
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Zasady dotyczące wcześniejszych konsultacji przyjęte przez państwa członkowskie na mocy art. 5 
dyrektywy 98/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nakazów zaprzestania 

szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów 

(2009/C 181/06) 

BELGIA 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym ( i ) 

Nie Nie Nie Ustawa z dnia 14 lipca 1991 r. 
o praktykach handlowych oraz informo
waniu i ochronie konsumentów (dalej: 
WHPC) 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa ( ii ) 

Nie Nie Nie WHPC 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego ( iii ) 

Nie Nie Nie Ustawa z dnia 12 czerwca 1991 r. 
o kredycie konsumenckim 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: 
artykuły 10–21 ( iv ) 

Nie Nie Nie 1) Ustawa z dnia 30 marca 1995 r. 
o sieciach dystrybucji do celów trans
misji programów i wykonywania tele
wizyjnej działalności transmisyjnej 
w dwujęzycznym regionie stołecznym 
Brukseli 

2) Rozporządzenie Wspólnoty Francu
skojęzycznej z dnia 17 lipca 1987 
o sektorze audiowizualnym 

3) Decyzja rządu Flandrii z dnia 
25 stycznia 1995 r. w sprawie koor
dynacji rozporządzeń nadawaniu 
programów radiowych i telewizyjnych 

4) Rozporządzenie Wspólnoty Niemiec
kojęzycznej z dnia 26 kwietnia 
1999 o mediach 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek ( v ) 

Nie Nie Nie Ustawa z dnia 16 lutego 1994 r. 
w sprawie umów z organizatorami 
wyjazdów grupowych i biurami podróży 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi ( vi ) 

Nie Nie Nie Ustawa z dnia 25 marca 1964 r. 
o lekach 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich ( vii ) 

Nie Nie Nie 1) WHPC 
2) Ustawa z dnia 2 sierpnia 2002 r. 

w sprawie reklamy wprowadzającej 
w błąd i reklamy porównawczej oraz 
umów zawieranych na odległość 
dotyczących wolnych zawodów
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Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym 
czasie ( viii ) 

Nie Nie Nie Ustawa z dnia 11 kwietnia 1999 r. 
w sprawie umów dotyczących nabywania 
praw do korzystania z nieruchomości 
w oznaczonym czasie 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość ( ix ) 

Nie Nie Nie 1) WHPC 
2) Ustawa z dnia 2 sierpnia 2002 r. 

w sprawie reklamy wprowadzającej 
w błąd i reklamy porównawczej oraz 
umów zawieranych na odległość 
dotyczących wolnych zawodów 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji ( x ) 

Nie Nie Nie Ustawa z dnia 1 września 2004 r. 
o ochronie konsumentów (sprzedaży 
towarów konsumpcyjnych) 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego, 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) ( xi ) 

Nie Nie Nie Ustawa z dnia 11 marca 2003 r. 
w sprawie niektórych aspektów praw
nych usług społeczeństwa informacyj
nego 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość ( xii ) 

Nie Nie Nie WHPC 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym ( xiii ) 

Dyrektywa ta nie została jeszcze transponowana do prawa belgijskiego. Planowaną datą transpozycji jest 
dzień 28 grudnia 2009 r. 

( i ) Dz.U. L 149 z 11.6.2005, s. 22. 
( ii ) Dz.U. L 372 z 31.12.1985, s. 31. 
( iii ) Dz.U. L 42 z 12.2.1987, s. 48. 
( iv ) Dz.U. L 298 z 17.10.1989, s. 23. 
( v ) Dz.U. L 158 z 23.6.1990, s. 59. 
( vi ) Dz.U. L 113 z 30.4.1992, s. 13. 
( vii ) Dz.U. L 95 z 21.4.1993, s. 29. 
( viii ) Dz.U. L 280 z 29.10.1994, s. 83. 
( ix ) Dz.U. L 144 z 4.6.1997, s. 19. 
( x ) Dz.U. L 171 z 7.7.1999, s. 12. 
( xi ) Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1. 
( xii ) Dz.U. L 271 z 9.10.2002, s. 16. 
( xiii ) Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36. 

BUŁGARIA 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym 

Nie Nie Nie Nie 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

Nie Nie Nie Nie 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego 

Nie Nie Nie Nie
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Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: 
art. 10–21 

Nie Nie Nie Nie 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek 

Nie Nie Nie Nie 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi 

Nie Nie Nie Nie 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich 

Nie Nie Nie Nie 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 

Nie Nie Nie Nie 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

Nie Nie Nie Nie 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji 

Nie Nie Nie Nie 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) 

Nie Nie Nie Nie 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość 

Nie Nie Nie Nie 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym 

Nie Nie Nie Nie 

REPUBLIKA CZESKA 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa 
krajowego 

(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez przed
siębiorstwa wobec konsumentów na rynku 
wewnętrznym 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie ochrony 
konsumentów w odniesieniu do umów zawar
tych poza lokalem przedsiębiorstwa 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich doty
czących kredytu konsumenckiego 

Nie Nie Nie
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Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa 
krajowego 

(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie koordynacji 
niektórych przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewizyjnej 
działalności transmisyjnej: art. 10–21 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie zorganizo
wanych podróży, wakacji i wycieczek 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie reklamowania 
produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do nabywania 
praw do korzystania z nieruchomości 
w oznaczonym czasie 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony konsu
mentów w przypadku umów zawieranych na 
odległość 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie niektórych 
aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych 
i związanych z tym gwarancji 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa infor
macyjnego, w szczególności handlu elektronicz
nego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa 
o handlu elektronicznym) 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca sprzedaży 
konsumentom usług finansowych na odległość 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca usług na 
rynku wewnętrznym 

Nie Nie Nie 

DANIA 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym 

Nie 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

Nie 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego 

Nie
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Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: 
art. 10-21 

