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A. Wprowadzenie

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących sprzedaży (COM(2011)0635) jest przełomową 
inicjatywą o zasadniczym znaczeniu dla konsumentów i przedsiębiorstw na rynku 
wewnętrznym. Jest on owocem inicjatywy w zakresie europejskiego prawa umów – mającej 
zaradzić problemom rynku wewnętrznego spowodowanym rozbieżnościami między 
krajowymi przepisami prawa umów – co było przedmiotem dyskusji od wielu lat. W tej 
kwestii Parlament niejednokrotnie służył wskazówkami i wsparciem1 ostatnio w rezolucji z 
2011 r. w sprawie zielonej księgi Komisji2. W treści tej rezolucji opowiedziano się m.in. za 
wariantem dotyczącym „utworzenia opcjonalnego instrumentu” oraz podkreślono, że 
procedura ustawodawcza powinna przebiegać „w sposób jak najbardziej partycypacyjny i 
przejrzysty”. 

W tym kontekście Komisja Prawna przyjęła – na wniosek współsprawozdawców – ambitny 
harmonogram wydarzeń w celu zapoznania się z opiniami licznych ekspertów oraz grup 
interesów. Jak dotąd odbyło się jedno przesłuchanie3 oraz trzy sesje warsztatowe4. W dniu 27 
listopada 2012 ma się odbyć konferencja z udziałem parlamentów krajowych; z myślą o 
ściślejszym dialogu na rok 2013 zaplanowano kolejne wydarzenie międzyparlamentarne.

Bazując na wynikach pierwszej analizy wniosku oraz na dotychczasowej wiedzy, w 
niniejszym dokumencie roboczym – niebędącym w żadnym razie wyczerpującym 
opracowaniem, lecz materiałem z prac w toku – podjęto główne zagadnienia uznane przez 
sprawozdawców za istotne dla debaty. 

B. Zagadnienia

Ogólnie rzecz ujmując, sprawozdawcy ponawiają zawarty w rezolucji z 2011 roku apel 
Parlamentu o przygotowanie instrumentu „w prosty, jasny i zrównoważony sposób 
umożliwiający atrakcyjne wykorzystywanie instrumentu przez wszystkie strony”5. Są oni 
zdania, że tekst da się ulepszyć, poprawić jego przystępność i przejrzystość oraz spójność 
użytych wyrażeń i definicji z dorobkiem prawnym, jak również doprecyzować terminologię.

I. Rozporządzenie

Omawiane zagadnienia dotyczące rozporządzenia odnoszą się głównie do funkcjonowania 
wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży.

                                               
1 Rezolucje Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja 1989 r. (Dz.U. C 158 z 26.6.1989, s. 400), z dnia 6 maja 
1994 r. (Dz.U. C 205 z 25.7.1994, s. 518), z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz.U. 140 E, 13.6.2002, s. 538), z dnia 2 
września 2003 r. (Dz.U. C 76 E, 25.3.2004, s. 95), z dnia 23 marca 2006 r. (Dz.U. C 292 E, 1.12.2006, s. 109), z 
dnia 7 września 2006 r. (Dz.U. C 305 E, 14.12.2006, s. 247), z dnia 12 grudnia 2007 r. (Dz.U. C 323 E, 
18.12.2008, s. 364), z dnia 3 września 2008 r. (Dz.U. C 295 E, 4.12.2009, s. 31).
2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości politycznych w zakresie 
postępów w kierunku ustanowienia europejskiego prawa umów dla konsumentów i przedsiębiorstw (P7_TA-
PROV(2011)0262).
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html#menuzone
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=workshops#menuzone
5 Ust. 29.
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1. Podstawa prawna
Sprawozdawcy zdają sobie sprawę, że pojawiły się wątpliwości, czy wniosek faktycznie może 
być oparty na art. 114 TFUE. Są jednak zdania, że wniosek, przewidujący stworzenie 
zharmonizowanego drugiego reżimu na gruncie prawa państw członkowskich (zob. punkt 9 
preambuły), jednoznacznie kwalifikuje się jako „środek dotyczący zbliżenia”, a zatem może 
zostać oparty na art. 114 TFUE, co potwierdziły służby prawne trzech instytucji.

