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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
 

Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα 

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ, 

εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία θαη επηρεηξήκαηα πνπ 

αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε. 

 

Καηαξράο, ε Δπηηξνπή δέρηεθε ηε δήισζε ηεο εγθαινύκελεο πιεπξάο πεξί νξηζηηθήο δηαθνπήο όισλ 

ησλ ηζρπξηζκώλ πνπ, ζύκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα αίηεζε ειέγρνπ, αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνζειίδα 

www.nivea.gr . 

Καηόπηλ απηνύ θαη κε βάζε ην άξζξν 8.Γ. ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο, ε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ επί ησλ ζεκείσλ απηώλ δηεθόπε. 

http://www.nivea.gr/
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Αλαθνξηθά κε ηνπο ππό θξίζε ηζρπξηζκνύο πνπ εκθαλίδνληαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντόληνο 

NIVEA SUN PROTECT & BRONZE:  

▪  γξήγνξν θπζηθό καύξηζκα & πξνζηαζία 

▪  επηηαρύλεη ην θπζηθό καύξηζκα ηεο επηδεξκίδαο 

▪  ε ζύλζεζή ηνπ κε θπηηθά εθρπιίζκαηα πνπ δηεγείξνπλ ηελ παξαγσγή ηεο κειαλίλεο ραξίδεη θπζηθό 

θαη νκνηόκνξθν καύξηζκα  

ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε αθ’ ελόο όηη επηθνηλσλνύλ ηηο ηδηόηεηεο ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο 

ρσξίο λα εθθξάδνπλ ζύγθξηζε κε άιια αληαγσληζηηθά πξντόληα ηεο αγνξάο, αθ’ εηέξνπ όηη νη ηδηόηεηεο 

απηέο ηεθκεξηώζεθαλ επαξθώο σο πξνο ηελ αθξίβεηά ηνπο από ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία ηνπ 

European Patent Office (European Patent Specification / EP 1 996 153 B1).   

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία / ζπζθεπαζία 

ηνπ πξντόληνο NIVEA SUN PROTECT & BRONZE δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ.   

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ 

Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης 

παρούζας. 

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. 


