία όπωσ άμεςα τερματίςει τθν προβολι των
εν λόγω τθλεοπτικϊν διαφθμίςεων, από όλουσ τουσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ οι
οποίοι εκπζμπουν ςτθν Κφπρο και επίςθσ, κάλεςε τθν εταιρεία με βάςθ τισ πρόνοιεσ
του άρκρου 12 του Νόμου, όπωσ εκφράςει τισ απόψεισ τθσ (γραπτϊσ, προφορικϊσ
ι με εκπρόςωπό τθσ) προσ τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία.
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Η Εταιρεία κλικθκε επίςθσ όπωσ ενθμερϊςει τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία:
- με πόςθ ςυχνότθτα και ςε ποιοφσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ προβάλλονταν οι εν
λόγω τθλεοπτικζσ διαφθμίςεισ από τισ 06 Μαΐου 2015 μζχρι τισ 10 Ιουνίου 2016,
όταν και ςτάλκθκε θ επιςτολι,
- ποιοσ ιταν ο ςυνολικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν τθσ κατά το ζτοσ 2014.
5.4 Η ςυνάντηςη τησ 27ησ Ιουλίου
τισ 27 Ιουλίου 2016 πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ μεταξφ τθσ Εντεταλμζνθσ
Τπθρεςίασ και του νομικοφ ςυμβοφλου τθσ Εταιρείασ, ςτα γραφεία τθσ
Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ, ςτα πλαίςια των προνοιϊν του άρκρου 12 του Νόμου.
Κατά τθ ςυνάντθςθ, θ Εταιρεία, μζςω του νομικοφ τθσ ςυμβοφλου, ανζφερε μεταξφ
άλλων τα εξισ, τα οποία είναι επίςθσ διατυπωμζνα ςε επιςτολι τθσ Εταιρείασ με
θμερομθνία 27 Ιουλίου 2016 τθν οποία προςκόμιςε κατά τθν ςυνάντθςθ:
i.

Όπωσ είναι διατυπωμζνο το κείμενο τθσ τελευταίασ τροποποιθμζνθσ
διαφιμιςθσ, οι αναφορζσ παραπζμπουν με ςαφινεια ςτο τι ιςχφει ςτθν Αμερικι.

ii.

Απορρίπτει τθ διαςφνδεςθ τθσ Απόφαςθσ 55/2015 με το περιεχόμενο τθσ
επιςτολισ τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ με θμερομθνία 10 Ιουνίου 2016, αφοφ,
ςφμφωνα με τθν Εταιρεία, αυτό αποτελεί αντικείμενο νζασ ζρευνασ από τθν
Εντεταλμζνθ Τπθρεςία. Ωσ εκ τοφτου, ςφμφωνα με τθν Εταιρεία, θ εν λόγω
διαςφνδεςθ είναι νομικά εςφαλμζνθ.

iii.

Άνευ βλάβθσ των δικαιωμάτων τθσ, ςε ζνδειξθ καλισ κζλθςθσ και ςυνεργαςίασ,
ζχει τροποποιιςει εκ νζου τθν τθλεοπτικι διαφιμιςθ, και ζχει αφαιρζςει
εντελϊσ τισ φράςεισ που θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία είχε κρίνει ωσ ακζμιτεσ.

iv.

Από τισ 06/05/2015, οι υπό διερεφνθςθ τθλεοπτικζσ διαφθμίςεισ προβάλλονταν
ςτον τοπικό τθλεοπτικό ςτακμό τθσ Λεμεςοφ Capital. Η ςυχνότθτα εναλλαςςόταν
κατά καιροφσ και δεν ζχει καταγραφεί, αλλά υπιρχε μια τουλάχιςτον προβολι
κακθμερινά.

