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Η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
∆ιαφήµισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισµό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο διαφηµιστική
επικοινωνία σε σχέση µε την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου και έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και
επιχειρήµατα που αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση, προκειµένου να κρίνει εάν η εν λόγω επικοινωνία
είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του ΕΚ∆-Ε.
ΕΚ∆

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των περιορισµών στις συναθροίσεις, που έχουν επιβληθεί
ε
εξαιτίας
της πανδηµίας COVID 19, η Επιτροπή συνεδρίασε µέσω τηλεδιάσκεψης.
Στην τηλεδιάσκεψη δεν παρέστη η εγκαλούµενη πλευρά, η οποία απέστειλε
απ
γραπτώς τις απόψεις και
τα στοιχεία της.
Αναφορικά µε τον υπό έλεγχο ισχυρισµό «ΠΛΑΙΣΙΟ
«
Νο 1 προορισµός τεχνολογίας»,
τεχνολογίας η Επιτροπή αφού
αξιολόγησε τα προσκοµισθέντα κατά τη συνεδρίαση,
συνεδρίαση οµόφωνα κατέληξε σταα παρακάτω:
παρακάτω
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1. Η δήλωση «No1 …» επικοινωνεί στον καταναλωτή το µήνυµα της απόλυτης, πλήρους, ξεκάθαρης
και βέβαιης (δηλαδή καταγεγραµµένης µε διάρκεια) υπεροχής αυτού που τον επικαλείται, σε σχέση µε
τον ανταγωνισµό. Προβάδισµα που είτε δεν έχει επιβεβαιωθεί για ικανό χρονικό διάστηµα, είτε αφορά
σε πολύ συγκεκριµέναα χαρακτηριστικά / τοµείς της αγοράς, δεν καθιστά θεµιτή τη χρήση ενός τέτοιου
απόλυτου
υτου ισχυρισµού, κυρίως έναντι του καταναλωτή που δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τα επιµέρους
αυτά στοιχεία.
2. Η έννοια του «No1 προορισµού» επικοινωνιακά
επικοινων
είναι ασαφής και µεταφέρει ένα µήνυµα που µπορεί
να ερµηνευθεί µε ευρύτητα και να δηµιουργήσει την εντύπωση υπεροχής σε µία σειρά από
παραµέτρους, όπως είναι η επισκεψιµότητα,
επισκεψιµότητα ή / και η πρόθεση επίσκεψης, ή / και οι πωλήσεις, ή / και
ο αριθµός των καταστηµάτων.. Μπορεί
Μ
ακόµα να διαµορφώσει και την αντίληψη συνολικής υπεροχής
του καταστήµατος που προβαίνει
αίνει στον εν λόγω ισχυρισµό,
ισχυρισµό έναντι του ανταγωνισµού, µε βάση διάφορα
κριτήρια (ποικιλία προϊόντων, εξυπηρέτηση, τιµές κλπ.).
κλπ.) Εποµένως, η θεµιτή χρήση αυτής της δήλωσης
προϋποθέτει ότι καλύπτονται τα περισσότερα (τουλάχιστον) από αυτά τα χαρακτηριστικά.
Β. Στην έννοια των προϊόντων «τεχνολογίας»,
«
, σύµφωνα µε την άποψη και των δύο πλευρών όπως
αυτή προέκυψε από τα στοιχεία που προσκοµίσθηκαν, περιλαµβάνεται πλήθος προϊόντων και όχι
µόνο τα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές και τα tablet. Ενδεικτικά αναφέρονται οι τηλεοράσεις, τα
συστήµατα ήχου, οι λευκές συσκευές, άλλες οικιακές συσκευές, οι συσκευές παιχνιδιών, τα wearables
κ.αλ.
Με βάση τα παραπάνω,, η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι τα αποτελέσµατα της προσκοµισθείσας από
την πλευρά ΠΛΑΙΣΙΟ έρευνας (η οποία, όπως δηλώθηκε από την εγκαλούµενη πλευρά, διεξήχθη αφού
είχε προβληθεί στο κοινό ο υπό έλεγχο ισχυρισµός – γεγονός που συνιστά παράβαση των διατάξεων
του ΕΚ∆-Ε
Ε και των όρων της αυτοδέσµευσης), δεν είναι ικανά να τεκµηριώσουν τον υπό έλεγχο
ισχυρισµό «ΠΛΑΙΣΙΟ Νο 1 προορισµός τεχνολογίας»
τεχνολογίας διότι η υπεροχή που καταγράφεται αφορά µόνο
στην πρόθεση αγοράς / προτίµηση του ΠΛΑΙΣΙΟΥ έναντι των ανταγωνιστών και µόνο σε
συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων. Επιπλέον, η διαφορά στα ποσοστά έχει καταγραφεί µόνο για
συγκεκριµένο, σύντοµο χρονικό διάστηµα και δεν έχει επαληθευτεί σε ικανό βάθος χρόνου,
χρόνου ώστε να
µπορεί να υποστηρίξει την ισχυρή δήλωση απόλυτης υπεροχής «Νο 1».
«
Νο
Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι ο υπό έλεγχο ισχυρισµός «ΠΛΑΙΣΙΟ
1 προορισµός τεχνολογίας»» δεν τεκµηριώθηκε επαρκώς, µπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ή / και
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παραπλάνηση τους καταναλωτές, προσκρούει στα άρθρα 3, 5, 8 και 11 του ΕΚ∆-Ε
ΕΚ∆ και ως εκ τούτου
δεν µπορεί να χρησιµοποιείται.

Προσφυγή στη ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του
Κανονισµού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι µε βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή
Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα στην εφαρµογή της παρούσας.
πα
Οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και πρέπει να εφαρµόζονται σε όλα τα µέσα που
αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συµπεριλαµβανοµένων των ψηφιακών καθώς και
των owned channel στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται στη
σχετική αίτηση ελέγχου.
Τονίζεται ότι σε περίπτωση µη πλήρους εφαρµογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί στις
προβλεπόµενες από τον Κανονισµό κυρώσεις.
Υπενθυµίζεται σύσταση του ∆.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.

