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A. Įžanga

Komisijos pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisės (COM(2011) 0635) – tai vidaus rinkos vartotojams ir 
įmonėms itin svarbi naujoviška iniciatyva. Ši iniciatyva yra Europos sutarčių teisės 
iniciatyvos – skirtos vidaus rinkos problemoms, kylančioms dėl skirtingos nacionalinės 
sutarčių teisės, spręsti – rezultatas; ji aptariama daugelį metų Europos Parlamentui nuolat 
pateikiant rekomendacijų ir palaikant ją1, pastarąjį kartą – savo 2011 m. rezoliucija dėl 
Komisijos žaliosios knygos2. Šioje rezoliucijoje, be kita ko, pritariama galimybei „nustatyti 
pasirenkamąją priemonę“ ir pabrėžiama, kad teisėkūros procedūra turėtų būti „kaip įmanoma 
įtrauki ir skaidri“.

Šiomis aplinkybėmis Teisės reikalų komitetas, siekdamas išklausyti kuo daugiau įvairių 
specialistų ir interesų grupių, pranešėjų siūlymu priėmė plataus užmojo renginių programą. Iki 
šiol surengtas vienas klausymas3 ir trys seminarai4. Siekiant stiprinti dialogą, 2012 m. 
lapkričio 27 d. bus rengiama konferencija, kurioje dalyvaus nacionalinių parlamentų atstovai, 
o kitas tarpparlamentinis renginys jau numatytas 2013 m.

Atlikus pirmą pasiūlymo analizę, grindžiamą iki šiol sukaupta specialistų patirtimi, šiame 
darbo dokumente, kuris jokiu būdu nėra baigtinis, o tik darbo eigos dokumentas, siekiama 
išnagrinėti pagrindinius pranešėjų itin svarbiais šioje diskusijoje laikomus klausimus. 

B. Klausimai

Apskritai pranešėjai norėtų pakartoti 2011 m. Parlamento rezoliucijoje pateiktą raginimą, kad 
priemonė „turėtų būti parengta paprastai, aiškiai ir harmoningai – taip, kad ja būtų paprasta ir 
patrauklu naudotis visoms šalims“5. Pranešėjų manymu, tekstą būtų galima patobulinti taip, 
kad jis būtų patogesnis vartotojams, aiškesnis ir labiau suderintas su acquis terminų bei 
apibrėžčių požiūriu, jame būtų mažiau neaiškių terminų.

I. Reglamentas

Aptariami klausimai dėl reglamento daugiausia susiję su bendrosios Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisės veikimu.

1. Teisinis pagrindas
Pranešėjams žinoma, kad kilo klausimas, ar pasiūlymas iš tiesų gali būti grindžiamas SESV 

                                               
1 Europos Parlamento 1989 m. gegužės 26 d. rezoliucija (OL C 158, 1989 6 26, p. 400), 1994 m. gegužės 6 d. 
rezoliucija (OL C 205, 1994 7 25, p. 518), 2001 m. lapkričio 15 d. rezoliucija (OL 140E, 2002 6 13, p. 538), 
2003 m. rugsėjo 2 d. rezoliucija (OL C 76E, 2004 3 25, p. 95), 2006 m. kovo 23 d. rezoliucija (OL C 292E, 
2006 12 1, p. 109), 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliucija (OL C 305E, 2006 12 14, p. 247), 2007 m. gruodžio 12 d. 
rezoliucija (OL C 323E, 2008 12 18, p. 364), 2008 m. rugsėjo 3 d. rezoliucija (OL C 295E, 2009 12 4, p.31).
2 2011 m. bir˛elio 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl politinių galimybių sukurti Europos sutarčių teisę 
vartotojams ir įmonėms (P7_TA-PROV(2011)0262).
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/lt/juri/events.html.
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/lt/juri/events.html?id=workshops.
5 29 dalis.
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114 straipsniu. Vis dėlto pranešėjai mano, kad valstybių narių teisėje sukuriant antrą suderintą 
sutarčių teisės sistemą (žr. 9 konstatuojamąją dalį), pasiūlymas neabejotinai atitinka 
„suderinimo priemonės“ apibrėžtį, todėl jis turėtų būti grindžiamas SESV 114 straipsniu, kaip 
tai patvirtino trijų institucijų Teisės tarnybos.