5.5 Ενδείξεισ για ςυνζχιςη τησ παράβαςησ μετά τη ςυνάντηςη τησ 27ησ Ιουλίου
Η Εταιρεία κατά τθ ςυνάντθςθ τθσ 27θσ Ιουλίου, είχε προςκομίςει ςτθν Εντεταλμζνθ
Τπθρεςία τροποποιθμζνθ τθλεοπτικι διαφιμιςθ, από τθν οποία είχε αφαιρζςει
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εντελϊσ τισ φράςεισ που θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ζκρινε ωσ ακζμιτθ εμπορικι
πρακτικι και εξζφραςε τθ ςαφι πρόκεςθ ςτο εξισ να χρθςιμοποιεί τθν
τροποποιθμζνθ τθλεοπτικι διαφιμιςθ για τθν προϊκθςθ των προϊόντων τθσ.
Ωςτόςο ςτισ 14 Οκτωβρίου 2016 θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπίςτωςε ότι ςτον
Κυπριακό τθλεοπτικό ςτακμό New Extra Tv προβλικθκε και πάλι τθλεοπτικι
διαφιμιςθ τθσ Εταιρείασ ςτθν οποία περιλαμβάνονταν και πάλι ςυγκεκριμζνεσ
εκφράςεισ, τισ οποίεσ θ εταιρεία κλικθκε επανειλθμμζνα ςτο παρελκόν να πάψει
να χρθςιμοποιεί, κακϊσ είχαν κρικεί ωσ ακζμιτθ εμπορικι πρακτικι με βάςθ το
Νόμο.
Επίςθσ, μετά από ζρευνα ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ, διαπιςτϊκθκε ότι
ςε αυτιν εξακολουκοφςαν να υπάρχουν αναρτθμζνεσ διαφθμιςτικζσ εκπομπζσ ςτισ
οποίεσ ακοφγονται εκφράςεισ οι οποίεσ κρίκθκαν ωσ ακζμιτθ εμπορικι πρακτικι
από τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, και τισ οποίεσ θ εταιρεία κλικθκε από τθν
Εντεταλμζνθ Τπθρεςία να αφαιρζςει, μζςω τθσ επιςτολισ με θμερομθνία 06 Μαΐου
2015.
5.6 Νζα κλήςη τησ εταιρείασ προσ ακρόαςη με βάςη τισ πρόνοιεσ του Άρθρου 12
του Νόμου
τισ 16 Νοεμβρίου 2016 ςτάλκθκε νζα επιςτολι προσ τθν Εταιρεία, με τθν οποία
κλικθκε όπωσ, με βάςθ τισ πρόνοιεσ του άρκρου 12, εκφράςει τισ απόψεισ τθσ για
τα όςα διαπιςτϊκθκαν μετά τθ ςυνάντθςθ τθσ 27θσ Ιουλίου και τα οποία
αναφζρονται πιο πάνω.
Επίςθσ, με τθν εν λόγω επιςτολι, θ Εταιρεία κλικθκε να ενθμερϊςει τθν
Εντεταλμζνθ Τπθρεςία με ποιά ςυχνότθτα προβαλλόταν θ εν λόγω τθλεοπτικι
διαφιμιςθ ςτον τθλεοπτικό ςτακμό New Extra Tv από τισ 06 Μαΐου 2015 και ζπειτα.
5.7 Θζςεισ Εταιρείασ για τα όςα για τα όςα διαπιςτϊθηκαν μετά τη ςυνάντηςη τησ
27ησ Ιουλίου
Η Εταιρεία ςτισ 06 Δεκεμβρίου 2016, απζςτειλε επιςτολι μζςω του νομικοφ τθσ
ςυμβοφλου ςτθν οποία μεταξφ άλλων ανζφερε ότι:
i.

Θα προβεί άμεςα ςε αφαίρεςθ των αναφερόμενων διαφθμιςτικϊν εκπομπϊν,
ενϊ ανζφερε ότι είχε ιδθ προβεί ςε αφαίρεςθ των διαφθμιςτικϊν εκπομπϊν
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που τθσ είχαν υποδειχκεί κατά καιροφσ, και πωσ οι διαφθμιςτικζσ εκπομπζσ που
είχαν απομείνει ιταν ωσ επί το πλείςτον θχογραφιςεισ ηωντανϊν εκπομπϊν
παρά διαφθμίςεισ και οι οποίεσ περιείχαν μικρζσ και ςφντομεσ αναφορζσ.
ii.

Από τον Ιοφλιο 2016, είχε δϊςει οδθγίεσ τόςο ςτο Capital Tv όςο και ςτο New
Extra Tv που προβάλουν διαφθμίςεισ τθσ, όπωσ ςτο εξισ προβάλουν τθν
ανακεωρθμζνθ διαφιμιςθ. Η Εταιρεία ανζφερε ότι προφανϊσ από λάκοσ
προβλικθκε θ παλαιότερθ εκδοχι τθσ διαφιμιςθσ και ζχει προβεί άμεςα ςε
παραςτάςεισ προσ το εν λόγω κανάλι.

iii.

Από τισ 06/05/2015, ο τθλεοπτικόσ ςτακμόσ New Extra Tv προζβαλε κακθμερινά
τουλάχιςτον, μια φορά τθν θμζρα τθν τθλεοπτικι διαφιμιςθ τθσ Εταιρείασ.