Nie 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek 

Nie 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi 

Nie 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich 

Nie 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 

Nie 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

Nie 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji 

Nie 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) 

Nie 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość 

Nie 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym 

Nie 

NIEMCY 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa 
krajowego 

(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez przed
siębiorstwa wobec konsumentów na rynku 
wewnętrznym 

Nie 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie ochrony 
konsumentów w odniesieniu do umów zawar
tych poza lokalem przedsiębiorstwa 

Nie 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich doty
czących kredytu konsumenckiego 

Nie
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Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa 
krajowego 

(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie koordynacji 
niektórych przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewizyjnej 
działalności transmisyjnej: art. 10–21 

Nie 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie zorganizo
wanych podróży, wakacji i wycieczek 

Nie 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie reklamowania 
produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi 

Nie 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich 

Nie 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do nabywania 
praw do korzystania z nieruchomości 
w oznaczonym czasie 

Nie 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony konsu
mentów w przypadku umów zawieranych na 
odległość 

Nie 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie niektórych 
aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych 
i związanych z tym gwarancji 

Nie 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa infor
macyjnego, w szczególności handlu elektronicz
nego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa 
o handlu elektronicznym) 

Nie 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca sprzedaży 
konsumentom usług finansowych na odległość 

Nie 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca usług na 
rynku wewnętrznym 

Nie 

ESTONIA 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego 

Nie Nie Nie
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Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: art. 
10–21 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym 

Nie Nie Nie 

IRLANDIA 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa 
krajowego 

(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez przed
siębiorstwa wobec konsumentów na rynku 
wewnętrznym 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie ochrony 
konsumentów w odniesieniu do umów zawar
tych poza lokalem przedsiębiorstwa 

Tak Tak Nie Instrument ustawowy nr 449 
z dnia 2001 r., przepis 3(2) 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich doty
czących kredytu konsumenckiego 

Tak Tak Nie Jak wyżej
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Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa 
krajowego 

(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie koordynacji 
niektórych przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewizyjnej 
działalności transmisyjnej: art. 10–21 

Tak Tak Nie Jak wyżej 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie zorganizo
wanych podróży, wakacji i wycieczek 

Tak Tak Nie Jak wyżej 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie reklamowania 
produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi 

Tak Tak Nie Jak wyżej 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich 

Tak Tak Nie Jak wyżej 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do nabywania 
praw do korzystania z nieruchomości 
w oznaczonym czasie 

Tak Tak Nie Jak wyżej 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony konsu
mentów w przypadku umów zawieranych na 
odległość 

Tak Tak Nie Jak wyżej 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie niektórych 
aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych 
i związanych z tym gwarancji 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa infor
macyjnego, w szczególności handlu elektronicz
nego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa 
o handlu elektronicznym) 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca sprzedaży 
konsumentom usług finansowych na odległość 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca usług na 
rynku wewnętrznym 

Nie została jeszcze transponowana 

GRECJA 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym 

Nie 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

Nie 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego 

Nie
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Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: art. 
10–21 

Nie 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek 

Nie 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi 

Nie 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich 

Nie 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 

Nie 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

Nie 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji 

Nie 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) 

Nie 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość 

Nie 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym 

Nie została jeszcze transponowana 

HISZPANIA 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym 

Transpozycja w toku
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Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

Nie Nie Nie Królewski dekret ustawodawczy nr 1/ 
2007 w sprawie przyjęcia zmienionego 
tekstu ustawy powszechnej o ochronie 
konsumentów i użytkowników ( 1 ): Księga 
I, Tytuł V: „Postępowanie sądowe 
i pozasądowe na rzecz ochrony konsu
mentów i użytkowników”; Rozdział I: 
„Nakazy”; Artykuł 54 (d): zdolność 
bycia stroną w postępowaniu i uznanie 
organów innych państw członkowskich 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego 

Nie Nie Nie Ustawa 7/1995 z dnia 23 marca 1995 r. 
o kredytach konsumenckich: Artykuł 20 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: 
art. 10–21 

Nie Opcjonalne Nie Ustawa 25/1994 z dnia 12 lipca 1994 r. 
obejmuje nakazy i wcześniejsze powiado
mienia o nakazie Artykuły 21 i 22 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek 

Nie Nie Nie Królewski dekret ustawodawczy nr 1/ 
2007 w sprawie przyjęcia zmienionego 
tekstu ustawy powszechnej o ochronie 
konsumentów i użytkowników: Księga 
I, Tytuł V: „Postępowanie sądowe 
i pozasądowe na rzecz ochrony konsu
mentów i użytkowników”; Rozdział I: 
„Nakazy”; Artykuł 54 (d): zdolność 
bycia stroną w postępowaniu oraz 
uznanie organów innych państw człon
kowskich 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi 

Nie. Należy powia
domić organ 

ds. zdrowia o nakazie 
i o orzeczeniu 

Opcjonalne Nie Ustawa 29/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. 
w sprawie gwarancji i racjonalnego 
stosowania leków i produktów ochrony 
zdrowia przewiduje nakazy 
i wcześniejsze powiadomienia 
o nakazie: artykuły 105 i 106 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich 

Nie Nie Nie Królewski dekret ustawodawczy nr 1/ 
2007 w sprawie przyjęcia zmienionego 
tekstu ustawy powszechnej o ochronie 
konsumentów i użytkowników: Księga 
I, tytuł V: „Postępowanie sądowe 
i pozasądowe na rzecz ochrony konsu
mentów i użytkowników”; Rozdział I: 
„Nakazy”; Artykuł 54 (d): zdolność 
bycia stroną w postępowaniu i uznanie 
organów innych państw członkowskich 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 

