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Σε συνέχεια των Α 5282 / 07.06.2017 και Α 5283 / 07.06.2017 Αποφάσεων η Επιτροπή έλαβε γνώση
της από 14/06/2017 επιστολής της εταιρείας BEIERSDORF με θέμα την παράταση της προθεσμίας
τροποποίησης της επικοινωνίας NIVEA SUN (Συσκευασία & Stands) και της από 20/06/2017
επιστολής της εταιρείας L’OREAL σχετικά με το θέμα αυτό και επισημαίνει τα εξής :
Ο Κανονισμός της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής στο άρθρο 9 ορίζει τις μέγιστες προθεσμίες που η
Επιτροπή (αξιολογώντας συνολικά τη βαρύτητα του εκάστοτε θέματος) δύναται να παράσχει στην
εγκαλούμενη πλευρά και τις διαφοροποιεί ανάλογα με το μέσο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται,
αναγνωρίζοντας ότι απαιτείται διαφορετικός χρόνος για την αντικατάσταση των υλικών από το κάθε
μέσο.
Στις αρχικές της Αποφάσεις η Επιτροπή συνεκτίμησε όλα τα δεδομένα της συγκεκριμένης υπόθεσης
και κατέληξε στην προθεσμία των 45 ημερών για την τροποποίηση των συσκευασιών των προϊόντων
και των 30 ημερών για την τροποποίηση των stands, κρίνοντας ότι τα περιθώρια αυτά είναι εύλογα και
δίκαια υπό την έννοια ότι αφενός δίνεται επαρκής χρόνος για την αντικατάσταση των υλικών και
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αφετέρου περιορίζεται αποτελεσματικά ο χρόνος προβολής μιας επικοινωνίας που έχει κριθεί ότι
παραβιάζει τον Κώδικα.
Κατόπιν των παραπάνω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να μην δεχθεί το υποβληθέν αίτημα
παράτασης.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον άρθρο 13.Ζ του
Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Επισημαίνεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια
Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της
παρούσας.
Υπενθυμίζουμε σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν
αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής,
προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες.