5.8 Νζα διαπίςτωςη για μη ςυμμόρφωςη τησ Εταιρείασ με τισ υποδείξεισ τησ
Εντεταλμζνησ Τπηρεςίασ
τισ 19 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιικθκε νζα ζρευνα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
εταιρείασ, ςε ςελίδα θ οποία αναφζρεται αποκλειςτικά ςτα χαρακτθριςτικά του
προϊόντοσ «Φίλτρο Νεροφ Imperial Plus», και εκεί διαπιςτϊκθκε ότι υπιρχε
αναρτθμζνθ θ αρχικι διαφιμιςθ τθσ Εταιρείασ, τθν προβολι τθσ οποίασ θ Εταιρεία
κλικθκε να τερματίςει με τθν επιςτολι τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ με θμερομθνία
22 Δεκεμβρίου 2015.
Η Εταιρεία είχε τότε δεςμευκεί να τροποποιιςει τθ ςυγκεκριμζνθ διαφιμιςθ και να
αποφφγει τθν προβολι τθσ από τοφδε και ςτο εξισ.
6. Αξιολόγηςη των θζςεων τησ Εταιρείασ.
6.1 Θζματα προσ αμφιςβήτηςη από την Εταιρεία
6.1.1 Οι αναφορζσ ςτην Αμερική
Η κζςθ τθσ Εταιρείασ ότι, όπωσ είναι διατυπωμζνο το κείμενο τθσ τελευταίασ
τροποποιθμζνθσ διαφιμιςθσ, οι αναφορζσ παραπζμπουν με ςαφινεια ςτο τι
ιςχφει ςτθν Αμερικι, απορρίπτεται από τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία.
Η ςυγκεκριμζνεσ αναφορζσ ζχουν ωσ εξισ: «Παλαιότερα ςτθν Αμερικι,
πολλοί είχαν ςτραφεί ςτο εμφιαλωμζνο νερό για καλφτερθ ποιότθτα. Σιμερα
από αυτοφσ είναι ελάχιςτοι γιατί είναι πιο ενθμερωμζνοι και γνωρίηουν ότι
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το εμφιαλωμζνο δεν τουσ παρζχει καμία αςφάλεια και το ότι είναι ςτάςιμο
χωρίσ οξυγόνο και ενζργεια νερό. Σε οποιοδιποτε εςτιατόριο ςτθν Αμερικι
εάν πάει κάποιοσ του φζρνουν μόνο φιλτραριςμζνο νερό τθσ βρφςθσ και όχι
εμφιαλωμζνο».
Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία κεωρεί ότι ο μζςοσ Κφπριοσ καταναλωτισ ο οποίοσ
ακοφει τθν πιο πάνω φράςθ, ςε μια διαφιμιςθ θ οποία απευκφνεται ςε
Κφπριουσ καταναλωτζσ, δεν κεωρεί ότι θ διαφιμιςθ αυτι περιλαμβάνει
απλά γνϊςθ ακαδθμαϊκοφ χαρακτιρα για το τι ιςχφει ςτθν Αμερικι, αλλά
αντιλαμβάνεται ότι θ διαφιμιςθ τον ενθμερϊνει ότι γενικά και παγκόςμια,
το εμφιαλωμζνο νερό δεν παρζχει καμία αςφάλεια και ότι είναι ςτάςιμο
χωρίσ οξυγόνο και ενζργεια νερό, ςυμπεριλαμβανομζνου και του
εμφιαλωμζνου νεροφ που πωλείται ςτθν Κυπριακι αγορά. Η φράςθ «είναι
πιο ενθμερωμζνοι και γνωρίηουν ότι το εμφιαλωμζνο δεν τουσ παρζχει
καμία αςφάλεια και το ότι είναι ςτάςιμο χωρίσ οξυγόνο και ενζργεια νερό»
είναι γενικι και δεν αναφζρεται μόνο ςτο εμφιαλωμζνο νερό τθσ Αμερικισ.
Η εντφπωςθ που δθμιουργείται ςτο μζςο Κφπριο καταναλωτι ο οποίοσ
παρακολουκεί τθ διαφιμιςθ, είναι ότι το εμφιαλωμζνο νερό ςε όλεσ τισ
χϊρεσ, μεταξφ αυτϊν και ςτθν Κφπρο, είναι επικίνδυνο για τθν υγεία του
ιδίου και τθσ οικογζνειάσ του.
Η διαφιμιςθ αναφζρει ότι οι περιςςότεροι κάτοικοι τθσ Αμερικισ ζχουν
εγκαταλείψει το εμφιαλωμζνο νερό, όχι γιατί το εμφιαλωμζνο νερό μόνο
ςτθν Αμερικι είναι ακατάλλθλο, αλλά γιατί είναι πιο ενθμερωμζνοι. Η
φράςθ «είναι πιο ενημερωμζνοι και γνωρίηουν ότι το εμφιαλωμζνο δεν τουσ
παρζχει καμία αςφάλεια και το ότι είναι ςτάςιμο χωρίσ οξυγόνο και ενζργεια
νερό» δίνει ςτον μζςο Κφπριο καταναλωτι τθν εντφπωςθ ότι ο λόγοσ που
ακόμθ χρθςιμοποιεί εμφιαλωμζνο νερό είναι επειδι δεν είναι τόςο
ενθμερωμζνοσ όςο οι κάτοικοι ςτθν Αμερικι. Ο μζςοσ Κφπριοσ καταναλωτισ
αντιλαμβάνεται τθν εν λόγω διαφιμιςθ ωσ το μζςο τθσ δικισ του
ενθμζρωςθσ για τθν ακαταλλθλότθτα του εμφιαλωμζνου νεροφ.
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6.1.2 Η ςφνδεςη τησ παροφςασ υπόθεςησ με την Απόφαςη 55/2015
Η κζςθ τθσ Εταιρείασ ότι θ διαςφνδεςθ τθσ παροφςασ υπόκεςθσ είναι νομικά
εςφαλμζνθ, απορρίπτεται από τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία.
φμφωνα με το άρκρο 2 του Νόμου εμπορικι πρακτικι ςθμαίνει «κάκε
πράξη, παράλειψθ, τρόπο ςυμπεριφοράσ ι εκπροςϊπθςθσ, εμπορικι
επικοινωνία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαφιμιςθσ και του μάρκετινγκ,
ενόσ εμπορευόμενου, άμεςα ςυνδεόμενθ με τθν προϊκθςθ, πϊλθςθ ι
προμικεια ενόσ προϊόντοσ ςε καταναλωτζσ».
Επομζνωσ, αν και το ζναυςμα τθσ ζρευνασ τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ θ
οποία οδιγθςε ςτθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ 55/2015 ιταν διαφθμιςτικζσ
εκπομπζσ οι οποίεσ ιταν αναρτθμζνεσ ςτο διαδίκτυο, εντοφτοισ θ υπό
ζρευνα εμπορικι πρακτικι ιταν η πράξη και ο τρόποσ ςυμπεριφοράσ τησ