Nie Nie Nie Ustawa 42/1998 z dnia 15 grudnia 
1998 r. w sprawie korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 
i rozporządzenia podatkowe w tym 
obszarze: artykuł 16a 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

Nie Nie Nie Królewski dekret ustawodawczy nr 1/ 
2007 w sprawie przyjęcia zmienionego 
tekstu ustawy powszechnej o ochronie 
konsumentów i użytkowników: Księga 
I, tytuł V: „Postępowanie sądowe 
i pozasądowe na rzecz ochrony konsu
mentów i użytkowników”; Rozdział I: 
„Nakazy”; Artykuł 54 lit. d): zdolność 
bycia stroną w postępowaniu i uznanie 
organów innych państw członkowskich
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Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji 

Nie Nie Nie Królewski dekret ustawodawczy nr 1/ 
2007 w sprawie przyjęcia zmienionego 
tekstu ustawy powszechnej o ochronie 
konsumentów i użytkowników: Księga 
I, tytuł V: „Postępowanie sądowe 
i pozasądowe na rzecz ochrony konsu
mentów i użytkowników”; Rozdział I: 
„Nakazy”; Artykuł 54 lit. d): zdolność 
bycia stroną w postępowaniu i uznanie 
organów innych państw członkowskich 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych usług 
społeczeństwa informacyjnego, 
w szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) 

Nie Nie Nie Ustawa 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. 
w sprawie usług społeczeństwa informa
cyjnego: artykuły 30 i 31 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość 

Nie Nie Nie Ustawa 22/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. 
w sprawie sprzedaży konsumentom 
usług finansowych na odległość: 
artykuł 15 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym 

Transpozycja w toku 

( 1 ) Dekret ten reguluje także dyrektywy Wspólnoty w sprawie umów zawieranych na odległość i umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa; nieuczciwych warunków, 
gwarancji dotyczących sprzedaży ruchomości i zorganizowanych podróży. 

FRANCJA 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym 

Nie Nie Nie Artykuł L 421-6 Kodeksu Konsumen
ckiego (Code de la Consommation) 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

Nie Nie Nie Artykuł L 421-6 Kodeksu Konsumen
ckiego 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego 

Nie Nie Nie Artykuł L 421-6 Kodeksu Konsumen
ckiego 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: 
art. 10–21 

Nie Nie Nie Artykuł L 421-6 Kodeksu Konsumen
ckiego 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek 

Nie Nie Nie Artykuł L 421-6 Kodeksu Konsumen
ckiego 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi 

Nie Nie Nie Artykuł L 421-6 Kodeksu Konsumen
ckiego
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Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich 

Nie Nie Nie Artykuł L 421-6 Kodeksu Konsumen
ckiego 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 

Nie Nie Nie Artykuł L 421-6 Kodeksu Konsumen
ckiego 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

Nie Nie Nie Artykuł L 421-6 Kodeksu Konsumen
ckiego 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji 

Nie Nie Nie Artykuł L 421-6 Kodeksu Konsumen
ckiego 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, 
w szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) 

Nie Nie Nie Artykuł L 421-6 Kodeksu Konsumen
ckiego 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość 

Nie Nie Nie Artykuł L 421-6 Kodeksu Konsumen
ckiego 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym 

Nie Nie Nie Jeszcze nie transponowana 

WŁOCHY 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym 

Tak Tak Nie Artykuł 27 ust. 7 dekretu ustawodaw
czego nr 206 z dnia 6 września 
2005 r. Kodeks konsumencki 
Artykuł 140 ust. 5 dekretu ustawodaw
czego nr 206 z dnia 6 września 2005 r. 
Kodeks konsumencki 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

Tak Tak Nie Artykuł 140 ust. 5 dekretu ustawodaw
czego nr 206 z dnia 6 września 2005 r. 
Kodeks konsumencki 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego 

Tak Tak Nie Artykuł 140 ust. 5 dekretu ustawodaw
czego nr 206 z dnia 6 września 2005 r. 
Kodeks konsumencki 
Artykuł 140 ust. 12 dekretu ustawodaw
czego nr 206 z dnia 6 września 2005 r. 
Kodeks konsumencki 
Artykuł 1 ust. 11 nr 249 z dnia 31 lipca 
1997 r. oraz decyzje Urzędu ds. 
Gwarancji w Komunikacji (AGCOM)
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Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: 
art. 10–21 

Tak Tak Nie Artykuł 140 ust. 5 dekretu ustawodaw
czego nr 206 z dnia 6 września 2005 r. 
Kodeks konsumencki 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek 

Tak Tak Nie Artykuł 140 ust. 5 dekretu ustawodaw
czego nr 206 z dnia 6 września 2005 r. 
Kodeks konsumencki 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi 

Tak Tak Nie Artykuł 37 dekretu ustawodawczego nr 
206 z dnia 6 września 2005 r. Kodeks 
konsumencki 
Artykuł 140 ust. 5 dekretu ustawodaw
czego nr 206 z dnia 6 września 2005 r. 
Kodeks konsumencki 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich 

Tak Tak Nie Artykuł 140 ust. 5 dekretu ustawodaw
czego nr 206 z dnia 6 września 2005 r. 
Kodeks konsumencki 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 

Tak Tak Nie Artykuł 140 ust. 5 dekretu ustawodaw
czego nr 206 z dnia 6 września 2005 r. 
Kodeks konsumencki 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

Tak Tak Nie Artykuł 140 ust. 5 dekretu ustawodaw
czego nr 206 z dnia 6 września 2005 r. 
Kodeks konsumencki 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji 

Tak Tak Nie Artykuł 140 ust. 5 dekretu ustawodaw
czego nr 206 z dnia 6 września 2005 r. 
Kodeks konsumencki 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) 

