
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

A fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló 
98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke értelmében a tagállamok által az előzetes 

konzultációra vonatkozóan elfogadott szabályok 

(2009/C 181/06) 

BELGIUM 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól ( i ) 

Nem Nem Nem A kereskedelmi gyakorlatokról, valamint 
a fogyasztók tájékoztatásáról és védel
méről szóló, 1991. július 14-i törvény 
(loi du 14 juillet 1991) (a továbbiakban: 
fogyasztóvédelmi törvény) 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről ( ii ) 

Nem Nem Nem Fogyasztóvédelmi törvény 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítésé
ről ( iii ) 

Nem Nem Nem A fogyasztói hitelről szóló, 1991. június 
12-i törvény (loi du 12 juin 1991) 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk ( iv ) 

Nem Nem Nem 1. A kétnyelvű Brüsszel Fővárosi Régi
óban működő műsorterjesztő hálóza
tokról és az ott végzett televíziós 
műsorszolgáltató tevékenységekről 
szóló, 1995. március 30-i törvény 
(loi du 30 mars 1995) 

2. A francia nyelvű közösségnek az audi
ovizuális ágazatról szóló, 1987. július 
17-i rendelete (décret du 17 juillet 
1987) 

3. A flamand kormánynak a rádiós és 
televíziós műsorszórásra irányuló 
rendeletek összehangolásáról szóló, 
1995. január 25-i határozata (décision 
du 25 janvier 1995) 

4. A német nyelvű közösségnek az audi
ovizuális ágazatról szóló, 1999. április 
26-i rendelete (décret du 26 avril 1999) 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról ( v ) 

Nem Nem Nem Az utazásszervezői és utazásközvetítői 
szerződések szabályozásáról szóló, 
1994. február 16-i törvény (loi du 16 
février 1994) 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásá
ról ( vi ) 

Nem Nem Nem A gyógyszerekről szóló, 1964. március 
25-i törvény (loi du 25 mars 1964) 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről ( vii ) 

Nem Nem Nem 1. Fogyasztóvédelmi törvény 
2. A szabadfoglalkozások vonatkozá

sában a megtévesztő és összehasonlító 
reklámról, a tisztességtelen szerződési 
feltételekről és a távollévők között 
megkötött szerződésekről szóló, 
2002. augusztus 2-i törvény (loi du 
2 août 2002)
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Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről ( viii ) 

Nem Nem Nem Az ingatlanok időben megosztott hasz
nálati jogának megszerzésére irányuló 
szerződésekről szóló, 1999. április 11-i 
törvény (loi du 11 avril 1999) 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről ( ix ) 

Nem Nem Nem 1. Fogyasztóvédelmi törvény 
2. A szabadfoglalkozások vonatkozá

sában a megtévesztő és összehasonlító 
reklámról, a tisztességtelen szerződési 
feltételekről és a távollévők között 
megkötött szerződésekről szóló, 
2002. augusztus 2-i törvény 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól ( x ) 

Nem Nem Nem A fogyasztási cikkek adásvételére vonat
kozó fogyasztóvédelmi szabályokról 
szóló, 2004. szeptember 1-jei törvény 
(loi du 1 er septembre 2004) 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) ( xi ) 

Nem Nem Nem Az információs társadalommal össze
függő szolgáltatások egyes jogi vonatko
zásairól szóló, 2003. március 11-i 
törvény (loi du 11 mars 2003) 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról ( xii ) 

Nem Nem Nem Fogyasztóvédelmi törvény 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról ( xiii ) 

Ezt az irányelvet még nem ültették át a belga nemzeti jogba. Az átültetés tervezett időpontja 2009. 
december 28. 

( i ) HL L 149., 2005.6.11., 22. o. 
( ii ) HL L 372., 1985.12.31., 31. o. 
( iii ) HL L 42., 1987.2.12., 48. o. 
( iv ) HL L 298., 1989.10.17., 23. o. 
( v ) HL L 158., 1990.6.23., 59. o. 
( vi ) HL L 113., 1992.4.30., 13. o. 
( vii ) HL L 95., 1993.4.21., 29. o. 
( viii ) HL L 280., 1994.10.29., 83. o. 
( ix ) HL L 144., 1997.6.4., 19. o. 
( x ) HL L 171., 1999.7.7., 12. o. 
( xi ) HL L 178., 2000.7.17., 1. o. 
( xii ) HL L 271., 2002.10.9., 16. o. 
( xiii ) HL L 376., 2006.12.27., 36. o. 

BULGÁRIA 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Nem Nem Nem Nem 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Nem Nem Nem Nem 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Nem Nem Nem Nem
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Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Nem Nem Nem Nem 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Nem Nem Nem Nem 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Nem Nem Nem Nem 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Nem Nem Nem Nem 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Nem Nem Nem Nem 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Nem Nem Nem Nem 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Nem Nem Nem Nem 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Nem Nem Nem Nem 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Nem Nem Nem Nem 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

Nem Nem Nem Nem 

CSEHORSZÁG 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Nem Nem Nem 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Nem Nem Nem 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Nem Nem Nem
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Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Nem Nem Nem 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Nem Nem Nem 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Nem Nem Nem 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Nem Nem Nem 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Nem Nem Nem 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Nem Nem Nem 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Nem Nem Nem 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Nem Nem Nem 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Nem Nem Nem 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

Nem Nem Nem 

DÁNIA 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Nem 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Nem 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Nem

HU 2009.8.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 181/9



Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Nem 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Nem 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Nem 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Nem 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Nem 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Nem 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Nem 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Nem 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Nem 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

Nem 

NÉMETORSZÁG 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Nem 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Nem 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Nem
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Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Nem 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Nem 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Nem 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Nem 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Nem 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Nem 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Nem 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Nem 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Nem 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