Εταιρείασ να αναφζρει τισ εκφράςεισ οι οποίεσ ακοφγονταν ςε αυτζσ τισ
διαφθμιςτικζσ εκπομπζσ, και όχι το μζςο προβολισ τουσ ςτο καταναλωτικό
κοινό.
Επομζνωσ, όταν θ Εταιρεία ςτισ 06 Μαΐου 2015 κλικθκε να «ςταματιςει τθν
υπό αναφορά εμπορικι πρακτικι αμζςωσ και όπωσ φροντίςει αυτι να μθν
επαναλθφκεί ςτο μζλλον», κα ζπρεπε να φροντίςει να τερματιςτεί και να
μθν επαναλθφκεί θ πράξθ αυτι και αυτόσ ο τρόποσ ςυμπεριφοράσ, δθλαδι
οι εκφράςεισ οι οποίεσ κρίκθκαν ωσ ακζμιτθ εμπορικι πρακτικι να μθν
ακοφγονται με κανζνα τρόπο και από κανζνα μζςο διαφιμιςθσ των
προϊόντων τθσ εταιρείασ.
6.2 Η ζκταςη τησ διαφήμιςησ
Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, διαπιςτϊνει ςοβαρι αντίφαςθ ςτα όςα ανζφερε θ
Εταιρεία μζςω του νομικοφ τθσ ςυμβοφλου ςτισ επιςτολζσ τθσ με θμερομθνία 27
Ιουλίου 2016 και 06 Δεκεμβρίου 2016. υγκεκριμζνα, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία
είχε ηθτιςει από τθν Εταιρεία, μζςω τθσ επιςτολισ με θμερομθνία 10 Ιουνίου
2016, να τθν ενθμερϊςει με πόςθ ςυχνότθτα και ςε ποιοφσ τθλεοπτικοφσ
ςτακμοφσ προβάλλονταν οι εν λόγω τθλεοπτικζσ διαφθμίςεισ από τισ 06 Μαΐου
2015 και ζπειτα.
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Η Εταιρεία μζςω του νομικοφ τθσ ςυμβοφλου, ςτθν επιςτολι με θμερομθνία 27
Ιουλίου 2016 αναφζρει επί λζξει: «Από τθν 06/05/2015 που αναφζρετε, οι
τθλεοπτικζσ διαφθμίςεισ ςτισ οποίεσ γίνεται αναφορά ςτθν επιςτολι ςασ
θμερομθνίασ 10/06/2016 προβάλλονταν ςτον τοπικό τθλεοπτικό ςτακμό τθσ
Λεμεςοφ Capital». τθν επιςτολι με θμερομθνία 06 Δεκεμβρίου 2016, και αφοφ
είχε διαπιςτωκεί από τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία προβολι τθλεοπτικισ
διαφιμιςθσ, τθσ Εταιρείασ, με ακζμιτο περιεχόμενο και από τον τθλεοπτικό
ςτακμό New Extra Tv, και αφοφ είχε ηθτθκεί από τθν Εταιρεία να τοποκετθκεί
επί τοφτου, θ Εταιρεία μζςω του νομικοφ τθσ ςυμβοφλου ανζφερε επί λζξει ςτθν
επιςτολι με θμερομθνία 06 Δεκεμβρίου 2016: «Από τον Ιοφλιο 2016, οι πελάτεσ
μασ ζδωςαν οδθγίεσ τόςο ςτο Capital Tv όςο και ςτο New Extra Tv που
προβάλλουν διαφθμίςεισ τουσ, για προβολι τθσ ανακεωρθμζνθσ διαφιμιςθσ».
τθν ίδια επιςτολι, θ Εταιρεία, μζςω του νομικοφ τθσ ςυμβοφλου, αναφζρει ότι
από τισ 06/05/2015, ο τθλεοπτικόσ ςτακμόσ New Extra Tv προζβαλε κακθμερινά,
τουλάχιςτον μια φορά τθν θμζρα, τθν τθλεοπτικι διαφιμιςθ τθσ εταιρείασ.
Με βάςθ τα πιο πάνω, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ςυμπεραίνει ότι θ εταιρεία ςτισ
27 Ιουλίου 2016 απζκρυψε τθν πλθροφορία ότι οι ςυγκεκριμζνεσ διαφθμίςεισ
προβάλλονταν και από τον τθλεοπτικό ςτακμό New Extra Tv, αναφζροντασ ότι θ
προβολι τουσ γινόταν μόνο από τον τθλεοπτικό ςτακμό Capital.
Παράλλθλα, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι θ Εταιρεία
ζδωςε εντολι ςτον τθλεοπτικό ςτακμό New Extra Tv για τερματιςμό τθσ
προβολισ τθσ υπό διερεφνθςθ τθλεοπτικισ διαφιμιςθσ και προβολι τθσ
ανακεωρθμζνθσ διαφιμιςθσ κεωρϊντασ ότι με αυτό τον τρόπο κα τερματιςτεί θ
δυνατότθτα τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ να εντοπίςει και τον τθλεοπτικό ςτακμό
New Extra Tv ωσ μζςο προβολισ τθσ υπό διερεφνθςθ τθλεοπτικισ διαφιμιςθσ.
Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ςυμπεραίνει ότι αυτό ζγινε ςε μια προςπάκεια τθσ
Εταιρείασ να μετριάςει τθν ζκταςθ και τθ βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ που είχε
διαπιςτϊςει θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, κακϊσ θ Εταιρεία αναγκάςτθκε να
παραδεχτεί το γεγονόσ ότι οι ςυγκεκριμζνεσ διαφθμίςεισ προβάλλονταν και από
τον τθλεοπτικό ςτακμό New Extra Tv, μόνο όταν το γεγονόσ αυτό διαπιςτϊκθκε
από τθν ίδια τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία.
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6.3 Ο τφποσ των διαφημιςτικϊν εκπομπϊν ςτο διαδίκτυο
Η κζςθ τθσ Εταιρείασ πωσ οι διαφθμιςτικζσ εκπομπζσ που είχαν απομείνει ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ ςτισ οποίεσ ακοφγονται εκφράςεισ οι οποίεσ κρίκθκαν ωσ ακζμιτθ
εμπορικι πρακτικι από τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ιταν ωσ επί το πλείςτον
θχογραφιςεισ ηωντανϊν εκπομπϊν παρά διαφθμίςεισ οι οποίεσ περιείχαν μικρζσ
και ςφντομεσ αναφορζσ, απορρίπτεται από τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία για τουσ
πιο κάτω λόγουσ:
i.