Tak Tak Nie Artykuł 140 ust. 5 dekretu ustawodaw
czego nr 206 z dnia 6 września 2005 r. 
Kodeks konsumencki 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość 

Tak Tak Nie W trakcie transpozycji 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym 

Nie 

CYPR 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym 

Tak Nie Tak Ustawa z 2007 r. o wydawaniu nakazów 
sądowych w celu ochrony zbiorowych 
interesów konsumentów (Ustawa 101(Ι)/ 
2007) – artykuł 3 ust. 2
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Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

Tak Nie Tak Ustawa z 2007 r. o wydawaniu nakazów 
sądowych w celu ochrony zbiorowych 
interesów konsumentów (Ustawa 101(Ι)/ 
2007) – artykuł 3 ust. 2 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego 

Tak Nie Tak Ustawa z 2007 r. o wydawaniu nakazów 
sądowych w celu ochrony zbiorowych 
interesów konsumentów (Ustawa 101(Ι)/ 
2007) – artykuł 3 ust. 2 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: 
art. 10–21 

Tak Nie Tak Ustawa z 2007 r. o wydawaniu nakazów 
sądowych w celu ochrony zbiorowych 
interesów konsumentów (Ustawa 101(Ι)/ 
2007) – artykuł 3 ust. 2 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek 

Tak Nie Tak Ustawa z 2007 r. o wydawaniu nakazów 
sądowych w celu ochrony zbiorowych 
interesów konsumentów (Ustawa 101(Ι)/ 
2007) – artykuł 3 ust. 2 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi 

Tak Nie Tak Ustawa z 2007 r. o wydawaniu nakazów 
sądowych w celu ochrony zbiorowych 
interesów konsumentów (Ustawa 101(Ι)/ 
2007) – artykuł 3 ust. 2 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich 

Tak Nie Tak Ustawa o wydawaniu nakazów sądowych 
w celu ochrony zbiorowych interesów 
konsumentów (Ustawa 101(Ι)/2007) – 
artykuł 3 ust. 2 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 

Tak Nie Tak Ustawa z 2007 r. o wydawaniu nakazów 
sądowych w celu ochrony zbiorowych 
interesów konsumentów (Ustawa 101(Ι)/ 
2007) – artykuł 3 ust. 2 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

Tak Nie Tak Ustawa z 2007 r. o wydawaniu nakazów 
sądowych w celu ochrony zbiorowych 
interesów konsumentów (Ustawa 101(Ι)/ 
2007) – artykuł 3 ust. 2 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji 

Tak Nie Tak Ustawa z 2007 r. o wydawaniu nakazów 
sądowych w celu ochrony zbiorowych 
interesów konsumentów (Ustawa 101(Ι)/ 
2007) – artykuł 3 ust. 2 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) 

Tak Nie Tak Ustawa z 2007 r. o wydawaniu nakazów 
sądowych w celu ochrony zbiorowych 
interesów konsumentów (Ustawa 101(Ι)/ 
2007) – artykuł 3 ust. 2 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość 

Tak Nie Tak Ustawa z 2007 r. o wydawaniu nakazów 
sądowych w celu ochrony zbiorowych 
interesów konsumentów (Ustawa 101(Ι)/ 
2007) – artykuł 3 ust. 2 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym 

Tak Nie Tak Ustawa z 2007 r. o wydawaniu nakazów 
sądowych w celu ochrony zbiorowych 
interesów konsumentów (Ustawa 101(Ι)/ 
2007) – artykuł 3 ust. 2
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ŁOTWA 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym 

Tak Nie Tak Artykuł 15 ust. 4 Ustawy o zakazie 
nieuczciwych praktyk handlowych 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

Nie Nie Nie — 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego 

Nie Nie Nie — 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: 
art. 10–21 

Nie Nie Nie — 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek 

Tak Tak Nie Artykuł 27 ustawy o ochronie konsu
mentów, rozporządzenie Rady Ministrów 
nr 631 z dnia 1 sierpnia 2006 r. 
w sprawie procedury, stosowanej przez 
konsumenta składającego reklamację 
towarów lub usług niezgodnych 
z warunkami umowy, oraz punkt 31.4 
rozporządzenia Rady Ministrów nr 67 
z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie 
procedury przygotowywania 
i świadczenia usług organizowania 
imprez wakacyjnych, informacji, które 
należy przekazywać klientom, oraz 
praw i obowiązków klientów 
i podmiotów świadczących usługi orga
nizowania imprez wakacyjnych 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi 

Tak Nie Tak Artykuł 15 ust. 3 dyrektywy o reklamie 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich 

Tak Tak Tak Artykuł 6 ust. 10 i art. 25 ust. 8 pkt 1 
ustawy o ochronie konsumentów 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 

Nie Nie Nie — 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

Nie Nie Nie — 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji 

Tak Tak Nie Artykuł 27 ustawy o ochronie konsu
mentów oraz rozporządzenie Rady Mini
strów nr 631 z dnia 1 sierpnia 2006 r. 
w sprawie stosowanej przez konsumenta 
składającego reklamację towarów lub 
usług niezgodnych z warunkami umowy

PL C 181/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.8.2009



Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych usług 
społeczeństwa informacyjnego, 
w szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) 

Nie Nie Nie — 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość 

Nie Nie Nie — 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym 

— — — — 

LITWA 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym 

Tak Nie Tak Ustawa Republiki Litewskiej o ochronie 
konsumentów, art. 33 ust. 2 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

Tak Nie Tak Ustawa Republiki Litewskiej o ochronie 
konsumentów, art. 33 ust. 2 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego 

Tak Nie Tak Ustawa Republiki Litewskiej o ochronie 
konsumentów, art. 33 ust. 2 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: 
art. 10–21 

Tak Nie Tak Ustawa Republiki Litewskiej o ochronie 
konsumentów, art. 33 ust. 2 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek 

