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τη από
Σε συνέχεια των Α 5637 & Α 5638 / 08.06.2021 Αποφάσεων της, η Επιτροπή έλαβε γνώση της
09/07/2021 επιστολής της εταιρείας BEL HELLAS µε θέµα την παράταση της προθεσµίας
τροποποίησης της συσκευασίαςς των προϊόντων LA VACHE QUI RIT ORIGINAL και LA VACHE QUI
RIT LIGHT και της από 13/07/2021 επιστολής της εταιρείας ΟΠΤΙΜΑ σχετικά µε το θέµα αυτό και
έκρινε ότι τεκµηριώθηκε επαρκώς η ανάγκη µεγαλύτερου χρονικού διαστήµατος για την εν λόγω
τροποποίηση.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε την παράταση της προθεσµίας τροποποίησης της
συσκευασίας µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου 2021.
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Προσφυγή στη ∆ευτεροβάθµια
ροβάθµια 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.
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
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των owned channel στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται
αναφέ
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.