Nem 

ÉSZTORSZÁG 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Nem Nem Nem 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Nem Nem Nem 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Nem Nem Nem
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Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Nem Nem Nem 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Nem Nem Nem 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Nem Nem Nem 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Nem Nem Nem 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Nem Nem Nem 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Nem Nem Nem 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Nem Nem Nem 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Nem Nem Nem 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Nem Nem Nem 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

Nem Nem Nem 

ÍRORSZÁG 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Igen Igen Nem A 2001. évi 449. sz. törvényerejű 
okmány 3. cikkének (2) bekezdése (Sta
tutory Instrument No. 449 of 2001, Regu
lation 3(2)) 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Igen Igen Nem Lásd fent
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Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Igen Igen Nem Lásd fent 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Igen Igen Nem Lásd fent 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Igen Igen Nem Lásd fent 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Igen Igen Nem Lásd fent 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Igen Igen Nem Lásd fent 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Igen Igen Nem Lásd fent 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

Átültetése még nem történt meg. 

GÖRÖGORSZÁG 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Nem 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Nem 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Nem
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Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Nem 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Nem 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Nem 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Nem 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Nem 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Nem 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Nem 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Nem 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Nem 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

Átültetése még nem történt meg. 

SPANYOLORSZÁG 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes 
konzultációról az 

alábbi irányelvekkel 
összefüggésben? 

(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon 
az üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Az átültetés még nem történt meg.
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Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes 
konzultációról az 

alábbi irányelvekkel 
összefüggésben? 

(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Nem Nem Nem Az általános fogyasztó- és felhasználó- 
védelmi törvény felülvizsgált szövegének elfo
gadásáról szóló, 1/2007. sz. királyi törvénye
rejű rendelet ( 1 ) I. része V. címe („A 
fogyasztók és felhasználók védelmére szol
gáló bírósági és bíróságon kívüli eljárások”) 
I. fejezete („Jogsértés megszüntetésére 
irányuló eljárások”) 54. cikkének 1. d) 
alpontja: Az eljárásokban való részvétel 
képessége és más tagállamok hatóságainak 
elismerése (Real Decreto Legislativo 1/2007, 
Libro I, Título V, Capítulo I artículo 54 d)) 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Nem Nem Nem A fogyasztói hitelről szóló, 1995. március 
23-i 7/1995. sz. törvény (Ley 7/1995) 
20. cikke 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Nem Szabadon 
választható 

Nem A jogsértés megszüntetésére irányuló eljárá
sokról és azok előzetes bejelentéséről szóló, 
1994. július 12-i 25/1994. sz. törvény (Ley 
25/1994) 21. és 22. cikke 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Nem Nem Nem Az általános fogyasztó- és felhasználó- 
védelmi törvény felülvizsgált szövegének elfo
gadásáról szóló, 1/2007. sz. királyi törvénye
rejű rendelet I. része V. címe („A fogyasztók 
és felhasználók védelmére szolgáló bírósági 
és bíróságon kívüli eljárások”) I. fejezete 
(„Jogsértés megszüntetésére irányuló eljárá
sok”) 54. cikkének 1. d) alpontja: Az eljárá
sokban való részvétel képessége és más 
tagállamok hatóságainak elismerése 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Nem. Az egész
ségügyi hatóságot 

értesíteni kell a 
jogsértés 

megszüntetésére 
irányuló eljárásról 
és a határozatról. 

Szabadon 
választható 

Nem A gyógyszerek és egészségügyi termékek 
ésszerű használatáról, valamint az azokra 
vonatkozó jótállásokról szóló, 2006. július 
26-i 29/2006. sz. törvény (Ley 29/2006) 
105. és 106. cikke rendelkezik a jogsértés 
megszüntetésére irányuló eljárásokról és 
azok előzetes bejelentéséről 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Nem Nem Nem Az általános fogyasztó- és felhasználó- 
védelmi törvény felülvizsgált szövegének elfo
gadásáról szóló, 1/2007. sz. királyi törvénye
rejű rendelet I. része V. címe („A fogyasztók 
és felhasználók védelmére szolgáló bírósági 
és bíróságon kívüli eljárások”) I. fejezete 
(„Jogsértés megszüntetésére irányuló eljárá
sok”) 54. cikkének 1. d) alpontja: Az eljárá
sokban való részvétel képessége és más 
tagállamok hatóságainak elismerése 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Nem Nem Nem Az e téren az időben megosztott használatra 
és az adózásra vonatkozó szabályokról szóló, 
1998. december 15-i 42/1998. sz. törvény 
(Ley 42/1998) 16. cikkének a) pontja 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Nem Nem Nem Az általános fogyasztó- és felhasználó- 
védelmi törvény felülvizsgált szövegének elfo
gadásáról szóló, 1/2007. sz. királyi törvénye
rejű rendelet I. része V. címe („A fogyasztók 
és felhasználók védelmére szolgáló bírósági 
és bíróságon kívüli eljárások”) I. fejezete 
(„Jogsértés megszüntetésére irányuló eljárá
sok”) 54. cikkének 1. d) alpontja: Az eljárá
sokban való részvétel képessége és más 
tagállamok hatóságainak elismerése
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Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes 
konzultációról az 

alábbi irányelvekkel 
összefüggésben? 

(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Nem Nem Nem Az általános fogyasztó- és felhasználó- 
védelmi törvény felülvizsgált szövegének elfo
gadásáról szóló, 1/2007. sz. királyi törvénye
rejű rendelet I. része V. címe („A fogyasztók 
és felhasználók védelmére szolgáló bírósági 
és bíróságon kívüli eljárások”) I. fejezete 
(„Jogsértés megszüntetésére irányuló eljárá
sok”) 54. cikkének 1. d) alpontja: Az eljárá
sokban való részvétel képessége és más 
tagállamok hatóságainak elismerése 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Nem Nem Nem Az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokról szóló, 2002. július 11-i 
34/2002. sz. törvény (Ley 34/2002) 30. és 
31. cikke 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Nem Nem Nem A fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távérté
kesítéséről szóló, 2007. július 11-i 22/2007. 
sz. törvény (Ley 22/2007) 15. cikke 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

Az átültetés még nem történt meg. 