Tak Nie Tak Ustawa Republiki Litewskiej o ochronie 
konsumentów, art. 33 ust. 2 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi 

Tak Nie Tak Ustawa Republiki Litewskiej o ochronie 
konsumentów, art. 33 ust. 2 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich 

Tak Nie Tak Ustawa Republiki Litewskiej o ochronie 
konsumentów, art. 33 ust. 2 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 

Tak Nie Tak Ustawa Republiki Litewskiej o ochronie 
konsumentów, art. 33 ust. 2 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

Tak Nie Tak Ustawa Republiki Litewskiej o ochronie 
konsumentów, art. 33 ust. 2
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Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji 

Tak Nie Tak Ustawa Republiki Litewskiej o ochronie 
konsumentów, art. 33 ust. 2 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) 

Tak Nie Tak Ustawa Republiki Litewskiej o ochronie 
konsumentów, art. 33 ust. 2 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość 

Tak Nie Tak Ustawa Republiki Litewskiej o ochronie 
konsumentów, art. 33 ust. 2 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym 

Tak 
(Transpozycja dyrek

tywy do prawa krajo
wego musi zostać 

zakończona do dnia 
28 grudnia 2009 r.) 

Nie Tak Ustawa Republiki Litewskiej o ochronie 
konsumentów, art. 33 ust. 2 

LUKSEMBURG 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym 

Dyrektywa ta nie została jeszcze trans
ponowana do prawa krajowego 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

Nie Nie Nie Artykuł 10 ust. 1 zmienionej ustawy 
z dnia 16 lipca 1987 r. w sprawie sprze
daży akwizycyjnej, sprzedaży ulicznej, 
eksponowania towarów i pozyskiwania 
zamówień 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego 

Nie Nie Nie Artykuł 19 ust. 1 zmienionej ustawy 
z dnia 9 sierpnia 1993 r. w sprawie 
kredytu konsumenckiego 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: 
art. 10–21 

Nie Nie Nie Artykuł 28 ust. 5 zmienionej ustawy 
z dnia 27 lipca 1991 r. w sprawie 
mediów elektronicznych 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek 

Nie Nie Nie Artykuł 20 ust. 1 zmienionej ustawy 
z dnia 14 czerwca 1994 r. w sprawie 
uregulowania warunków prowadzenia 
działalności związanej z organizacją 
i sprzedażą imprez wakacyjnych lub 
pobytów wypoczynkowych 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi 

Nie Nie Nie Artykuł 19 ust. 1 zmienionej ustawy 
z dnia 11 kwietnia 1983 r. w sprawie 
wprowadzania do obrotu 
i reklamowania leków
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Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich 

Nie Nie Nie Artykuł 5 zmienionej ustawy z dnia 
25 sierpnia 1983 r. w sprawie ochrony 
prawnej konsumentów 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 

Nie Nie Nie Artykuł 14 ust. 1 zmienionej ustawy 
z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie 
umów odnoszących się do nabywania 
praw do korzystania z nieruchomości 
w oznaczonym czasie 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

Nie Nie Nie Artykuł 10 ust. 1 zmienionej ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie 
ochrony konsumentów w przypadku 
umów zawieranych na odległość 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji 

Nie Nie Nie Artykuł 9 zmienionej ustawy z dnia 
21 kwietnia 2004 r. w sprawie gwarancji 
zgodności, jakie powinien zapewnić 
sprzedawca ruchomości 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) 

Nie Nie Nie Artykuł 71 ust. 1 zmienionej ustawy 
z dnia 14 sierpnia 2000 r. w sprawie 
handlu elektronicznego 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość 

Nie Nie Nie Artykuł 12 zmienionej ustawy z dnia 
18 grudnia 2006 r. w sprawie sprzedaży 
usług finansowych na odległość 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym 

Dyrektywa ta nie została jeszcze trans
ponowana do prawa krajowego 

WĘGRY 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: art. 
10–21 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek 

Nie Nie Nie
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Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym 

Nie Nie Nie 

MALTA 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym 

Tak Nie Tak Ustawa o sprawach konsumentów 
(rozdz. 378), art. 94 ust. 2 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

Tak Nie Tak Ustawa o sprawach konsumentów 
(rozdz. 378), art. 94 ust. 2 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego 

Tak Nie Tak Ustawa o sprawach konsumentów 
(rozdz. 378), art. 94 ust. 2 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: 
art. 10–21 

Tak Nie Tak Zarządzenie w sprawie reklamy, sponso
rowania i telezakupów (ochrona inte
resów konsumentów) (nakaz w sprawie 
nadawania programów telewizyjnych), 
2005 (LN 300/05)
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Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek 

Tak Nie Tak Nakazy w sprawie ochrony interesów 
konsumentów (zorganizowane podróże 
i ochrona nabywców w przypadku 
umów o korzystanie z nieruchomości 
w oznaczonym czasie), 2006 
(LN 282/06), Rozporządzenie 5 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi 

Tak Nie Tak Ustawa o lekach (rozdz. 458) 
Rozporządzenia w sprawie produktów 
leczniczych (Nakaz dotyczący reklamy), 
2008 
(LN60/08) 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich 

Tak Nie Tak Ustawa o sprawach konsumentów 
(rozdz. 378), art. 94 ust. 2 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 

Tak Nie Tak Nakazy w sprawie ochrony interesów 
konsumentów (zorganizowane podróże 
i ochrona nabywców w przypadku 
umów o korzystanie z nieruchomości 
w oznaczonym czasie), 2006 
(LN 282/06), Rozporządzenie 5 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

Tak Nie Tak Ustawa o sprawach konsumentów 
(rozdz. 378), art. 94 ust. 2 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji 

Tak Nie Tak Ustawa o sprawach konsumentów 
(rozdz. 378), art. 94 ust. 2 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) 