τθν Απόφαςθ 55/2015 γίνεται αναφορά κυρίωσ ςε τζςςερισ διαφθμιςτικζσ
εκπομπζσ οι οποίεσ ιταν αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ και οι
οποίεσ περιείχαν εκφράςεισ οι οποίεσ κρίκθκαν ωσ ακζμιτθ εμπορικι
πρακτικι. τθν Απόφαςθ 55/2015 ζγινε ειδικι αναφορά ςε αυτζσ τισ τζςςερισ
διαφθμιςτικζσ εκπομπζσ, λόγω του ότι ςε αυτζσ τισ τζςςερισ διαφθμιςτικζσ
εκπομπζσ ζκανε αναφορά ο Φορζασ Ελζγχου Διαφιμιςθσ ςτθν δικι του
απόφαςθ, θ οποία αποτζλεςε και το ζναυςμα τθσ ζρευνασ τθσ Εντεταλμζνθσ
Τπθρεςίασ. Σο περιεχόμενο των ςυγκεκριμζνων τεςςάρων διαφθμιςτικϊν
εκπομπϊν ομοιάηει πολφ με το περιεχόμενο των πλείςτων διαφθμιςτικϊν
εκπομπϊν που διαπιςτϊκθκε ότι εξακολουκοφν να είναι αναρτθμζνα ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ. Αφοροφςαν, δθλαδι, επίςθσ θχογραφιςεισ
ηωντανϊν εκπομπϊν και περιείχαν περίπου τισ ίδιεσ εκφράςεισ, ςε ζκταςθ και
περιεχόμενο, οι οποίεσ κρίκθκαν ωσ ακζμιτθ εμπορικι πρακτικι.