( 1 ) A rendelet a közösségi irányelvekben szereplő alábbi területek szabályozására is kiterjed: távollevők között, illetve üzlethelyiségen kívül kötött szerződések, tisztességtelen 
szerződési feltételek, az ingó tulajdon adásvételéhez kapcsolódó jótállás, szervezett utazás. 

FRANCIAORSZÁG 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Nem Nem Nem A fogyasztóvédelmi törvénykönyv 
L 421–6. cikke (Article L 421-6 du code 
de la consommation) 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Nem Nem Nem A fogyasztóvédelmi törvénykönyv 
L 421–6. cikke 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Nem Nem Nem A fogyasztóvédelmi törvénykönyv L 
421–6. cikke 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Nem Nem Nem A fogyasztóvédelmi törvénykönyv L 
421–6. cikke 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Nem Nem Nem A fogyasztóvédelmi törvénykönyv L 
421–6. cikke 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Nem Nem Nem A fogyasztóvédelmi törvénykönyv L 
421–6. cikke
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Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Nem Nem Nem A fogyasztóvédelmi törvénykönyv L 
421–6. cikke 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Nem Nem Nem A fogyasztóvédelmi törvénykönyv L 
421–6. cikke 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Nem Nem Nem A fogyasztóvédelmi törvénykönyv L 
421–6. cikke 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Nem Nem Nem A fogyasztóvédelmi törvénykönyv L 
421–6. cikke 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Nem Nem Nem A fogyasztóvédelmi törvénykönyv L 
421–6. cikke 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Nem Nem Nem A fogyasztóvédelmi törvénykönyv L 
421–6. cikke 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

Nem Nem Nem Átültetése még nem történt meg. 

OLASZORSZÁG 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Igen Igen Nem A 2005. szeptember 6-i 206. sz. jogalko
tási rendelet (fogyasztóvédelmi törvény
könyv) 
(Decreto legislativo 6.9.2005 n o 206 Codice 
del consumo) 27. cikkének (7) bekezdése és 
140. cikkének (5) bekezdése 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Igen Igen Nem A 2005. szeptember 6-i 206. sz. jogalko
tási rendelet (fogyasztóvédelmi törvény
könyv) 140. cikkének (5) bekezdése 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések közelíté
séről 

Igen Igen Nem A 2005. szeptember 6-i 206. sz. jogalko
tási rendelet (fogyasztóvédelmi törvény
könyv) 140. cikkének (5) és (12) bekezdése 
Az 1997. július 31-i 249. sz. törvény 
(Legge n o 249 del 31 luglio 1997) 1. 
cikkének (11) bekezdése és az AGCOM 
(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) 
határozatai
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Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Igen Igen Nem A 2005. szeptember 6-i 206. sz. jogalko
tási rendelet (fogyasztóvédelmi törvény
könyv) 140. cikkének (5) bekezdése 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Igen Igen Nem A 2005. szeptember 6-i 206. sz. jogalko
tási rendelet (fogyasztóvédelmi törvény
könyv) 140. cikkének (5) bekezdése 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Igen Igen Nem A 2005. szeptember 6-i 206. sz. jogalko
tási rendelet (fogyasztóvédelmi 
törvénykönyv) 37. 
cikke és 140. cikkének (5) bekezdése 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Igen Igen Nem A 2005. szeptember 6-i 206. sz. jogalko
tási rendelet (fogyasztóvédelmi törvény
könyv) 140. cikkének (5) bekezdése 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Igen Igen Nem A 2005. szeptember 6-i 206. sz. jogalko
tási rendelet (fogyasztóvédelmi törvény
könyv) 140. cikkének (5) bekezdése 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Igen Igen Nem A 2005. szeptember 6-i 206. sz. jogalko
tási rendelet (fogyasztóvédelmi törvény
könyv) 140. cikkének (5) bekezdése 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Igen Igen Nem A 2005. szeptember 6-i 206. sz. jogalko
tási rendelet (fogyasztóvédelmi törvény
könyv) 140. cikkének (5) bekezdése 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Igen Igen Nem A 2005. szeptember 6-i 206. sz. jogalko
tási rendelet (fogyasztóvédelmi törvény
könyv) 140. cikkének (5) bekezdése 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Igen Igen Nem Átültetése folyamatban van. 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