Tak Nie Tak (Ogólne) rozporządzenia w sprawie 
handlu elektronicznego, 2006 
(LN 251/06), Rozporządzenie 15 
Rozporządzenia te zostały opracowy
wane w oparciu o art. 25 ustawy 
o handlu elektronicznym (rozdz. 426) 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość 

Tak Tak Tak Ustawa o Maltańskim Urzędzie Usług 
Finansowych (rozdz. 330) 
Rozporządzenie w sprawie sprzedaży na 
odległość (detaliczne usługi finansowe), 
rozporządzenie 13 ust. 1 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym 

Nie Nie Nie Jeszcze nie opublikowano
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NIDERLANDY 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym 

Tak Tak Nie Artykuły 305a, 305b, 305c i 305d ust. 3 
księgi 3 Kodeksu Cywilnego (Burgerlijk 
Wetboek) 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

Tak Tak Nie Jak wyżej 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego 

Tak Tak Nie Jak wyżej 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: 
art. 10–21 

Tak, strony przeciwne 
zostają wysłuchane po 

wniesieniu skargi 
w ramach procedury 

reklamacyjnej 

Tak Nie Artykuły 305a, 305b, 305c i 305d ust. 3 
księgi 3 Kodeksu Cywilnego 

Artykuły 10, 11 i 17–20 dyrektywy 
zostały wdrożone ustawą o mediach 
(Mediawet). Przestrzeganie przepisów 
ustawy o mediach jest monitorowanie 
przez Urząd ds. Mediów (Commissariaat 
voor de Media) 

*W odniesieniu do art. 12–16 ustawa 
o mediach przewiduje obowiązkowe 
członkostwo w Niderlandzkim Komitecie 
ds. Kodeksu w sprawie reklamy (Neder
landse Reclame Code Commissie) 

Artykuł 12 dyrektywy: Konstytucja 
Niderlandów (grondwet), Kodeks karny 
(wetboek van strafrecht) oraz samoregulacja 
w Niderlandzkim Kodeksie Reklamy 

Artykuł 13: Całkowity zakaz dotyczący 
palenia na mocy ustawy antytytoniowej 
i Niderlandzkiego Kodeksu Reklamy 

Artykuł 14: Ustawa o lekach (wet op de 
geneesmiddelen) oraz samoregulacja 
w Niderlandzkim Kodeksie Reklamy 

Artykuł 15: Ustawa o mediach (całkowity 
zakaz reklamy napojów alkoholowych 
przed godziną 21) oraz Niderlandzki 
Kodeks Reklamy 

Artykuł 16: Podlega regulacjom 
w ramach Niderlandzkiego Kodeksu 
Reklamy 

Niderlandzki Komitet ds. Kodeksu 
Reklamy monitoruje przestrzeganie 
Niderlandzkiego Kodeksu Reklamy. Prze
widuje on także procedurę reklamacji 
i odwołań 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek 

Tak Tak Nie Artykuły 305a, 305b, 305c i 305d ust. 3 
księgi 3 Kodeksu Cywilnego. 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi 

Zastąpiona dyrektywą 
2001/83 (Dz.U. L 311 
z 28.11.2001, s. 67) 

Zastąpiona 
dyrektywą 
2001/83 

(Dz.U. L 311 
z 28.11.2001, 

s. 67) 

Zastąpiona dyrek
tywą 2001/83 
(Dz.U. L 311 

z 28.11.2001, 
s. 67) 

Zastąpiona dyrektywą 2001/83 (Dz.U. 
L 311 z 28.11.2001, s. 67)
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Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich 

Tak Tak Nie Artykuł 240, czwarty akapit księgi 6 
Kodeksu Cywilnego 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 

Tak Tak Nie Artykuły 305a, 305b, 305c i 305d ust. 3 
księgi 3 Kodeksu Cywilnego 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

Tak Tak Nie Jak wyżej 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji 

Tak Tak Nie Jak wyżej 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych usług 
społeczeństwa informacyjnego, 
w szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) 

Tak Tak Nie Jak wyżej 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość 

Tak Tak Nie Jak wyżej 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym 

Tak Tak Nie Artykuły 305a, 305b, 305c i 305d księgi 
3 Kodeksu Cywilnego 

AUSTRIA 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym 

Nie Nie Nie § 14 UWG (Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb – Ustawa w sprawie zwal
czania nieuczciwej konkurencji) 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

Nieobowiązkowe, 
jedynie opcjonalne 

(zazwyczaj korzysta się 
jednak z tej opcji) 

Tak Nie § 28(2) w związku z § 28a KSchG (Kon
sumentenschutz-gesetz – ustawy o ochronie 
konsumentów) 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego 

Nieobowiązkowe, 
jedynie opcjonalne 

(zazwyczaj korzysta się 
jednak z tej opcji) 

Tak Nie § 28(2) w związku z § 28a KSchG (Kon
sumentenschutz-gesetz – ustawy o ochronie 
konsumentów)
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Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: art. 
10–21 

Nie § 36 ORF-Gesetz (Österreichischer 
Rundfunkgesetz – austriacka ustawa 
o radiofonii 

§ 61 (Privatfernsehgesetz – ustawa 
o prywatnej telewizji) 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek 

Nieobowiązkowe, 
jedynie opcjonalne 

(zazwyczaj korzysta się 
jednak z tej opcji) 

Tak Nie § 28(2) w związku z § 28a KSchG (Kon
sumentenschutz-gesetz – ustawy o ochronie 
konsumentów) 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi 

Nieobowiązkowe, 
jedynie opcjonalne 

(zazwyczaj korzysta się 
jednak z tej opcji) 

Tak Nie § 85a Arzneimittlegesetz – ustawy 
o lekach 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich 

Nieobowiązkowe, 
jedynie opcjonalne 

(zazwyczaj korzysta się 
jednak z tej opcji) 