2. Fakultatywny charakter instrumentu
Sprawozdawcy zdają sobie sprawę, że niektóre grupy zainteresowanych podmiotów opierały 
się temu, aby instrument miał charakter fakultatywny. Zauważono jednak, że posługiwanie się 
instrumentami fakultatywnymi to powszechnie stosowane podejście1. W myśl rezolucji z 
2011 roku2 oraz zgodnie z poglądem sprawozdawców niniejszy dokument roboczy odbiega 
od punktu widzenia, jakoby instrument fakultatywny w sferze prawa umów był użyteczny dla 
konsumentów i przedsiębiorstw, a więc skupiono się w nim na tym, jak zwiększyć 
atrakcyjność takiego instrumentu dla potencjalnych użytkowników oraz jego przydatność. 

3. Związek z rozporządzeniem Rzym I
Jest to zagadnienie kluczowe dla funkcjonowania wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży. Jako punkt wyjścia sprawozdawcy chcieliby podkreślić, że 
porozumienia o wykorzystaniu wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży nie 
należy mylić z wyborem prawa właściwego, gdyż jest ono „wyborem dokonywanym w 
zastosowaniu właściwego prawa krajowego” (zob. punkt 10 preambuły).

Obecnie art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rzym I dopuszcza wybór prawa właściwego w umowach 
konsumenckich, jeżeli przedsiębiorca kieruje swoją działalność do konsumentów, bez 
uszczerbku dla przepisów bezwzględnie obowiązujących w państwie, w którym konsument 
ma miejsce zwykłego pobytu. Punkt 12 preambuły wniosku dotyczącego rozporządzenia w 
sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży stanowi, że „art. 6 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 593/2008 […] nie ma praktycznego znaczenia dla kwestii objętych 
zakresem stosowania wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży”.

Wniosek spełni swoje zadanie tylko wówczas, gdy faktycznie tak będzie, gdyż w przeciwnym 
razie nie będzie korzyści dla przedsiębiorstw związanej z wyborem jednolitego instrumentu, 
polegającej na uniknięciu rozbieżności między prawami państw członkowskich, a tym samym 
potrzeby badania i stosowania przepisów prawa obcego oraz rozstrzygania sporów na jego 
gruncie. Odstąpienie od zastosowania art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rzym I jest jednak 
pożądane tylko wówczas, gdy cel tego artykułu – czyli zagwarantowanie konsumentowi takiej 
ochrony, jaka przysługiwałaby mu na gruncie jego prawa krajowego – zostanie osiągnięty w 
inny sposób. W swojej rezolucji z 2011 roku Parlament podkreślił „konieczność zapewnienia 
w oparciu o opcjonalny instrument bardzo wysokiego poziomu ochrony konsumenta”3 oraz 
uznał, że wysoki poziom ochrony konsumentów „leży też w interesie przedsiębiorstw, 
ponieważ będą one mogły czerpać korzyści z opcjonalnego instrumentu tylko wówczas, gdy 
konsumenci ze wszystkich państw członkowskich uzyskają pewność, że wybór tego 

                                               
1 Studium pt. „Stosowanie instrumentów fakultatywnych na gruncie europejskiego prawa cywilnego” 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=72928
2 Ust. 5. 
3 Rezolucja, ust. 14.
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instrumentu nie pozbawi ich ochrony”1.

Sprawozdawcy są zdania, że z uwagi na pewność prawa związek z rozporządzeniem Rzym I, 
a zwłaszcza z jego art. 6, w treści wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży 
powinien być na tyle wyraźny, na ile to tylko możliwe i konieczne. Nieodzowne są dalsze 
prace nad znalezieniem sposobu na osiągniecie tego celu. Co się zaś tyczy poziomu ochrony 
konsumentów przewidzianego we wspólnych europejskich przepisach dotyczących 
sprzedaży, to według pierwszych oznak jest on istotnie bardzo wysoki; wymaga to jednak 
dalszego zbadania.