No 

CIPRUS 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Igen Nem Igen A fogyasztók közös érdekeit védő, 
jogsértés megszüntetésére irányuló bíró
sági eljárás indításáról szóló, 2007. évi 
101/(I)/2007. sz. törvény 3. cikkének 
(2) bekezdése
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Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Igen Nem Igen A fogyasztók közös érdekeit védő, 
jogsértés megszüntetésére irányuló bíró
sági eljárás indításáról szóló, 2007. évi 
101/(I)/2007. sz. törvény 3. cikkének 
(2) bekezdése 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Igen Nem Igen A fogyasztók közös érdekeit védő, 
jogsértés megszüntetésére irányuló bíró
sági eljárás indításáról szóló, 2007. évi 
101/(I)/2007. sz. törvény 3. cikkének 
(2) bekezdése 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Igen Nem Igen A fogyasztók közös érdekeit védő, 
jogsértés megszüntetésére irányuló bíró
sági eljárás indításáról szóló, 2007. évi 
101/(I)/2007. sz. törvény 3. cikkének 
(2) bekezdése 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Igen Nem Igen A fogyasztók közös érdekeit védő, 
jogsértés megszüntetésére irányuló bíró
sági eljárás indításáról szóló, 2007. évi 
101/(I)/2007. sz. törvény 3. cikkének 
(2) bekezdése 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Igen Nem Igen A fogyasztók közös érdekeit védő, 
jogsértés megszüntetésére irányuló bíró
sági eljárás indításáról szóló, 2007. évi 
101/(I)/2007. sz. törvény 3. cikkének 
(2) bekezdése 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Igen Nem Igen A fogyasztók közös érdekeit védő, 
jogsértés megszüntetésére irányuló bíró
sági eljárás indításáról szóló, 2007. évi 
101/(I)/2007. sz. törvény 3. cikkének 
(2) bekezdése 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Igen Nem Igen A fogyasztók közös érdekeit védő, 
jogsértés megszüntetésére irányuló bíró
sági eljárás indításáról szóló, 2007. évi 
101/(I)/2007. sz. törvény 3. cikkének 
(2) bekezdése 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Igen Nem Igen A fogyasztók közös érdekeit védő, 
jogsértés megszüntetésére irányuló bíró
sági eljárás indításáról szóló, 2007. évi 
101/(I)/2007. sz. törvény 3. cikkének 
(2) bekezdése 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Igen Nem Igen A fogyasztók közös érdekeit védő, 
jogsértés megszüntetésére irányuló bíró
sági eljárás indításáról szóló, 2007. évi 
101/(I)/2007. sz. törvény 3. cikkének 
(2) bekezdése 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Igen Nem Igen A fogyasztók közös érdekeit védő, 
jogsértés megszüntetésére irányuló bíró
sági eljárás indításáról szóló, 2007. évi 
101/(I)/2007. sz. törvény 3. cikkének 
(2) bekezdése 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Igen Nem Igen A fogyasztók közös érdekeit védő, 
jogsértés megszüntetésére irányuló bíró
sági eljárás indításáról szóló, 2007. évi 
101/(I)/2007. sz. törvény 3. cikkének 
(2) bekezdése 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

Igen Nem Igen A fogyasztók közös érdekeit védő, 
jogsértés megszüntetésére irányuló bíró
sági eljárás indításáról szóló, 2007. évi 
101/(I)/2007. sz. törvény 3. cikkének 
(2) bekezdése
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LETTORSZÁG 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Igen Nem Igen A tisztességtelen kereskedelmi gyakor
latok tilalmáról szóló törvény (Negodīgas 
komercprakses aizlieguma likuma) 
15. cikkének (4) bekezdése 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Nem Nem Nem — 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Nem Nem Nem — 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Nem Nem Nem — 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Igen Igen Nem A fogyasztóvédelemről szóló törvény 
(patērētāju tiesību aizsardzības likuma) 
27. cikke, a szerződési feltételeknek 
nem megfelelő termékek vagy szolgálta
tások kapcsán tett fogyasztói panasz 
benyújtásakor követendő eljárásról szóló, 
2006. augusztus 1-jei 631. sz. kormány
rendelet (ministru kabineta 2006. gada 
1. augusta noteikumi Nr. 631), valamint 
szervezett utazás előkészítésének és lebo
nyolításának eljárásbeli vonatkozásairól, 
az ügyfél számára biztosítandó tájékozta
tásról, illetve a szolgáltató és az ügyfél 
jogairól és kötelességeiről szóló, 2007. 
január 23-i 67. sz. kormányrendelet 
(Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra 
noteikumu Nr. 67) 31. cikke 4. bekezdése 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Igen Nem Igen A reklámozásról szóló törvény (Reklāmas 
likuma) 15. cikkének (3) bekezdése 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Igen Igen Igen A fogyasztóvédelemről szóló törvény 
6. cikkének (10) bekezdése és 25. cikke 
(8) bekezdésének 1. pontja 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Nem Nem Nem — 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Nem Nem Nem — 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Igen Igen Nem A fogyasztóvédelemről szóló törvény 
27. cikke, és a szerződési feltételeknek 
nem megfelelő termékek vagy szolgálta
tások kapcsán tett fogyasztói panasz 
benyújtásakor követendő eljárásról szóló, 
2006. augusztus 1-jei 631. sz. kormány
rendelet
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Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Nem Nem Nem — 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Nem Nem Nem — 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

— — — — 

LITVÁNIA 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Igen Nem Igen A Litván Köztársaság fogyasztóvédelmi 
törvényének (Lietuvos Respublikos vartotojų 
teisių apsaugos įstatymas) 33. cikke 2. 
bekezdése 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Igen Nem Igen A Litván Köztársaság fogyasztóvédelmi 
törvényének 33. cikke 2. bekezdése 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Igen Nem Igen A Litván Köztársaság fogyasztóvédelmi 
törvényének 33. cikke 2. bekezdése 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Igen Nem Igen A Litván Köztársaság fogyasztóvédelmi 
törvényének 33. cikke 2. bekezdése 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Igen Nem Igen A Litván Köztársaság fogyasztóvédelmi 
törvényének 33. cikke 2. bekezdése 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Igen Nem Igen A Litván Köztársaság fogyasztóvédelmi 
törvényének 33. cikke 2. bekezdése 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Igen Nem Igen A Litván Köztársaság fogyasztóvédelmi 
törvényének 33. cikke 2. bekezdése 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Igen Nem Igen A Litván Köztársaság fogyasztóvédelmi 
törvényének 33. cikke 2. bekezdése 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Igen Nem Igen A Litván Köztársaság fogyasztóvédelmi 
törvényének 33. cikke 2. bekezdése
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Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Igen Nem Igen A Litván Köztársaság fogyasztóvédelmi 
törvényének 33. cikke 2. bekezdése 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Igen Nem Igen A Litván Köztársaság fogyasztóvédelmi 
törvényének 33. cikke 2. bekezdése 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Igen Nem Igen A Litván Köztársaság fogyasztóvédelmi 
törvényének 33. cikke 2. bekezdése 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

Igen 
Az irányelv átülte

tését 2009. 
december 28-ig be 

kell fejezni. 