ii.

Ανεξάρτθτα από το ςθμείο (i) πιο πάνω, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία κεωρεί
επίςθσ ότι δεν αςκεί ζννομθ επιρροι θ φφςθ τθσ διαφθμιςτικισ εκπομπισ, αν
ιταν δθλαδι θχογράφθςθ ηωντανισ εκπομπισ ι διαφιμιςθ, αφοφ ο
απϊτεροσ ςκοπόσ και των δφο είναι θ προϊκθςθ των προϊόντων τθσ Εταιρείασ
ςτο καταναλωτικό κοινό τθσ Κφπρου. Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία κεωρεί επίςθσ
ότι δεν αςκεί ζννομθ επιρροι οφτε το αν οι ςυγκεκριμζνεσ αναφορζσ είναι
μικρζσ και ςφντομεσ, όπωσ ανζφερε θ Εταιρεία. Η Εταιρεία κα ζπρεπε να είχε
φροντίςει να αφαιρεκοφν όλεσ οι διαφθμιςτικζσ εκπομπζσ από τθν
ιςτοςελίδα τθσ, οι οποίεσ περιείχαν τζτοιεσ εκφράςεισ, ανεξαρτιτωσ ζκταςθσ
και διάρκειασ.
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7. Νομική ανάλυςη
το Παράρτημα Ι του Άρθρου 4(4) του Νόμου, εκτίκεται κατάλογοσ με τισ
εμπορικζσ πρακτικζσ που κεωροφνται ακζμιτεσ υπό οποιεςδιποτε περιςτάςεισ. Οι
εμπορικζσ πρακτικζσ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο Παράρτθμα Ι κρίνονται
αυτόματα ακζμιτεσ και δεν απαιτείται εκτίμθςθ ϊςτε να εξακριβωκεί θ φπαρξθ
παραπλανιςεωσ ι παραπλανθτικοφ χαρακτιρα.
υγκεκριμζνα το ςημείο 12 αναφζρει: «Διατφπωςθ ουςιωδϊσ ανακριβοφσ
ιςχυριςμοφ όςον αφορά τθ φφςθ ι τθν ζκταςθ του κινδφνου για τθν προςωπικι
αςφάλεια του καταναλωτι ι τθσ οικογζνειάσ του, αν ο καταναλωτισ δεν αγοράςει
το προϊόν.»
Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπίςτωςε ςυνζχιςθ και επζκταςθ τθσ παράβαςθσ του
ςθμείου 12 του Παραρτιματοσ Ι του Άρκρου 4(4) του Νόμου αφοφ αξιολόγθςε τα
ευριματα τθσ ζρευνασ, για τουσ ίδιουσ λόγουσ που περιγράφονται ςτθν Απόφαςθ
55/2015, και αφοφ ζλαβε υπόψθ ότι θ Εταιρεία είχε κλθκεί να τερματίςει τθν εν
λόγω ακζμιτθ εμπορικι πρακτικι, κάτι που όχι μόνο δεν ζπραξε, αλλά επζκτεινε
χρθςιμοποιϊντασ και τθν τθλεόραςθ ωσ μζςο προβολισ.
το Άρθρο 5(1) του Νόμου, αναφζρεται ότι:
«5.-(1) Μια εμπορικι πρακτικι κεωρείται παραπλανθτικι όταν περιλαμβάνει
εςφαλμζνεσ πλθροφορίεσ και είναι επομζνωσ αναλθκισ ι, όταν, με οποιοδιποτε
τρόπο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςισ τθσ, εξαπατά ι ενδζχεται
να εξαπατιςει το μζςο καταναλωτι, όςον αφορά ζνα ι περιςςότερα από τα
ςτοιχεία τα οποία παρατίκενται ςτο εδάφιο (2), ακόμα και εάν οι πλθροφορίεσ
είναι, αντικειμενικά, ορκζσ, ι οφτωσ ι άλλωσ, όταν τον οδθγεί ι ενδζχεται να τον
οδθγιςει να λάβει απόφαςθ ςυναλλαγισ τθν οποία, διαφορετικά, δε κα ελάμβανε.
Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπίςτωςε ςυνζχιςθ και επζκταςθ τθσ παράβαςθσ του
Άρκρου 5(1) του Νόμου από μζρουσ τθσ Εταιρείασ αφοφ αξιολόγθςε τα ευριματα
τθσ ζρευνασ, για τουσ ίδιουσ λόγουσ που περιγράφονται ςτθν Απόφαςθ 55/2015,
και αφοφ ζλαβε υπόψθ ότι θ Εταιρεία είχε κλθκεί επανειλθμμζνα να τερματίςει τθν
εν λόγω ακζμιτθ εμπορικι πρακτικι, κάτι που όχι μόνο δεν ζπραξε, αλλά επζκτεινε
χρθςιμοποιϊντασ και τθν τθλεόραςθ ωσ μζςο προβολισ.
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το Άρθρο 11(2) του Νόμου, αναφζρεται μεταξφ άλλων ότι:
(2) ϋΟταν θ Εντεταλμζνθ Υπθρεςία, κατά τθ δυνάμει του εδαφίου (1) του
παρόντοσ άρκρου διερεφνθςθ παραπόνου ι αυτεπάγγελτθ ζρευνα, διαπιςτϊςει
παράβαςθ του παρόντοσ Νόμου, ζχει εξουςία να προβαίνει ςτισ πιο κάτω
ενζργειεσ:
(α) Να διατάςςει ή να ςυςτήνει ςτον ενδιαφερόμενο παραβάτη ι
οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο, κατά τθν κρίςθ τθσ, ενζχεται ι ευκφνεται για
τθν παράβαςθ αυτι, ι ακόμα και οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο, κατά τθν
κρίςθ τθσ, ςτθν περίπτωςθ που ακζμιτθ εμπορικι πρακτικι δεν ζχει ακόμα
εφαρμοςτεί αλλά εφλογα κρίνεται από τθν Εντεταλμζνθ Υπθρεςία ότι επίκειται
θ εφαρμογι τθσ, ζςτω και αν δεν αποδεικνφεται πραγματικι ηθμιά ι βλάβθ,
οφτε δόλοσ ι αμζλεια εκ μζρουσ του εμπορευόμενου, όπωσ, άμεςα ή μζςα ςε
τακτή προθεςμία, τερματίςει την παράβαςη και αποφφγει επανάληψή τησ
ςτο μζλλον,
(δ) να επιβάλλει διοικητικό πρόςτιμο, ανάλογα με τθ φφςθ, τθ βαρφτθτα και
τθ διάρκεια τθσ παράβαςθσ, φψουσ μζχρι και το πζντε τοισ εκατόν (5%) του
κφκλου εργαςιϊν του παραβάτθ κατά το αμζςωσ προθγοφμενο τθσ παράβαςθσ
ζτοσ ι πρόςτιμο φψουσ μζχρι πεντακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (€500,000):