Tak Nie § 28(2) w związku z 28a KSchG (Konsu
mentenschutz-gesetz – ustawy o ochronie 
konsumentów) 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 

Nieobowiązkowe, 
jedynie opcjonalne 

(zazwyczaj korzysta się 
jednak z tej opcji) 

Tak Nie § 28(2) w związku z § 28a KSchG (Kon
sumentenschutz-gesetz – ustawy o ochronie 
konsumentów) 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

Nieobowiązkowe, 
jedynie opcjonalne 

(zazwyczaj korzysta się 
jednak z tej opcji) 

Tak Nie § 28(2) w związku z § 28a KSchG (Kon
sumentenschutz-gesetz – ustawy o ochronie 
konsumentów) 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji 

Nieobowiązkowe, 
jedynie opcjonalne 

(zazwyczaj korzysta się 
jednak z tej opcji) 

Tak Nie § 28(2) w związku z § 28a KSchG (Kon
sumentenschutz-gesetz – ustawy o ochronie 
konsumentów) 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) 

Nieobowiązkowe, 
jedynie opcjonalne 

(zazwyczaj korzysta się 
jednak z tej opcji) 

Tak Nie § 28(2) w związku z § 28a KSchG (Kon
sumentenschutz-gesetz – ustawy o ochronie 
konsumentów) 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość 

Nieobowiązkowe, 
jedynie opcjonalne 

(zazwyczaj korzysta się 
jednak z tej opcji) 

§ 28(2) w związku z § 28a KSchG (Kon
sumentenschutz-gesetz – ustawy o ochronie 
konsumentów) 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym 

Transpozycja jest 
obecnie w toku
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POLSKA 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym 

Nie 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

Nie 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego 

Nie 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: 
art. 10–21 

Nie 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek 

Nie 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi 

Nie 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich 

Nie 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 

Nie 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

Nie 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji 

Nie 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) 

Nie 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość 

Nie 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym 

Nie
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PORTUGALIA 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: 
art. 10–21 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym 

Nie Nie Nie
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RUMUNIA 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym 

Tak Nie Tak* Artykuł 6 decyzji Rady Ministrów nr 
1553/2004: 
„1) Przed wniesieniem skargi do właści

wego organu ochrony konsumentów 
w celu zastosowania środków służą
cych przerwaniu nielegalnym prakty
kom, upoważniona organizacja 
w państwie członkowskim Unii Euro
pejskiej reprezentująca zbiorowe inte
resy konsumentów, którzy zostali 
poszkodowani przez rumuński 
podmiot gospodarczy, zwraca się do 
osoby oskarżonej o bezprawne dzia 
łanie i do upoważnionej organizacji 
w Rumunii, przewidzianej w 
niniejszej decyzji, o doprowadzenie 
do zaprzestania nielegalnych praktyk. 

2) W przypadku gdy nielegalne praktyki 
nie zostaną zaprzestane w ciągu 14 
dni kalendarzowych od dnia, 
w którym zwrócono się do strony 
oskarżonej o bezprawne działanie, 
organizacja, której zbiorowe interesy 
naruszono, wnosi skargę do właści
wego organu ds. Ochrony konsu
mentów, ustanowionego w sposób 
przewidziany w załączniku.” 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

Tak Nie Tak* 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego 

Tak Nie Tak* 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: 
art. 10–21 

Tak Nie Tak* 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek 

Tak Nie Tak* 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi 

Tak 

Dyrektywa 92/28/ 
EWG została uchylona 

dyrektywą 2001/83/ 
WE) 

Nie Tak* 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich 

Tak Nie Tak* 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 

Tak Nie Tak* 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

Tak Nie Tak* 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji 

Tak Nie Tak* 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) 

Tak Nie Tak* 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość 

Tak Nie Tak*
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Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym 

Nie została transpono
wana do prawa krajo

wego 

Ostateczny termin transpozycji do prawa 
krajowego: 
28 grudnia 2009 r. 

SŁOWENIA 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym 

Tak Nie Tak Ustawa o ochronie konsumentów, art. 
75 ust. 4 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

Tak Nie Tak Ustawa o ochronie konsumentów, art. 
75 ust. 4 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego 

Tak Nie Tak Ustawa o ochronie konsumentów, art. 
75 ust. 4 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: 
art. 10–21 

Tak Nie Tak Ustawa o ochronie konsumentów, art. 
75 ust. 4 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek 

Tak Nie Tak Ustawa o ochronie konsumentów, art. 
75 ust. 4 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi 

Tak Nie Tak Ustawa o ochronie konsumentów, art. 
75 ust. 4 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich 

Tak Nie Tak Ustawa o ochronie konsumentów, art. 
75 ust. 4 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 

Tak Nie Tak Ustawa o ochronie konsumentów, art. 
75 ust. 4 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

Tak Nie Tak Ustawa o ochronie konsumentów, art. 
75 ust. 4
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Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji 

Tak Nie Tak Ustawa o ochronie konsumentów, art. 
75 ust. 4 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) 

Tak Nie Tak Ustawa o ochronie konsumentów, art. 
75 ust. 4 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość 

Tak Nie Tak Ustawa o ochronie konsumentów, art. 
75 ust. 4 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym 

Nie ( 1 ) No No 

( 1 ) Dyrektywa o usługach jest obecnie transponowana do krajowego prawa Republiki Słowenii. 