Nem Igen A Litván Köztársaság fogyasztóvédelmi 
törvényének 33. cikke 2. bekezdése 

LUXEMBURG 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Ez az irányelv még átültetésre vár. 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Nem Nem Nem Az ügynöki tevékenységről, utcai 
árusításról, a termékek bemutatásáról és 
a megrendelés-ösztönzésről szóló, 1987. 
július 16-i módosított törvény (loi modi
fiée) 10. cikkének (1) bekezdése 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Nem Nem Nem A fogyasztói hitelről szóló, 1993. 
augusztus 9-i módosított törvény 
19. cikkének (1) bekezdése 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Nem Nem Nem Az elektronikus médiáról szóló, 1991. 
július 27-i módosított törvény 
28. cikkének (5) bekezdése 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Nem Nem Nem Az utazás vagy üdülés szervezésére és 
értékesítésére irányuló tevékenységek 
feltételeinek szabályozásáról szóló, 
1994. június 14-i módosított törvény 
20. cikkének (1) bekezdése 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Nem Nem Nem A gyógyszerek forgalomba hozataláról és 
reklámozásáról szóló, 1983. április 11-i 
módosított törvény 19. cikkének (1) 
bekezdése
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Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Nem Nem Nem A fogyasztók jogi védelméről szóló 
1983. augusztus 25-i módosított törvény 
5. cikke 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Nem Nem Nem Az ingatlanok időben megosztott hasz
nálati jogának értékesítésére irányuló 
szerződésekről szóló, 1998. december 
18-i módosított törvény 14. cikkének 
(1) bekezdése 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Nem Nem Nem A távollévők között kötött szerződésekre 
vonatkozó fogyasztóvédelmi szabá
lyokról szóló, 2003. április 16-i módosí
tott törvény 10. cikkének (1) bekezdése 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Nem Nem Nem Az ingó vagyontárgy eladása esetén az 
eladó által biztosítandó megfelelőségi 
garanciákról szóló, 2004. április 21-i 
módosított törvény 9. cikke 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Nem Nem Nem Az elektronikus kereskedelemről szóló, 
2000. augusztus 14-i módosított törvény 
71. cikkének (1) bekezdése 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Nem Nem Nem A pénzügyi szolgáltatások távértékesíté
séről szóló, 2006. december 18-i módo
sított törvény 12. cikke 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

Az irányelv átültetése még nem történt 
meg. 

MAGYARORSZÁG 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Nem Nem Nem 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Nem Nem Nem 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Nem Nem Nem 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Nem Nem Nem 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Nem Nem Nem
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Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Nem Nem Nem 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Nem Nem Nem 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Nem Nem Nem 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Nem Nem Nem 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Nem Nem Nem 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Nem Nem Nem 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Nem Nem Nem 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

Nem Nem Nem 

MÁLTA 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Igen Nem Igen Fogyasztóügyi törvény (Consumer Affairs 
Act) 378. fejezete 94. cikkének 2. bekez
dése 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Igen Nem Igen Fogyasztóügyi törvény 378. fejezete 
94. cikkének 2. bekezdése 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Igen Nem Igen Fogyasztóügyi törvény 378. fejezete 
94. cikkének 2. bekezdése 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Igen Nem Igen A reklámozásról, a szponzorálásról és a 
televíziós vásárlásról (a fogyasztók érde
keinek védelméről) (Televíziós műsor
szolgáltatásra vonatkozó jogsértés 
megszüntetésére irányuló eljárásról) 
szóló, 2005. évi (L.N. 300 of 2005) 
rendelkezés
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Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Igen Nem Igen A fogyasztók érdekeinek védelme érde
kében jogsértés megszüntetésére irányuló 
eljárásokról (szervezett utazásokról, vala
mint ingatlanok időben megosztott hasz
nálati jogáról szóló szerződések esetében 
a vevők védelméről) szóló, 2006. évi 
rendelet 
(L.N. 282 of 2006) 5. cikke 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Igen Nem Igen Gyógyszertörvény (458. fejezet) 
Gyógyszeripari termékekről (a reklá
mozás terén indítható jogsértés megszün
tetésére irányuló eljárásról) szóló, 2008. 
évi rendelet 
(L.N. 60 of 2008) 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Igen Nem Igen Fogyasztóügyi törvény 378. fejezete 
94. cikkének 2. bekezdése 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Igen Nem Igen A fogyasztók érdekeinek védelme érde
kében jogsértés megszüntetésére irányuló 
eljárásokról (szervezett utazásokról, vala
mint ingatlanok időben megosztott hasz
nálati jogáról szóló szerződések esetében 
a vevők védelméről) szóló, 2006. 
évi rendelet 5. cikke 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Igen Nem Igen Fogyasztóügyi törvény 378. fejezete 
94. cikkének 2. bekezdése 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Igen Nem Igen Fogyasztóügyi törvény 378. fejezete 
94. cikkének 2. bekezdése 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Igen Nem Igen Az elektronikus kereskedelemről szóló, 
2006. évi (általános) rendelet 
(L.N. 251 of 2006) 15. cikke. 
Ezt a rendeletet az elektronikus kereske
delmi törvény (426. fejezet) 25. cikke 
értelmében hozták létre. 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Igen Igen Igen A máltai pénzügyi szolgáltatások felügye
letét végző hatóságról szóló törvény 
(330. fejezet) (Malta Financial Services 
Authority Act Chap. 330) 
A távértékesítésről (a lakossági pénzügyi 
szolgáltatásokról) szóló rendelet (Regula
tions on Distance Selling (Retail Financial 
Services) 13. cikkének (1) bekezdése 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

Nem Nem Nem Még nem jelent meg.
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HOLLANDIA 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Igen Igen Nem A polgári törvénykönyv (Burgerlijk 
Wetboek) 3. kötetének 305a., 305b., 
305c. cikke és 305d. cikkének 
3. bekezdése 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Igen Igen Nem Lásd mint fent. 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Igen Igen Nem Lásd mint fent. 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Igen, a szemben 
álló felek meghall
gatáson vehetnek 

részt, miután a 
panasztételi eljárás 

keretében 
megindult a peres 

eljárás. 