τθν ζρευνα τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ για τθν ίδια εμπορικι πρακτικι τθσ
Εταιρείασ, θ οποία οδιγθςε ςτθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ 55/2015, θ Εντεταλμζνθ
Τπθρεςία ζκανε χριςθ των δφο πιο πάνω εξουςιϊν που τθσ παρζχει ο Νόμοσ,
κακϊσ ςτισ 26 Μαΐου 2015 κάλεςε τθν Εταιρεία όπωσ, άμεςα, τερματίςει τθν
παράβαςθ και αποφφγει επανάλθψι τθσ ςτο μζλλον, και επζβαλε διοικθτικό
πρόςτιμο ςτθν Εταιρεία με τθν Απόφαςθ 55/2015 ςτισ 10 Νοεμβρίου 2015.
Επομζνωσ, με βάςθ και τα ςτοιχεία τα οποία προςκόμιςε θ Εταιρεία με τθν
επιςτολι τθσ 27 Ιουλίου 2016, διαπιςτϊνεται ότι θ ςυγκεκριμζνθ ακζμιτθ εμπορικι
πρακτικι δεν τερματίςτθκε ςτισ 26 Μαΐου 2015, όταν θ Εταιρεία κλικθκε να πράξει
αυτό, αλλά ςυνεχίςτθκε ι επαναλιφκθκε τουλάχιςτον μζχρι τισ 19 Δεκεμβρίου
2016, όταν θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπίςτωςε για τελευταία φορά τθν φπαρξθ
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παράβαςθσ ςε αναρτθμζνθ διαφιμιςθ των προϊόντων τθσ Εταιρείασ ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ.
8. Καταληκτικό Απόφαςησ
Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία αξιολόγθςε το ενϊπιον τθσ υλικό και όλα τα ςτοιχεία που
περιζχονται ςτο διοικθτικό φάκελο τθσ υπόκεςθσ, αςκϊντασ τισ εξουςίεσ που
χορθγοφνται ςε αυτι ςφμφωνα με το Νόμο και βάςει τθσ διαδικαςίασ που ο εν
λόγω Νόμοσ προβλζπει.
Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ζλαβε επίςθσ υπόψθ τισ διατάξεισ του Άρκρου 11 και
ιδιαίτερα τθσ παραγράφου (2) εδάφιο (ε) του Νόμου, δθλαδι τθ δυνατότθτα
επιβολισ διοικθτικοφ προςτίμου μζχρι και πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (€5,000), για κάκε
μζρα ςυνζχιςθσ τθσ παράβαςθσ, ανάλογα με τθ βαρφτθτα αυτισ.
υγκεντρωτικά, θ ωσ άνω πράξθ, δθλαδι οι εκφράςεισ οι οποίεσ περιζχονταν ςτισ εν
λόγω διαφθμίςεισ και διαφθμιςτικζσ εκπομπζσ των προϊόντων τθσ Εταιρείασ και
αναφζρονταν ςτθν φπαρξθ μόλυνςθσ ςτο τρεχοφμενο και εμφιαλωμζνο πόςιμο
νερό και ςτουσ κινδφνουσ που ςυνεπάγεται θ κατανάλωςι τουσ, προκειμζνου ο
μζςοσ καταναλωτισ να οδθγθκεί ςε απόφαςθ αγοράσ των προϊόντων τθσ Εταιρείασ,
αποτελεί εμπορικι πρακτικι θ οποία κρίνεται ακζμιτθ.
Με βάςθ τα πιο πάνω, διαπιςτϊνεται ότι οι παραβάςεισ του ςθμείου 12 του
Παραρτιματοσ Ι ςφμφωνα με το Άρκρο 4(4) και του άρκρου 5(1) του Νόμου, οι
οποίεσ οδιγθςαν τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ςτισ 10 Νοεμβρίου 2015 ςτθν ζκδοςθ
τθσ Απόφαςθσ 55/2015 εναντίον τθσ Εταιρείασ, δεν τερματίςτθκαν από τθν
Εταιρεία, όπωσ είχε κλθκεί να πράξει. τον κακοριςμό του φψουσ του διοικθτικοφ
προςτίμου λαμβάνεται υπ’ όψιν ο αρικμόσ των θμερϊν κατά τισ οποίεσ ςυνεχίςτθκε
θ παράβαςθ, και θ βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ, αλλά και το ότι αυτι κα πρζπει να
ςυνάδει με τθν κατοχυρωμζνθ αρχι τθσ αναλογικότθτασ.
τθν εξζταςθ του αρικμοφ των θμερϊν κατά τισ οποίεσ ςυνεχίςτθκε θ παράβαςθ
λαμβάνεται υπόψθ ότι αυτι διιρκθςε τουλάχιςτο από τισ 26 Μαΐου 2015 μζχρι τισ
19 Δεκεμβρίου 2016, δθλαδι τουλάχιςτο 574 θμζρεσ.
τθν εξζταςθ και ςτον κακοριςμό τθσ βαρφτθτασ τθσ παράβαςθσ λαμβάνονται
υπόψθ ότι:
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- ευάλωτεσ ομάδεσ του καταναλωτικοφ κοινοφ, όπωσ θλικιωμζνοι ι άτομα
με προβλιματα υγείασ, πικανό να παραπλανικθκαν ι υπιρχε ενδεχόμενο
να παραπλανθκοφν από τθ διατφπωςθ των ουςιωδϊν ανακριβϊν
ιςχυριςμϊν όςον αφορά τθ φφςθ ι τθν ζκταςθ του κινδφνου για τθν
προςωπικι αςφάλειά τουσ ι τθσ οικογζνειάσ του, αν δεν αγοράςουν τα
προϊόντα τθσ Εταιρείασ.
- μια εκ των δφο παραβάςεων του Νόμου, θ οποία ζχει διαπιςτωκεί,
περιλαμβάνεται ςτο Παράρτθμα Ι του Νόμου.
- τα μζςα που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εν λόγω εμπορικι πρακτικι ιταν θ
τθλεόραςθ και ςυγκεκριμζνα δφο τθλεοπτικοί ςτακμοί, και το διαδίκτυο,
με αποτζλεςμα θ ςυγκεκριμζνθ εμπορικι πρακτικι να είχε απιχθςθ ι
υπιρχε ενδεχόμενο να είχε απιχθςθ ςτο ευρφ καταναλωτικό κοινό
- θ εμπορικι πρακτικι ςχετίηεται με προϊόντα που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν
κατανάλωςθ νεροφ, αγακό το οποίο είναι ηωτικό και αναγκαίο για κάκε άνκρωπο
προκειμζνου να διατθρείται ςτθ ηωι και να απολαμβάνει καλι υγεία.