2. Neprivalomas priemonės pobūdis
Pranešėjams žinoma, kad kai kurios suinteresuotųjų subjektų grupės prieštaravo 
neprivalomam priemonės pobūdžiui. Tačiau įrodyta, kad neprivalomųjų priemonių taikymas –
plačiai paplitęs požiūris1. Šiame darbo dokumente, kuris atitinka 2011 m. rezoliucijos2

nuostatas ir yra grindžiamas pranešėjų įsitikinimu, nesivadovaujama požiūriu, kad 
neprivalomoji priemonė sutarčių teisės srityje yra naudinga vartotojams ir įmonėms, taigi 
jame daugiausia dėmesio skiriama tam, kaip šią priemonę padaryti patrauklesnę galimiems 
naudotojams ir padidinti jos įgyvendinamumą.

3. Sąryšis su reglamentu „Roma I“
Tai itin svarbus klausimas siekiant, kad bendroji Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisė 
veiktų. Pirmiausia pranešėjai norėtų pabrėžti, kad susitarimas taikyti bendrąją Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisę neturi būti painiojamas su taikytinos teisės pasirinkimu, bet 
tai yra „pasirinkimas vadovaujantis atitinkama nacionaline teise“ (žr. 10 konstatuojamąją 
dalį).

Šiuo metu, remiantis reglamento „Roma I“ 6 straipsnio 2 dalies nuostatomis, taikytiną teisę 
galima pasirinkti vartojimo sutartyse, kuriose įmonės savo veiklą orientuoja į vartotojus, o 
šiems taikomos privalomos vartotojo nuolatinės gyvenamosios vietos taisyklės. Pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisės 12 konstatuojamojoje dalyje nurodoma, kad „Reglamento (EB) Nr. 593/2008 
6 straipsnio 2 dalis <…> neturi praktinės reikšmės bendrąja Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teise reglamentuojamiems klausimams“.

Pasiūlymas gali būti veiksmingas tik tuo atveju, jeigu taip iš tiesų ir yra, priešingu atveju 
įmonėms bus nenaudinga rinktis vienodą priemonę, siekiant pašalinti valstybių narių teisės 
aktų skirtumus ir taip išvengti poreikio išmanyti užsienio teisę, taikyti ją ir bylinėtis pagal ją. 
Tačiau Reglamento „Roma I“ 6 straipsnio 2 dalies taikymo pageidautina vengti tik tuo atveju, 
jeigu šio straipsnio tikslas – užtikrinti, kad vartotojas būtų apsaugotas taip, kaip yra 
apsaugomas pagal savo šalies teisę – būtų užtikrinamas kitokiu būdu. 2011 m. rezoliucijoje 
Parlamentas pabrėžė, kad „pasirenkamoji priemonė turi užtikrinti labai aukštą vartotojų 
apsaugos lygį“3, ir toliau nurodė, kad aukštas vartotojų apsaugos lygis taip pat yra „naudingas 
įmonėms, nes jos galės pasinaudoti pasirenkamosios priemonės privalumais tik tuomet, jei 
visose valstybėse narėse vartotojai bus tikri, kad pasirinkus pasirenkamąją priemonę 
nesumažės jų apsauga“4.

Pranešėjai mano, kad, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina kuo aiškiau išdėstyti sąryšį su 
reglamentu „Roma I“, ypač jo 6 straipsniu, taip pat būtina šį sąryšį nurodyti bendrosios 
                                               
1 Tyrimas „ Neprivalomosios priemonės įgyvendinimas pagal ES civilinę teisę“ 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=72928.
2 5 dalis.
3 Rezoliucijos 14 dalis.
4 Ta pati rezoliucijos dalis.
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Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės dokumento tekste. Toliau reikės imtis veiksmų 
siekiant išsiaiškinti, kaip tai būtų galima įgyvendinti. Kalbant apie bendrojoje Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisėje numatytą vartotojų apsaugos lygį, pažymėtina, kad, 
remiantis pirminiais duomenimis, atrodo, jog šis apsaugos lygis iš tiesų labai aukštas. Tai 
reikės išnagrinėti išsamiau.

