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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ πνπ ππνβιήζεθε, εμέηαζε ηελ ππό
έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ.
ρεηηθά κε ην εηθαζηηθό κέξνο ηεο θαηαρώξεζεο γηα ην πξντόλ «ηξώκα Temptation» ηεο ELITE
STROM, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ηα δεκηνπξγηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζύλζεζε ηνπ
ζηξώκαηνο (ρώκα, γξαζίδη, ζύλλεθα) απνηεινύλ εηθόλεο – ζηνηρεία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη σο
ηέηνηα κπνξεί θάζε δηαθεκηδόκελνο λα ηα «εθκεηαιιεύεηαη» ρσξίο λα πξνθύπηεη παξάβαζε ηνπ ΔΚΓ-Δ.
Δληνύηνηο, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν εηθαζηηθό
(ζπλνιηθό «ζηήζηκν» ηεο θαηαρώξεζεο, γσλία ιήςεο εηθόλαο, αζαθέο / αόξηζην θόλην) είλαη πηζαλό
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λα παξαπέκπεη ηνλ θαηαλαισηή, έζησ θαη ζαλ απνηέιεζκα θεπγαιέαο θαη αβαζάληζηεο εληύπσζεο,
ζε εηθόλα ζηξώκαηνο – ζύλλεθνπ πνπ ίπηαηαη θαη έηζη ελδερνκέλσο λα πξνθιεζεί ζύγρπζε κε ηελ
επηθνηλσλία ηνπ άκεζα αληαγσληζηηθνύ πξντόληνο Optimum ηεο MEDIA STROM.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία πξνζθξνύεη
ζην άξζξν 16 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ηνλ
Καλνληζκό πξνζεζκηώλ αλά κέζν.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο
ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε
πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα.
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.

