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Wspólne europejskie przepisy dotyczące 
sprzedaży 
Proponowane wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży mają na celu stworzenie 
jednolitego zbioru przepisów umownych dostępnego handlowcom i konsumentom zawierającym 
transakcje transgraniczne na rynku wewnętrznym. Komisja Prawna popiera ten wniosek, ale złożyła 
wiele poprawek.  

Kontekst 
Kiedy po posiedzeniu w Tampere (1999 r.) Rada Europejska wystąpiła o sporządzenie analizy na temat 
ewentualnej potrzeby zharmonizowania prawa prywatnego państw członkowskich, Komisja rozpoczęła w 
2001 r. debatę w sprawie europejskiego prawa umów. Po jej zamknięciu zaproponowała wspólne ramy 
odniesienia zawierające przepisy dotyczące zasad, definicji i wzorów dla europejskiego prawa umów. Sieć 
ekspertów przedstawiła w 2009 r. projekt wspólnych ram odniesienia. Równolegle dyskutowano nad 
użytecznością fakultatywnego instrumentu w prawie umów i w 2010 r. grupa ekspertów przygotowała 
studium wykonalności w tej sprawie. Za pośrednictwem zielonej księgi z 2010 r. Komisja ponownie 
zasięgnęła opinii społeczeństwa na temat możliwych kierunków polityki, w tym instrumentu fakultatywnego. 
PE poparł tę ideę w jednej z rezolucji w 2011 r.  

Wniosek Komisji 
Wykorzystując studium wykonalności, w 2011 r. Komisja złożyła wniosek w sprawie wspólnych europejskich 
przepisów dotyczących sprzedaży, powołujący się na podstawę prawną harmonizacji rynku wewnętrznego 
(art. 114 TFUE). Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży byłyby instrumentem fakultatywnym. 
Oznacza to, że byłyby stosowane tylko wtedy, gdy strony zdecydują się na to w specjalnej umowie 
transgranicznej dotyczącej sprzedaży towarów lub treści cyfrowych oraz powiązanych z nimi usług. 
Konsument musiałby wyraźnie zgodzić się na zastosowanie wspólnych europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży, otrzymawszy wcześniej informacje o ich treści. Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży 
zawierałyby jednolity zestaw ogólnounijnych przepisów istniejących obok prawa umów poszczególnych 
państw członkowskich. Proponowane przepisy prawa materialnego obejmowałyby m.in. zawieranie umowy, 
określenie jej treści, zobowiązania i środki ochrony prawnej, odszkodowania i odsetki, przywrócenie stanu 
poprzedniego i terminy składania skarg. Kupujący mieliby swobodę wyboru zadośćuczynienia (naprawa, 
zastąpienie lub rozwiązanie umowy). Pomimo posiadania jednolitej formy w całej Europie wspólne 
europejskie przepisy dotyczące sprzedaży nie byłyby „29. systemem prawnym”, który można by wybierać 
zamiast konkretnego prawa krajowego na mocy przepisów kolizyjnych. 

Parlament Europejski 
Od 2012 r. Komisja Prawna (współsprawozdawcy: Klaus-Heiner Lehne, PPE, Niemcy, oraz Luigi Berlinguer, 
S&D, Włochy) zorganizowali wiele przesłuchań, warsztatów i konferencji z udziałem przedstawicieli 
parlamentów państw członkowskich, a także prawników oraz przedstawicieli biznesu i konsumentów. Wśród 
poruszonych tematów były zarówno kwestie ogólne (np. jak wspólne europejskie przepisy dotyczące 
sprzedaży powinny funkcjonować w obowiązujących ramach prawnych i czy ich zasięg oraz treść zaspokajają 
potrzeby użytkowników, czy przepisy zapewniają wystarczającą pewność i jasność prawa, a także 
wystarczający poziom ochrony konsumentów), jak i szczegółowe dotyczące głównych rozdziałów załącznika 
do wniosku (np. nieuczciwe warunki umowy, środki ochrony prawnej, a także przywrócenie stanu 
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poprzedniego i przedawnienie). W styczniu 2013 r. Dział ds. Oceny Skutków PE pozytywnie ocenił ocenę 
Komisji, lecz wyraził pewne zastrzeżenia co do wykorzystywania badań opinii publicznej.  

We wrześniu 2013 r. Komisja Prawna przyjęła swoje sprawozdanie popierające wniosek, zwłaszcza 
fakultatywny charakter instrumentu i formę prawną rozporządzenia. W sprawozdaniu ograniczono by 
jednakże stosowanie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży wyłącznie do umów 
sprzedaży na odległość, ustanowiono wyraźną granicę między wspólnymi europejskimi przepisami 
dotyczącymi sprzedaży a prawem umów poszczególnych państw członkowskich, ograniczono zakres i skutki 
„zasady dobrej wiary i uczciwego obrotu” oraz zmieniono zasady dotyczące środków ochrony prawnej 
przysługujących kupującemu. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (sprawozdawcy: 
Evelyne Gebhardt, S&D, Niemcy, oraz Hans-Peter Mayer, PPE, Niemcy), zaangażowana komisja na mocy art. 
50, w swojej opinii zasugerowała zmianę formy prawnej na dyrektywę, co zharmonizowałoby niektóre 
aspekty odpowiedzialności sprzedawcy wobec konsumentów, uzupełniając w ten sposób dyrektywę w 
sprawie praw konsumentów.  
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