- θ Εταιρεία είχε επεκτείνει τθν προβολι των διαφθμίςεων και διαφθμιςτικϊν
εκπομπϊν οι οποίεσ περιείχαν εκφράςεισ οι οποίεσ είχαν κρικεί ωσ ακζμιτθ
εμπορικι πρακτικι, από το διαδίκτυο ςτθν τθλεόραςθ.

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία λαμβάνει επίςθσ υπϋ όψιν το γεγονόσ ότι θ Εταιρεία δεν
επζδειξε ειλικρινι κζλθςθ ςυνεργαςίασ με τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία κατά τθ
διεξαγωγι τθσ ζρευνασ.
Η ζλλειψθ ειλικρινοφσ κζλθςθσ ςυνεργαςίασ από μζρουσ τθσ Εταιρείασ
διαπιςτϊνεται από τα εξισ:
-

Η Εταιρεία είχε επανειλθμμζνα κλθκεί να τερματίςει τθν παράβαςθ,
πράγμα το οποίο, δεν ζπραξε.

- Η Εταιρεία απζκρυψε από τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία τθν ουςιϊδθ
πλθροφορία

ότι

οι

υπό

διερεφνθςθ

τθλεοπτικζσ

διαφθμίςεισ

προβάλλονταν από δφο τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ, υποδεικνφοντασ μόνο ζνα
τθλεοπτικό ςτακμό.
- Η Εταιρεία δεν λειτουργοφςε με γνϊμονα τθν προςταςία του καταναλωτι
κακϊσ προχωροφςε ςε τροποποιιςεισ μόνο ςυγκεκριμζνων προωκθτικϊν
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ενεργειϊν, τισ οποίεσ εντόπιηε και τθσ υποδείκνυε θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία,
ενϊ γνϊριηε ι όφειλε να γνωρίηει ότι οι ίδιεσ προωκθτικζσ ενζργειεσ
προβάλλονταν με άλλο μζςο επικοινωνίασ, ι γνϊριηε ι όφειλε να γνωρίηει
ότι πολφ παρόμοιεσ προωκθτικζσ ενζργειεσ βρίςκονταν αναρτθμζνεσ ςε
άλλο μζροσ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ. Η Εταιρεία κα ζπρεπε ςε ζνδειξθ κετικισ
ςυνεργαςίασ και καλισ κζλθςθσ, με γνϊμονα τθν προςταςία του
καταναλωτι, να αξιολογιςει όλεσ τισ προωκθτικζσ τθσ ενζργειεσ και να
φροντίςει θ ακζμιτθ εμπορικι πρακτικι να τερματιςτεί από κάκε
προωκθτικι τθσ ενζργεια.
Ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ κατά το ζτοσ 2014, ζτοσ που προθγείται τθσ
ζναρξθσ τθσ παράβαςθσ, λαμβάνεται υπόψθ.
Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία αφοφ αξιολόγθςε το ενϊπιον τθσ υλικό και όλα τα
διακζςιμα ςτοιχεία, επιβάλλει ςτην Εταιρεία Camelot International Health
Organization (Europe) διοικητικό πρόςτιμο φψουσ ογδόντα χιλιάδων ευρϊ
(€80.000,00).

Ημερομθνία ςφνταξθσ τθσ Απόφαςθσ, 06 Φεβρουαρίου 2017.

………………………………….
Χαράλαμποσ Ροφςοσ
Αναπλθρωτισ Διευκυντισ
Τπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.
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