3. Nuorodos į nacionalinės teisės aktus
Kadangi klausimams, kurie patenka į bendrosios Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės 
sritį, taikomas savarankiško aiškinimo principas (priedo 4 straipsnio 2 dalis), klausimai, kurių 
nereglamentuoja bendroji Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisė, reglamentuojami pagal 
nacionalinės teisės aktus, nustatytus remiantis atitinkamos tarptautinės privatinės teisės 
normomis, pirmuoju atveju – reglamentu „Roma I“ (žr. 27 konstatuojamąją dalį). Dėl 
tarptautinės privatinės teisės taikymo nacionalinei teisei kyla dar daugiau painiavos, tačiau tai 
būtina, kai klausimų negalima įtraukti į bendrosios Europos pirkimo–pardavimo sutarčių 
teisės sritį arba jie neturėtų būti į ją įtraukti. Pranešėjai pagrįstu požiūriu laiko tai, kad pagal 
bendrąją Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę „turėtų būti reglamentuojami tokie 
sutarčių teisės klausimai, kurie turi praktinės svarbos tos rūšies sutarčių, kurios patenka į 
dalykinę ir asmeninę taikymo sritį, o ypač sudarytų internetu, gyvavimo laikotarpiu“ 
(26 konstatuojamoji dalis). Vis dėlto pranešėjai pasilieka teisę apsvarstyti galimybę taikymo 
sritį išplėsti, pvz., neveiksnumo ar atstovavimo klausimais, kurie svarbūs vykdant prekybą 
internetu.

4. Taikymo sritis
Kalbant apie pasiūlymo taikymo sritį, pažymėtina, kad pranešėjams žinoma, jog yra 
pritariančiųjų sumanymui iš šio pasiūlymo taikymo srities pašalinti įmonių tarpusavio sutartis. 
Kadangi bendrąją Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę numatyta taikyti tik sutarčių 
šalims, nėra pagrindo, kodėl ji neturėtų būti taikoma ir su įmonių tarpusavio sutartimis 
susijusiais atvejais. Taikydamos bendrąją Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę, 
pirmiausia MVĮ galėtų turėti jas dominančios naudos (pagal šią teisę numatomos jau 
parengtos minėtoms įmonėms skirtos taisyklės, apimančios kelis apsaugos aspektus), be to, 
akivaizdu, kad šios teisės tikriausiai nesirinks daugiašalės įmonės, kurioms bendroji Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisė nėra tinkama taikyti nė vienu atveju. Vis dėlto, pranešėjų 
nuomone, pripažinimas, kad bendrąja Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teise galėtų 
susidomėti MVĮ, nebūtinai reiškia, jog ją, kaip siūloma, reikėtų taikyti tik toms įmonių 
tarpusavio sutartims, kuriose viena iš šalių yra MVĮ. Tai sukelia painiavos ir netikrumo – net 
ir tuo kebliu dažnai svarstomu atveju, kai šalis galimos susitariančiosios šalies turi paklausti 
apie jos balansą.

