
5) Jak należy interpretować zawarte w art. 5 ust. 2 dyrektywy 
90/314/EWG pojęcie „szkody” wyrządzonej konsumentowi 
w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy? 

6) Czy zawarte w art. 5 ust. 2 dyrektywy 90/314/EWG pojęcie 
„szkody” wyrządzonej konsumentowi w wyniku niewyko
nania lub nienależytego wykonania umowy obejmuje 
również odpowiedzialność za doznaną przez konsumenta 
szkodę niematerialną? 

7) Jak należy interpretować art. 5 ust. 2 akapit trzeci i akapit 4 
dyrektywy 90/314/EWG w przypadku roszczeń o napra
wienie szkód niematerialnych w wyniku uszkodzenia ciała 
opartych na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu 
świadczeń umowy włącznie z zaniechaniem wydania konsu
mentowi oryginału polisy ubezpieczeniowej, gdy umowa nie 
przewiduje ograniczenia wysokości odszkodowania? 

( 1 ) Dyrektywa 90/314/EWG Rady z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (Dz.U. L 158, s. 59, 
bułgarskie wydanie specjalne, 2007, rozdział 13, tom 9, s. 248) 
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Pytania prejudycjalne 

1) Co należy rozumieć pod pojęciem „embriony ludzkie” 
zawartym w art. 6 ust. 2 lit. c) dyrektywy 98/44/WE ( 1 )? 

a) Czy obejmuje ono wszystkie stadia rozwoju życia ludz
kiego od zapłodnienia komórki jajowej, czy też muszą 
być spełnione dodatkowe przesłanki jak na przykład 
osiągnięcie określonego stadium rozwoju? 

b) Czy obejmuje ono również następujące organizmy: 

1) niezapłodnione ludzkie komórki jajowe, w które 
wszczepiono jądro komórkowe pochodzące z 
dojrzałej komórki ludzkiej; 

2) niezapłodnione ludzkie komórki jajowe, które 
zostały pobudzone do podziału i dalszego rozwoju 
w drodze partenogenezy? 

c) Czy obejmuje ono również komórki macierzyste, które 
zostały pozyskane z embrionów ludzkich w stadium 
blastocysty? 

2) Co należy rozumieć pod pojęciem „wykorzystywanie 
embrionów ludzkich do celów przemysłowych lub handlo
wych”? Czy obejmuje ono każde wykorzystanie handlowe w 
rozumieniu art. 6 ust. 1 dyrektywy, w szczególności 
również wykorzystanie do celów badań naukowych? 

3) Czy wiedza techniczna jest wyłączona od opatentowania na 
mocy art. 6 ust. 2 lit. c) dyrektywy również wtedy, gdy 
wykorzystanie embrionów ludzkich nie należy do wiedzy 
technicznej zastrzeżonej patentem, ale jest niezbędną prze
słanką zastosowania tej wiedzy, 

a) ponieważ patent dotyczy wyrobu, którego wytworzenie 
wymaga uprzedniego zniszczenia embrionów ludzkich, 

b) lub ponieważ patent dotyczy sposobu, dla którego 
wyrób taki jest konieczny jako materiał wyjściowy? 

( 1 ) Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotech
nologicznych (Dz.U. L 213, s.13).
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