ET
Avaleht>Õigusaktid ja kohtupraktika>Tarbijaõiguse andmebaas
Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
inglise keel
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change
Tarbijaõiguse andmebaas
Vahend kõigile lihtsa juurdepääsu andmiseks riiklikele eeskirjadele, millega võetakse üle peamised ELi tarbijadirektiivid ELi liikmesriikides.
Kellele see on mõeldud?
Kõigile – alates tarbijatest ja ettevõtjatest õiguspraktikute ja direktiivide rakendamise eest vastutavate asutusteni.
Millist teavet sealt leiab?
Tööriist sisaldab:
ELi peamisi tarbijaõigusdirektiive,
direktiivide riiklikke rakendusmeetmeid,
ELi liikmesriikide kohtute ja Euroopa Kohtu lahendeid,
asjakohaseid riiklikke haldustavasid.
Milleks see on mõeldud?
Selle abil saavad näiteks tarbijad, ettevõtjad, juristid ja kohtunikud kiiresti kontrollida, millised õigused ja kohustused tulenevad tarbijaõigusest.
Millist eesmärki see teenib ELi üldises tarbijapoliitikas?
Selle eesmärk on suurendada teadlikkust ELi tarbijaõigusest, lihtsustada selle järgimist ja parandada selle kohaldamise tagamist.
Et muuta andmebaas võimalikult täielikuks ja kasutajasõbralikuks, saate anda tagasisidet, kasutades seda vormi.
Riik
Direktiivi
Tarbijaõigust käsitlevate ELi direktiivide ülevõtmine liikmesriikides. Selles
Tarbijaõigust käsitlevad kehtivad ja kehtetuks tunnistatud ELi direktiivid.
andmebaasis on iga liikmesriigi kohta kõige asjakohasem materjal seoses
Andmebaas sisaldab direktiivi iga artikli kohta kõige asjakohasemat
kohtupraktika, põhimõtete ja õiguskirjandusega, ning muud materjalid, nagu kohtupraktikat, õiguskirjandust ja põhimõtteid, ning muud materjali, nagu
riiklike ametiasutuste haldusaktid.
Belgia
Bulgaaria

muude ametiasutuste haldusaktid ja otsused. Materjalid on liigitatud riigiti, mis
võimaldab eri tõlgendusi ja rakendusi võrrelda.

Tšehhi
Saksamaa

Taani
Eesti

Price Indication Directive
Consumer Sales and Guarantees Directive

Iirimaa
Hispaania

Kreeka
Prantsusmaa

Unfair Commercial Practices Directive
Misleading and Comparative Advertising Directive

Horvaatia
Küpros

Itaalia
Läti

Timeshare Directive
Injunctions Directive

Leedu
Ungari

Luksemburg
Malta

Consumer Rights Directive
Unfair Contract Terms Directive

Holland
Poola

Austria
Portugal

Package Travel Directive
Doorstep Selling Directive

Rumeenia
Sloveenia
Slovakkia
Soome
Rootsi
Ühendkuningriik
jõustamine
Liikmesriigiti liigitatud instrumendid, mis tagavad direktiivide nõuetekohase
kohaldamise ja seega ka tarbijakaitse. Need vahendid on jaotatud eri
kategooriatesse, nagu haldustäitemeetmed, kohtulik täitmisele pööramine,
sanktsioonid jms. Vastuseid saab muu hulgas järgmistele küsimustele:
milliseid vahendeid kasutatakse, kellel on õigus neid kasutada, milliseid
menetlusi kasutatakse, millised nõuded kehtivad, tsiviil- ja
kriminaalsanktsioonide erinevus, kas on olemas vaidluse kohtuvälise
lahendamise üksus.
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Package Travel Directive
Timeshare Directive
Distance Selling Directive
Kokkuvõte
Iga direktiivi eesmärk, põhipunktid ja aeg, mil see jõustus või jõustub. See
rubriik sisaldab ka ELi taust- ja seotud akte.
Kaugmüügi direktiiv (97/7)
Pakettreiside direktiiv (90/314)
Koduuksemüügi direktiiv (85/577)
Osaajalise kasutamise õiguse direktiiv (94/47)
Osaajalise kasutamise õiguse direktiiv (2008/122)
Tarbekaupade müügi ja garantiide direktiiv (1999/44)
Hindade avaldamise direktiiv (98/6)
Ebaausate kaubandustavade direktiiv (2005/29)
Eksitavat ja võrdlevat reklaami käsitlev direktiiv (2006/114)
Ettekirjutuste direktiiv (2009/22)
Tarbijaõiguste direktiiv (2011/83)
Tarbijate kaitse ebaõiglaste lepingutingimuste eest (93/13)
Pakettreisid (2015/2302)

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei
võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi
veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