Antra, reikės išnagrinėti nuostatą, pagal kurią šis pasiūlymas taikomas tik tarpvalstybinėms 
sutartims. Kilo techninių klausimų apibrėžiant tarpvalstybinį aspektą; tiesą sakant, Europoje 
didėjant judumui, labiau naudojant internetą, mobiliojo ryšio prietaisus ir pardavimo 
priemones, tarpvalstybinių ir šalies vidaus sutarčių skirtumai nyksta. Apribojus pasiūlymo 
taikymo sritį tik tarpvalstybiniams atvejams gali būti daromas neigiamas poveikis galimai 
bendrosios Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės teikiamai naudai, nes reikėtų atskirti 
vidaus ir tarpvalstybinius sandorius. Akivaizdu, reikės užtikrinti, kad būtų išvengta bet kokio 
netinkamo bendrosios Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės taikymo atvejais, kuriais ji 
netaikytina.
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Sunku atsakyti, ar bendrosios Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės taikymas turėtų būti 
ribojamas elektroniniams arba nuotolinės prekybos sutartims. Plačiai teigiama, kad bendroji 
Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisė galėtų būti naudinga prekiaujant internetu, visų 
pirma sudarant mažos vertės sandorius. Tačiau ar tai turėtų reikšti, kad jos taikymas turėtų 
būti ribojamas ir taikomas tik tokiems sandoriams? Atsižvelgiant į tai, kad bendroji Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisė numatoma sutarčių šalims, būtų apmaudu ją taikyti tik tam 
ratui, kuriam pateikiamas šis pasiūlymas. Kita vertus, akivaizdu, kad bendroji Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisė, kaip vienas iš visoje ES nustatytų taisyklių rinkinių, yra 
puiki priemonė prekiauti internetu. Todėl gali pasigirsti tam tikrų raginimų šią svarbią ir 
sparčiai besiplečiančią sritį pasirinkti kaip bandomąją. Šį klausimą reikės apsvarstyti 
išsamiau. Bet kuriuo atveju, ar reikėtų apriboti minėtos teisės taikymo sritį, reikės kruopščiai 
išanalizuoti atsižvelgiant ir į neseniai paskelbtus bylų Alpenhof1 ir Mühlleitner2 sprendimus.

Be to, gali prireikti papildomai išnagrinėti materialinį taikymo srities aspektą, atsižvelgiant į 
mišrias sutartis ir sutartis, kuriose yra kredito aspektų.

5. Paramos priemonės
Pranešėjai palankiai vertina siūlymą sukurti teismo sprendimų duomenų bazę. Ši duomenų 
bazė turi būti išsami, tinkamai tvarkoma ir nuolat atnaujinama, taip pat lengvai suprantama ir 
prieinama, ypač vartotojams.

Svarbi alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) ir ginčų elektroninio sprendimo (GES) sąsaja. 
Šiuo metu deramasi dėl teisės aktų rinkinio AGS ir GES klausimais, siekiama pasiekti 
pirmojo svarstymo susitarimą. Vis dėlto galbūt vertėtų apsvarstyti, ar reikėtų labiau susieti 
AGS ir bendrąją Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę (pvz., bendrąją Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisę susiejant su rekomendacija sutarčių šalims naudotis AGS sistema 
arba užtikrinant tam tikrą susitarimo taikyti bendrąją Europos pirkimo–pardavimo sutarčių 
teisę ir pritarimo naudotis AGS sistema sąsają).

Būtina pakartoti, kaip jau pabrėžta 2011 m. rezoliucijoje3, kad rengiant bendrąją Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisę kartu reikia parengti ir visoje ES taikytinas standartines 
pavyzdines sutartis. Svarbu priminti, kad esant dabartinei teisinei padėčiai standartinės 
pavyzdinės sutartys netiktų, visų pirma dėl reglamento „Roma I“ 6 straipsnio 2 dalies. 
Pranešėjai įsitikinę, kad šios standartinės sutartys, kurias būtų galima taikyti kaip standartą, 
bus itin svarbios siekiant bendrosios Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės sėkmės, 
todėl primygtinai ragina Komisiją pradėti rengti jas kuo greičiau kartu su šiuo metu 
vykstančiu teisėkūros procesu. Pranešėjai palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą, 
prisiimtą komunikate4 dėl bendrosios Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės, tačiau 
mano, kad šį įsipareigojimą būtina aiškiai nurodyti dėstomosios dalies tekste.

Be to, buvo pasiūlymų kartu su bendrąja Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teise pateikti 
pastabų arba įsteigti patariamąjį organą. Pranešėjai norėtų išsamiau apsvarstyti šiuos 
pasiūlymus, kartu jie pabrėžia, kad šios iniciatyvos turėtų būti glaudžiai susietos su teismo 
                                               
1 Sujungtos bylos C-585/08 ir C-144/09, Peter Pammer prieö  Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG ir Hotel 
Alpenhof GesmbH prieö  Oliver Heller. [2010 m.] Rink. p. I–12527.
2 Byla C-190/11, Daniela Mühlleitner prieö  Ahmad Yusufi ir Wadat Yusufi, nyr.
3 30 dalis.
4 COM(2011) 0636, p. 11.
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sprendimų duomenų baze ir atitikti aukščiausius kokybės bei nepriklausomumo standartus, 
kad šalys, visų pirma vartotojai, galėtų pasitikėti teikiama pagalba.

Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į tai, jog būtų naudinga išnagrinėti Sutarčių galimybes, 
siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas būtų pasirengęs bet kokiam 
tikėtinam papildomam darbo krūviui.

II priedas

Pranešėjai iškels tik nedaugelį su šiuo priedu, kuriame pateikiamos bendrosios Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisės taisyklės, susijusių klausimų, nes išsamesnė diskusija 
nepatektų į šio darbo dokumento paskirtį. 

1) Nesąžiningos sutarties sąlygos
Dėl įmonių ir vartotojų sutarčių pažymėtina, kad atliktuose tyrimuose nurodytos įvairios 
nacionalinės teisės aktuose numatytos sąlygos, kurios skiriasi nuo bendrojoje Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisėje pateikiamų nuostatų. Pranešėjai atidžiai apsvarstys visus 
pateiktus tokius įrodymus. Tačiau nei šiuo, nei kitais aspektais neatrodo, kad būtų pagrindo 
bendrąją Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę laikyti nacionalinės teisės aktų visuma, 
kurią sudaro įvairūs vartotojų teisių apsaugos aspektai (pvz., su juodaisiais ar pilkaisiais 
sąrašais susijusios sąlygos). Reikėtų įvertinti ir su bendru rezultatu, atsižvelgiant į nacionalinę 
teisę, palyginti bendrą rezultatą, gautą pagal bendrąją Europos pirkimo–pardavimo sutarčių 
teisę taikant apribojimus dėl nesąžiningų sutarties sąlygų. Pranešėjai atidžiai ir kruopščiai 
dirbs nagrinėdami nuostatas dėl nesąžiningų sutarties sąlygų. Apribojimų dėl nesąžiningų 
sąlygų ir atitinkamų kriterijų taikymo sritis turės būti aiški ir pakankamai susieta su 
Nesąžiningų sąlygų sutartyse direktyva, siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas pageidaujamas 
rezultatas – sudaryti sąlygas remtis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika.

Įmonių tarpusavio sandorių atveju teigiama, kad pagal siūlomą tvarką, priešingai nei pagal 
tarptautinėms prekių pirkimo–pardavimo sutartims taikytiną teisę, nepakankamai dėmesio 
skiriama tikrumui remti vykdant komercinius sandorius; šiuo atveju taikymo sritis per daug 
plačiai apibrėžiama, o, vadovaujantis nesąžiningų sutarties sąlygų kriterijais, pateikiama 
nepakankamai rekomendacijų arba šie kriterijai gali daryti neigiamą poveikį įmonių ir 
vartotojų sandoriams. Pranešėjai tai išnagrinės ir pasiūlys atitinkamus pakeitimus.

2) Pirkėjo teisių gynimo priemonės
Vienas iš aktualių nagrinėjamų klausimų – nustatyti, ar bendrojoje Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisėje siūloma vartotojų teisių gynimo priemonių sistema, kurioje teisių 
gynimo priemonės pasirenkamos nemokamai, nėra numatytas prekiautojo veiklos trūkumų 
ištaisymas ir nėra reikalavimo per tam tikrą laikotarpį pranešti apie sutarties nutraukimą, yra 
perspektyvi ir galinti užtikrinti patrauklumą, kuris būtinas, kad neprivalomoji priemonė būtų 
sėkminga. Vartotojų atstovai prašo pateikti paaiškinimus ir užtikrinti didesnę apsaugą, o 
įmonės ir jų advokatai numato, kad įmonės nenaudos šios pernelyg apsaugomojo pobūdžio 
priemonės. Atlikus pirmąją analizę matyti, kad siūloma sistema iš tiesų užtikrinamas labai 
aukštas vartotojų teisių apsaugos lygis, o tai yra daugiau, nei numatyta acquis, visų pirma 
Vartojimo prekių pardavimo direktyvoje, ir beveik visiškai atitinka nacionalinės teisės 
aktuose numatytą vartotojų apsaugos lygį arba netgi yra už jį aukštesnis. Akivaizdu, kad šį 
aspektą reikės toliau nagrinėti. 
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Pranešėjams žinoma, kad vartotojams suteiktų teisių mastas (šioje srityje kai kas mato 
galimybę piktnaudžiauti) susietas su sąžiningumo ir sąžiningos dalykinės praktikos principu, 
kuris piktnaudžiavimo atvejais gali būti taisomoji priemonė. Šis principas numatytas ne visose 
valstybių narių teisinėse sistemose, todėl neatmetama galimybė, kad jis bus aiškinamas 
skirtingai. Kita vertus, kartais sprendimus konkrečiu atveju gali tekti priimti remiantis 
bendrosiomis nuostatomis, o tada šiuo požiūriu teismo sprendimų duomenų bazė ir 
pagalbiniai dokumentai gali būti itin naudingi.