REPUBLIKA SŁOWACKA 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: 
art. 10–21 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi 

Nie Nie Nie
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Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym 

Nie Nie Nie 

FINLANDIA 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: 
art. 10–21 

Nie Nie Nie

PL C 181/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.8.2009



Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość 

Nie Nie Nie 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym 

Nie Nie Nie 

SZWECJA 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym 

Tak Tak Nie Sekcja 1 i 4 ustawy (2000:1175) 
w sprawie dostępu niektórych zagranicz
nych organów ds. konsumentów 
i organizacji konsumenckich do wymiaru 
sprawiedliwości 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

Tak Tak Nie Sekcja 1 i 4 ustawy (2000:1175) 
w sprawie dostępu niektórych zagranicz
nych organów ds. konsumentów 
i organizacji konsumenckich do wymiaru 
sprawiedliwości
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Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego 

Tak Tak Nie Sekcja 1 i 4 ustawy (2000:1175) 
w sprawie dostępu niektórych zagranicz
nych organów ds. konsumentów 
i organizacji konsumenckich do wymiaru 
sprawiedliwości 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: 
art. 10–21 

Tak Tak Nie Sekcja 1 i 4 ustawy (2000:1175) 
w sprawie dostępu niektórych zagranicz
nych organów ds. konsumentów 
i organizacji konsumenckich do wymiaru 
sprawiedliwości 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek 

Tak Tak Nie Sekcja 1 i 4 ustawy (2000:1175) 
w sprawie dostępu niektórych zagranicz
nych organów ds. konsumentów 
i organizacji konsumenckich do wymiaru 
sprawiedliwości 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi 

Tak Tak Nie Sekcja 1 i 4 ustawy (2000:1175) 
w sprawie dostępu niektórych zagranicz
nych organów ds. konsumentów 
i organizacji konsumenckich do wymiaru 
sprawiedliwości 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich 

Tak Tak Nie Sekcja 1 i 4 ustawy (2000:1175) 
w sprawie dostępu niektórych zagranicz
nych organów ds. konsumentów 
i organizacji konsumenckich do wymiaru 
sprawiedliwości 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 

Tak Tak Nie Sekcja 1 i 4 ustawy (2000:1175) 
w sprawie dostępu niektórych zagranicz
nych organów ds. konsumentów 
i organizacji konsumenckich do wymiaru 
sprawiedliwości 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

Tak Tak Nie Sekcja 1 i 4 ustawy (2000:1175) 
w sprawie dostępu niektórych zagranicz
nych organów ds. konsumentów 
i organizacji konsumenckich do wymiaru 
sprawiedliwości 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji 

Tak Tak Nie Sekcja 1 i 4 ustawy (2000:1175) 
w sprawie dostępu niektórych zagranicz
nych organów ds. konsumentów 
i organizacji konsumenckich do wymiaru 
sprawiedliwości 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) 

Tak Tak Nie Sekcja 1 i 4 ustawy (2000:1175) 
w sprawie dostępu niektórych zagranicz
nych organów ds. konsumentów 
i organizacji konsumenckich do wymiaru 
sprawiedliwości 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość 

Tak Tak Nie Sekcja 1 i 4 ustawy (2000:1175) 
w sprawie dostępu niektórych zagranicz
nych organów ds. konsumentów 
i organizacji konsumenckich do wymiaru 
sprawiedliwości 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym 

Wdrażanie w toku
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UNITED KINGDOM 

Czy krajowe 
ustawodawstwo przewiduje 

wcześniejsze konsultacje 
w związku z następującymi 

dyrektywami? 
(Tak/Nie) 

Konsultacje jedynie 
z pozwanym. 

(Tak/Nie) 

Konsultacje zarówno 
z pozwanym, jak 

i z upoważnionym 
podmiotem krajowym. 

(Tak/Nie) 

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego 
(akt prawny, artykuł, ustęp). 

Dyrektywa 2005/29/WE dotycząca 
nieuczciwych praktyk handlowych stoso
wanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym 

Tak Tak s214 (1) - (7) Ustawa z 2002 r. 
o przedsiębiorczości 

Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie 
ochrony konsumentów w odniesieniu 
do umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

Tak Tak s214 (1) - (7) Ustawa z 2002 r. 
o przedsiębiorczości 

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbli 
żenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących kredytu konsu
menckiego 

Tak Tak s214 (1) - (7) Ustawa z 2002 r. 
o przedsiębiorczości 

Dyrektywa 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkow
skich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej: 
art. 10–21 

Tak Tak s214 (1) - (7) Ustawa z 2002 r. 
o przedsiębiorczości 

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek 

Tak Tak s214 (1) - (7) Ustawa z 2002 r. 
o przedsiębiorczości 

Dyrektywa 92/28/EWG w sprawie rekla
mowania produktów leczniczych prze
znaczonych dla ludzi 

Tak Tak s214 (1) - (7) Ustawa z 2002 r. 
o przedsiębiorczości 

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich 

Tak Tak s214 (1) - (7) Ustawa z 2002 r. 
o przedsiębiorczości 

Dyrektywa 94/47/WE w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych 
aspektów umów odnoszących się do 
nabywania praw do korzystania 
z nieruchomości w oznaczonym czasie 

Tak Tak s214 (1) - (7) Ustawa z 2002 r. 
o przedsiębiorczości 

Dyrektywa 97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

Tak Tak s214 (1) - (7) Ustawa z 2002 r. 
o przedsiębiorczości 

Dyrektywa 1999/44/WE w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji 

Tak Tak s214 (1) - (7) Ustawa z 2002 r. 
o przedsiębiorczości 

Dyrektywa 2000/31/WE w sprawie 
niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego 
w ramach rynku wewnętrznego (dyrek
tywa o handlu elektronicznym) 

Tak Tak s214 (1) - (7) Ustawa z 2002 r. 
o przedsiębiorczości 

Dyrektywa 2002/65/WE dotycząca 
sprzedaży konsumentom usług finanso
wych na odległość 

Tak Tak s214 (1) - (7) Ustawa z 2002 r. 
o przedsiębiorczości 

Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym 

Jeszcze nie transpono
wana do prawa krajo

wego
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