Igen Nem A polgári törvénykönyv 3. kötetének 
305a., 305b., 305c. cikke és 305d. 
cikkének 3. bekezdése; 

Az irányelv 10., 11. és 17–20. cikkét a 
médiatörvény (Mediawet) hajtja végre. A 
médiatörvény rendelkezéseinek való 
megfelelést a médiahatóság (Commissa
riaat voor de Media) követi figyelemmel. 

*A 12–16. cikkre tekintettel a médiatör
vény kötelező tagságot ír elő a holland 
reklámtörvénykönyvvel foglalkozó 
bizottságban (Nederlandse Reclame Code 
Commissie) 

Az irányelv 12. cikke: a holland alkot
mány (grondwet), a büntetőjogi törvény
könyv (wetboek van strafrecht) és a holland 
reklám-törvénykönyv (Nederlandse 
Reclame Code) önszabályozási rendelkezé
sei. 

13. cikk: A dohányzás teljes körű betil
tása a dohányzásról szóló törvény és a 
holland reklámtörvénykönyv értelmében. 

14. cikk: Gyógyszertörvény (wet op de 
geneesmiddelen) és a holland reklámtör
vénykönyv önszabályozási rendelkezései. 

15. cikk: Médiatörvény (az alkoholos 
italok 21 óra előtt történő reklámozá
sának teljes tilalma) és a holland reklám
törvénykönyv. 

16. cikk: A holland reklámtörvénykönyv 
szabályozza. 

A holland reklámtörvénykönyvvel foglal
kozó bizottság felügyeli, hogy a reklám
törvénykönyv előírásait betartják-e. A 
törvénykönyv panasztételre és fellebbe
zésre vonatkozóan is tartalmaz eljárást. 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Igen Igen Nem A polgári törvénykönyv 3. kötetének 
305a., 305b., 305c. cikke és 305d. 
cikkének 3. bekezdése 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Felváltotta a 2001/ 
83/EK irányelv (HL 

L 311., 
2001.11.28., 

67. o.) 

Felváltotta a 2001/ 
83/EK irányelv (HL 

L 311., 
2001.11.28., 

67. o.) 

Felváltotta a 2001/ 
83/EK irányelv (HL 

L 311., 
2001.11.28., 

67. o.) 

Felváltotta a 2001/83/EK irányelv (HL 
L 311., 2001.11.28., 67. o.)
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Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 

(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 

(törvény, cikk, bekezdés). 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Igen Igen Nem A polgári törvénykönyv 6. kötete 
240. cikkének 4. bekezdése. 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Igen Igen Nem A polgári törvénykönyv 3. kötetének 
305a., 305b., 305c. cikke és 305d. 
cikkének 3. bekezdése 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Igen Igen Nem Lásd mint fent. 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Igen Igen Nem Lásd mint fent. 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Igen Igen Nem Lásd mint fent. 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Igen Igen Nem Lásd mint fent. 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

Igen Igen Nem A polgári törvénykönyv 3. kötetének 
305a., 305b. és 305c. cikke. 

AUSZTRIA 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 

(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 

(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Nem Nem Nem A tisztességtelen versenyről szóló 
törvény (Gesetz gegen den unlauteren Wett
bewerb – UWG) 14. paragrafusa 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Szabadon választ
ható lehetőség 

(amelyet ugyan
akkor általában 

igénybe vesznek). 

Igen Nem A fogyasztóvédelmi törvény (Konsumen
tenschutz-gesetz – KSchG) 28. paragrafu
sának (2) bekezdése, összefüggésben a 
28a. cikkel 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Szabadon választ
ható lehetőség 

(amelyet ugyan
akkor általában 

igénybe vesznek). 

Igen Nem A fogyasztóvédelmi törvény 28. paragra
fusának (2) bekezdése, összefüggésben a 
28a. cikkel
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Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 

(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 

(törvény, cikk, bekezdés). 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Nem Az osztrák műsorszórásról szóló törvény 
(Österreichischer Rundfunkgesetz – ORF- 
Gesetz) 36. paragrafusa 

A magántelevíziózásról szóló törvény 
(Privatfernsehgesetz) 61. paragrafusa 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Szabadon választ
ható lehetőség 

(amelyet ugyan
akkor általában 

igénybe vesznek). 

Igen Nem A fogyasztóvédelmi törvény 28. paragra
fusának (2) bekezdése, összefüggésben a 
28a. cikkel 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Szabadon választ
ható lehetőség 

(amelyet ugyan
akkor általában 

igénybe vesznek). 

Igen Nem A gyógyszertörvény (Arzneimittlegesetz) 
85a. paragrafusa 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Szabadon választ
ható lehetőség 

(amelyet ugyan
akkor általában 

igénybe vesznek). 

Igen Nem A fogyasztóvédelmi törvény 28. paragra
fusának (2) bekezdése, összefüggésben a 
28a. cikkel 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Szabadon választ
ható lehetőség 

(amelyet ugyan
akkor általában 

igénybe vesznek). 

Igen Nem A fogyasztóvédelmi törvény 28. paragra
fusának (2) bekezdése, összefüggésben a 
28a. cikkel 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Szabadon választ
ható lehetőség 

(amelyet ugyan
akkor általában 

igénybe vesznek). 

