
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. Úgy kell-e értelmezni a a belső piacon az üzleti vállalko
zások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 2. cikkének i) 
pontja szerinti „ezáltal lehetővé teszi a fogyasztó számára 
a vásárlást” követelményt, hogy a vásárlásra való felhívás 
már azzal megvalósul, hogy elérhetővé válik a reklámozott 
termékre és annak árára vonatkozó információ, amelynek 
alapján a fogyasztó dönthet a vásárlásról, vagy szükséges 
az is, hogy a kereskedelmi kommunikáció felkínálja a 
termék megvásárlásának konkrét lehetőségét is (például 
megrendelőlapot tartalmazzon), vagy ez a lehetőség elérhető 
legyen (például az üzlet előtt kitett reklám esetében)? 

2. Amennyiben a fenti kérdésre az a válasz, hogy szükséges a 
termék megvásárlásának konkrét lehetősége, ezt megvaló
sultnak kell-e tekinteni abban az esetben, ha a kereskedelmi 
kommunikáció arra a telefonszámra vagy weboldalra hivat
kozik, amelyen keresztül a termék megrendelhető? 

3. Úgy kell-e értelmezni a 2005/29 irányelv 2. cikkének i) 
pontját, hogy az árra vonatkozó követelmény teljesül 
abban az esetben, ha a kereskedelmi kommunikáció az 
alsó árat tartalmazza, azaz azt a legalacsonyabb árat, 
amelyért a reklámozott termék vagy termékkategória megvá
sárolható, ugyanakkor a reklámozott terméket vagy termék
kategóriát más változatban vagy más tartalommal olyan 
áron kínálják, amelyet a kereskedelmi kommunikáció nem 
tartalmaz? 

4. Úgy kell-e értelmezni a 2005/29 irányelv 2. cikkének i) 
pontját, hogy a termék tulajdonságaira vonatkozó követel
mény teljesül azáltal, hogy a termékre szöveggel vagy kép 
formájában hivatkoznak ( 2 ), azaz azonosítják azt, de ezen 
túlmenően nem jellemzik? 

5. A fenti kérdésre adott igenlő válasz esetén ez akkor is érvé
nyes-e, ha a reklámozott terméket több változatban kínálják, 
de a kereskedelmi kommunikáció azokra csupán közös 
megnevezéssel hivatkozik? 

6. Vásárlásra való felhívás esetén úgy kell-e értelmezni a 7. cikk 
(4) bekezdésének a) pontját, hogy elegendő a termék megha
tározott lényeges tulajdonságát megadni és ezzel kapcso
latban a kereskedő weboldalára hivatkozni, amennyiben 
ezen az oldalon alapvető jelentőségű információk találhatók 
a termék lényeges tulajdonságaira, árára és a 7. cikk (4) 
bekezdésének követelményei szerinti egyéb feltételekre 
vonatkozóan? 

7. Úgy kell-e értelmezni a 7. cikk (4) bekezdésének c) pontját, 
hogy az árra vonatkozó követelmény teljesüléséhez elegendő 
feltüntetni az alsó árat? 

( 1 ) HL 2005. L 149., 22. o. 
( 2 ) Az „Iránymutatás a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló 

2005/29 irányelv végrehajtásához, illetve alkalmazásához” című 
bizottsági szolgálati munkadokumentum 47. és következő pontjai. 
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Kereseti kérelmek 

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság 

— állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság — mivel nem 
fogadta el azokat a törvényi, rendeleti, és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 
gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 
2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek ( 1 ) megfeleljen, vagy legalább is e rendelkezé
seket a Bizottsággal nem közölte — nem teljesítette az 
ezen irányelvből eredő kötelezettségeit; 

— a Görög Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A 2006/42/EK irányelv belső jogba történő átültetésének határ
ideje 2008. június 29-én lejárt. 

( 1 ) HL L 157., 2006.6.9., 24. o.
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