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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία (ηειενπηηθό & ξαδηνθσληθό ζπνη),
έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη
όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε.
Ζ Δπηηξνπή δηακόξθσζε ηελ άπνςε όηη ε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο επαλάζηαζεο ζηελ επηθνηλσλία ηνπ
πξντόληνο GARNIER MINERAL κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί από ηελ ύπαξμε ηνπ ζπζηαηηθνύ mineralite,
αθνύ απηό δελ πεξηέρεηαη ζε θαλέλα άιιν απνζκεηηθό, όρη όκσο από ηε δξάζε θαη ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξντόληνο πνπ ζπλδένληαη κε 48σξε πξνζηαζία, θαζόηη ηέηνηα πξνζηαζία
πξνζθέξεηαη ήδε ζηνλ θαηαλαισηή θαη από άιια πξντόληα.
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πλεπώο, ν ζπλδπαζκόο ησλ θξάζεσλ «επανάζηαζη ζηα αποζμηηικά από ηην GARNIER» θαη
«ανακαλύψηε ηην πρωηόγνωρη δύναμη ηοσ GARNIER MINERAL 48 ώρες» είλαη πηζαλό λα νδεγήζεη
ζε παξαπιάλεζε, θαζώο παξαπέκπεη ζε «επαλάζηαζε» ιόγσ «πξσηόγλσξεο» 48σξεο πξνζηαζίαο
πνπ ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ δελ ηεθκεξηώζεθε.
Οκνίσο, γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο δελ ηεθκεξηώζεθε επαξθώο θαη ν ηζρπξηζκόο «ηο πρώηο αποζμηηικό
με 48ωρη αποηελεζμαηικόηηηα».
ρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ζηελ έξεπλα ηεο εηαηξείαο L’OREAL, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ην γεγνλόο όηη ε
έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αγγιία απνηειεί ζεκαληηθό ζηνηρείν, αθνύ ε αγγιηθή αγνξά
δηαθνξνπνηείηαη ζε πνιιά ζεκεία από ηελ ειιεληθή, θαη πξέπεη λα δηεπθξηλίδεηαη θαη λα επηθνηλσλείηαη
κε ζαθήλεηα θαη κε ηελ ίδηα βαξύηεηα κε ηα ππόινηπα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, ώζηε λα κε
δεκηνπξγνύληαη εζθαικέλεο εληππώζεηο σο πξνο ηελ πξνηίκεζε / ππεξνρή ηνπ πξντόληνο ζηελ
εγρώξηα αγνξά.
Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία
ζηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 5, 3, 8 θαη 11 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα
ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηνλ Καλνληζκό πξνζεζκηώλ.

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.