Pranešėjai mano, jog reikės įvertinti visą teisių gynimo priemonių sistemos struktūrą, kad, 
kilus būtinybei atlikti esminius pakeitimus, iškilusias problemas būtų galima spręsti 
techniniais taisymais (aiškiau pateikiant formuluotes, jei reikia, net keičiant nuostatas). Tai 
reikės daryti be išankstinio nusiteikimo, iš pat pradžių neužbėgant už akių jokiam sprendimui 
ir atidžiai išklausant visus būsimus bendrosios Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės 
subjektus.

3) Restitucija
Pranešėjai atidžiai išnagrinės pasiūlymus performuluoti ir pertvarkyti restitucijos normas. 
Svarbiausiu aspektu jie laiko tai, kad siūlomu sprendimu būtų užtikrinama tinkama abiejų 
šalių pusiausvyra ir kad vartotojams būtų aišku, už ką jie turi sumokėti arba ką grąžinti, kad, 
naudodamiesi savo teisėmis, galėtų būti tikri.

4) Skaitmeninis turinys
Vertindami iš pirmo žvilgsnio, pranešėjai mato tam tikrą skaitmeninio turinio įtraukimo 
naudą, turint galvoje tai, kad bendra reglamentavimo sistema šioje srityje itin reikalinga. 
Tačiau, kaip matyti, reikia iš naujo įvertinti nemažai klausimų, pvz., kaip elgtis tokiais 
atvejais, kai už skaitmenį turinį atsiskaitoma ne pinigais, o, pvz., asmens duomenimis, arba 
kaip reglamentuoti klausimą, susijusį su tuo, ar būtina labiau reguliuoti nuostatas dėl 
neatitikties ar restitucijos, atsižvelgiant į konkretų skaitmeninio turinio pobūdį.

5) Senatis
Atlikę pirmąją analizę, pranešėjai pripažįsta, kad subjektyvi trumpo senaties termino pradžia 
atitinka dabartinių nacionalinės ir tarptautinės teisės aktų nuostatas.

Dešimties metų senaties terminas buvo vertinamas kritiškai, nors kiti vertintojai, įskaitant 
Komisiją, teigia, kad šiuo senaties terminu siekiama sukurti teisinį tikrumą, tačiau jo praktinis 
tinkamumas ribotas. Tik labai retais atvejais pirkėjas devynerius su puse metų nežinotų apie 
neatitiktį, o sužinojęs apie tai vis tiek dar galėtų įrodyti, kad neatitiktis buvo prekės pristatymo 
metu.

Pranešėjai siekia pateikti aiškias senaties taisykles, kurios dideliu laipsniu atitiktų praktinius 
poreikius, nepamirštant, kad senaties terminus būtina vertinti ne atskirai, o kaip vieną iš teisių 
gynimo sistemos priemonių.

C. Išvada

Pranešėjų teigimu, bendroji Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisė vidaus rinkos 
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vartotojams ir įmonėms gali suteikti daug pranašumų, ypač skaitmeniniame amžiuje, ja 
siūloma galimybė, kurios nereikėtų praleisti. Pranešėjai ragina toliau nagrinėti aspektus, 
galinčius užtikrinti šios priemonės sėkmę, ir laukia, kada galės toliau aptarti šiuos klausimus.