Igen Nem A fogyasztóvédelmi törvény 28. paragra
fusának (2) bekezdése, összefüggésben a 
28a. cikkel 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Szabadon választ
ható lehetőség 

(amelyet ugyan
akkor általában 

igénybe vesznek). 

Igen Nem A fogyasztóvédelmi törvény 28. paragra
fusának (2) bekezdése, összefüggésben a 
28a. cikkel 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Szabadon választ
ható lehetőség 

(amelyet ugyan
akkor általában 

igénybe vesznek). 

Igen Nem A fogyasztóvédelmi törvény 28. paragra
fusának (2) bekezdése, összefüggésben a 
28a. cikkel 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Szabadon választ
ható lehetőség 

(amelyet ugyan
akkor általában 

igénybe vesznek). 

A fogyasztóvédelmi törvény 28. paragra
fusának (2) bekezdése, összefüggésben a 
28a. cikkel 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

Az átültetés folya
matban van.
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LENGYELORSZÁG 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 

(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 

(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Nem 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Nem 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Nem 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Nem 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Nem 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Nem 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Nem 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Nem 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Nem 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Nem 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Nem 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Nem 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

Nem
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PORTUGÁLIA 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 

(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 

(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Nem Nem Nem 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Nem Nem Nem 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Nem Nem Nem 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Nem Nem Nem 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Nem Nem Nem 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Nem Nem Nem 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Nem Nem Nem 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Nem Nem Nem 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Nem Nem Nem 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Nem Nem Nem 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Nem Nem Nem 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Nem Nem Nem 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

Nem Nem Nem

HU C 181/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.4.



ROMÁNIA 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 

(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 

(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Igen Nem Igen* *Az 1553/2004. sz. kormányhatározat 
6. cikke: 
1. „Mielőtt egy ügy a jogsértő gyakor

latok megszüntetésére hozott intéz
kedések végrehajtása érdekében az 
illetékes fogyasztóvédelmi hatóság 
elé kerül, az EU valamely tagálla
mának feljogosított egysége, amely 
román gazdasági szereplők által 
sértett közös fogyasztói érdekeket 
képvisel, a határozatban foglaltak 
értelmében a jogsértő gyakorlat 
megszüntetése céljából felveszi a 
kapcsolatot a jogsértéssel vádolt 
gazdasági szereplővel és a feljogosí
tott román egységgel. 

2. Amennyiben a jogsértéssel vádolt 
gazdasági szereplővel való kapcsolat
felvételt követően 14 naptári napon 
belül nem szűnik meg a jogsértő 
tevékenység, a sértett kollektív érde
keket képviselő egység az ügyet a 
mellékletben szereplő rendelkezé
seknek megfelelően felállított illetékes 
fogyasztóvédelmi hatóság elé terjesz
ti.” 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Igen Nem Igen* 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Igen Nem Igen* 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Igen Nem Igen* 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Igen Nem Igen* 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Igen 

(A 92/28/EGK 
irányelvet hatályon 

kívül helyezte a 
2001/83/EK irány

elv). 

Nem Igen* 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Igen Nem Igen* 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Igen Nem Igen* 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Igen Nem Igen* 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Igen Nem Igen* 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Igen Nem Igen* 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Igen Nem Igen*
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Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 

(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 

(törvény, cikk, bekezdés). 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

A nemzeti jogba 
való átültetés még 
nem történt meg. 

Az átültetés határideje: 

2009. december 28. 

SZLOVÉNIA 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 

(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 

(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Igen Nem Igen Fogyasztóvédelmi törvény (Zakon o 
varstvu potrošnikov), 75. cikk (4) bekezdés 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Igen Nem Igen Fogyasztóvédelmi törvény, 75. cikk, 4. 
bekezdés 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Igen Nem Igen Fogyasztóvédelmi törvény, 75. cikk, 4. 
bekezdés 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Igen Nem Igen Fogyasztóvédelmi törvény, 75. cikk, 4. 
bekezdés 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Igen Nem Igen Fogyasztóvédelmi törvény, 75. cikk, 4. 
bekezdés 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Igen Nem Igen Fogyasztóvédelmi törvény, 75. cikk, 4. 
bekezdés 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Igen Nem Igen Fogyasztóvédelmi törvény, 75. cikk, 4. 
bekezdés 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Igen Nem Igen Fogyasztóvédelmi törvény, 75. cikk, 4. 
bekezdés 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Igen Nem Igen Fogyasztóvédelmi törvény, 75. cikk, 4. 
bekezdés

HU C 181/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.4.



Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 

(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 

(törvény, cikk, bekezdés). 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Igen Nem Igen Fogyasztóvédelmi törvény, 75. cikk, 4. 
bekezdés 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Igen Nem Igen Fogyasztóvédelmi törvény, 75. cikk, 4. 
bekezdés 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Igen Nem Igen Fogyasztóvédelmi törvény, 75. cikk, 4. 
bekezdés 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

Nem ( 1 ) Nem Nem 

( 1 ) A szolgáltatásokról szóló irányelv szlovén nemzeti jogba való átültetése jelenleg zajlik. 

SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Nem Nem Nem 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Nem Nem Nem 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Nem Nem Nem 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Nem Nem Nem 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Nem Nem Nem 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Nem Nem Nem

HU 2009.8.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 181/33



Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Nem Nem Nem 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Nem Nem Nem 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Nem Nem Nem 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Nem Nem Nem 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Nem Nem Nem 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Nem Nem Nem 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

Nem Nem Nem 

FINNORSZÁG 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Nem Nem Nem 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Nem Nem Nem 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Nem Nem Nem 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Nem Nem Nem
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Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Nem Nem Nem 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Nem Nem Nem 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Nem Nem Nem 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Nem Nem Nem 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Nem Nem Nem 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Nem Nem Nem 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Nem Nem Nem 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Nem Nem Nem 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

Nem Nem Nem 

SVÉDORSZÁG 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Igen Igen Nem Az egyes külföldi fogyasztóügyi ható
ságok és fogyasztóügyi szervezetek igaz
ságszolgáltatáshoz való hozzáférésről 
szóló (2000:1175) törvény 1. és 4. 
szakasza 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Igen Igen Nem Az egyes külföldi fogyasztóügyi ható
ságok és fogyasztóügyi szervezetek igaz
ságszolgáltatáshoz való hozzáférésről 
szóló (2000:1175) törvény 1. és 4. 
szakasza
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Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Igen Igen Nem Az egyes külföldi fogyasztóügyi ható
ságok és fogyasztóügyi szervezetek igaz
ságszolgáltatáshoz való hozzáférésről 
szóló (2000:1175) törvény 1. és 4. 
szakasza 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Igen Igen Nem Az egyes külföldi fogyasztóügyi ható
ságok és fogyasztóügyi szervezetek igaz
ságszolgáltatáshoz való hozzáférésről 
szóló (2000:1175) törvény 1. és 4. 
szakasza 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Igen Igen Nem Az egyes külföldi fogyasztóügyi ható
ságok és fogyasztóügyi szervezetek igaz
ságszolgáltatáshoz való hozzáférésről 
szóló (2000:1175) törvény 1. és 4. 
szakasza 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Igen Igen Nem Az egyes külföldi fogyasztóügyi ható
ságok és fogyasztóügyi szervezetek igaz
ságszolgáltatáshoz való hozzáférésről 
szóló (2000:1175) törvény 1. és 4. 
szakasza 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Igen Igen Nem Az egyes külföldi fogyasztóügyi ható
ságok és fogyasztóügyi szervezetek igaz
ságszolgáltatáshoz való hozzáférésről 
szóló (2000:1175) törvény 1. és 4. 
szakasza 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Igen Igen Nem Az egyes külföldi fogyasztóügyi ható
ságok és fogyasztóügyi szervezetek igaz
ságszolgáltatáshoz való hozzáférésről 
szóló (2000:1175) törvény 1. és 4. 
szakasza 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Igen Igen Nem Az egyes külföldi fogyasztóügyi ható
ságok és fogyasztóügyi szervezetek igaz
ságszolgáltatáshoz való hozzáférésről 
szóló (2000:1175) törvény 1. és 4. 
szakasza 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Igen Igen Nem Az egyes külföldi fogyasztóügyi ható
ságok és fogyasztóügyi szervezetek igaz
ságszolgáltatáshoz való hozzáférésről 
szóló (2000:1175) törvény 1. és 4. 
szakasza 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Igen Igen Nem Az egyes külföldi fogyasztóügyi ható
ságok és fogyasztóügyi szervezetek igaz
ságszolgáltatáshoz való hozzáférésről 
szóló (2000:1175) törvény 1. és 4. 
szakasza 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Igen Igen Nem Az egyes külföldi fogyasztóügyi ható
ságok és fogyasztóügyi szervezetek igaz
ságszolgáltatáshoz való hozzáférésről 
szóló (2000:1175) törvény 1. és 4. 
szakasza 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

Az átültetés folyamatban van.
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EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

Rendelkeznek-e a 
nemzeti jogszabályok 

előzetes konzultációról 
az alábbi irányelvekkel 

összefüggésben? 
(Igen/Nem) 

Konzultáció kizárólag 
az alperessel. 

(Igen/Nem) 

Konzultáció mind az 
alperessel, mind a 

feljogosított nemzeti 
egységgel. 

(Igen/Nem) 

Hivatkozás a nemzeti jogszabályra 
(törvény, cikk, bekezdés). 

2005/29/EK irányelv a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól 

Igen Igen A 2002. évi vállalkozási törvény (Enterp
rise Act) 214. cikkének (1)–(7) bekezdése 

85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről 

Igen Igen A 2002. évi vállalkozási törvény 
214. cikkének (1)–(7) bekezdése 

87/102/EGK irányelv a fogyasztói hitelre 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

Igen Igen A 2002. évi vállalkozási törvény 
214. cikkének (1)–(7) bekezdése 

89/552/EGK irányelv a tagállamok törvé
nyi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
désekben megállapított, televíziós műsor
szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásá
ról: 10–21. cikk 

Igen Igen A 2002. évi vállalkozási törvény 
214. cikkének (1)–(7) bekezdése 

90/314/EGK irányelv a szervezett utazási 
formákról 

Igen Igen A 2002. évi vállalkozási törvény 
214. cikkének (1)–(7) bekezdése 

92/28/EGK irányelv az emberi felhaszná
lásra szánt gyógyszerek reklámozásáról 

Igen Igen A 2002. évi vállalkozási törvény 
214. cikkének (1)–(7) bekezdése 

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisz
tességtelen feltételekről 

Igen Igen A 2002. évi vállalkozási törvény 
214. cikkének (1)–(7) bekezdése 

94/47/EK irányelv az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszer
zésére irányuló szerződések egyes szem
pontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről 

Igen Igen A 2002. évi vállalkozási törvény 
214. cikkének (1)–(7) bekezdése 

97/7/EK irányelv a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

Igen Igen A 2002. évi vállalkozási törvény 
214. cikkének (1)–(7) bekezdése 

1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól 

Igen Igen A 2002. évi vállalkozási törvény 
214. cikkének (1)–(7) bekezdése 

2000/31/EK irányelv a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) 

Igen Igen A 2002. évi vállalkozási törvény 
214. cikkének (1)–(7) bekezdése 

2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénz
ügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról 

Igen Igen A 2002. évi vállalkozási törvény 
214. cikkének (1)–(7) bekezdése 

2006/123/EK irányelv a belső piaci szol
gáltatásokról 

Az átültetés egye
lőre nem történt 

meg.
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