3. Odniesienia do prawa krajowego
Zważywszy, że zasadę niezależnej wykładni stosuje się do spraw objętych zakresem 
wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży (art. 4 ust. 2 załącznika), sprawy 
nieuregulowane w tych przepisach reguluje prawo krajowe ustalane według odpowiednich 
zasad prawa prywatnego międzynarodowego, w pierwszej kolejności rozporządzenia Rzym I 
(zob. punkt 27 preambuły). Takie odwołanie do prawa krajowego przydaje komplikacji, lecz 
jest konieczne, ilekroć dane kwestie nie mogą lub nie powinny być włączone w zakres 
wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży. Zdaniem sprawozdawców 
zasadne jest podejście, zgodnie z którym „Normy zawarte we wspólnych europejskich 
przepisach dotyczących sprzedaży powinny obejmować te kwestie prawa umów, które mają 
praktyczne znaczenie podczas cyklu trwania tych rodzajów umów, które należą do zakresu 
przedmiotowego i podmiotowego wspólnych przepisów, w szczególności umów zawartych 
online” (punkt 26 preambuły). Zastrzega się jednak prawo do rozważenia ewentualnych 
rozszerzeń, np. w kwestiach braku zdolności prawnej lub przedstawicielstwa, istotnych w 
obrocie internetowym.

4. Zakres
Co się tyczy zakresu wniosku, sprawozdawcy zdają sobie sprawę, że niektóre zainteresowane 
podmioty opowiadają się za wyłączeniem umów między przedsiębiorstwami. Ponieważ 
jednak wykorzystanie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży proponuje 
się jedynie stronom, bezzasadne byłoby nieproponowanie ich w przypadkach umów między 
przedsiębiorstwami. Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży przewidują 
atrakcyjne korzyści zwłaszcza dla MŚP (którym oferują gotowy zbiór przepisów 
zawierających pewne środki ochrony) i należy sądzić, że raczej nie będą z nich korzystać 
przedsiębiorstwa międzynarodowe, do których przepisy te w żadnym razie nie są skierowane. 
W opinii sprawozdawców jednak uznanie atrakcyjności wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży dla MŚP niekoniecznie oznacza, że ich zakres powinien – jak się 
proponuje – zostać ograniczony do umów między przedsiębiorstwami, w których jedną ze 
stron jest MŚP. Powoduje to bowiem zamęt i niepewność – nawet w tak niewygodnej i często 
przywoływanej w dyskusjach sytuacji, kiedy strona pyta potencjalnego kontrahenta o jego 
bilanse.

Należy również zbadać ograniczenia dotyczące umów transgranicznych. Poruszono kwestie 
techniczne związane z definicją elementu transgranicznego, a w istocie różnica między 
umowami transgranicznymi a krajowymi zaciera się i tak wraz ze zwiększoną mobilnością, 
wykorzystaniem internetu, urządzeń mobilnych oraz platform sprzedaży, które zaczynają 

                                               
1 Rezolucja, tamże.
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funkcjonować na obszarze Europy. Ograniczenia w przypadkach stosunków transgranicznych 
mogą osłabiać zalety, jakie niosą za sobą wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży, 
jako że wówczas będzie konieczne rozróżnianie transakcji krajowych i transakcji 
transgranicznych. Należy rzecz jasna zapobiec niewłaściwemu stosowaniu wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących sprzedaży w sytuacjach, dla których nie zostały one 
przewidziane.

Trudności nastręcza kwestia tego, czy wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży 
powinny zostać ograniczone do transakcji internetowych i transakcji na odległość. Popularny 
jest pogląd, że wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży mogą przynieść korzyści w 
obrocie internetowym, zwłaszcza w transakcjach o niewielkiej wartości. Lecz czy to oznacza, 
że zakres ich stosowania należy ograniczyć do takich transakcji? Zważywszy, że wspólne 
europejskie przepisy dotyczące sprzedaży proponuje się jedynie stronom, szkoda byłoby 
ograniczać krąg ich adresatów. Z drugiej zaś strony nie ulega wątpliwości, że wspólne 
europejskie przepisy dotyczące sprzedaży będące jednolitym zbiorem ogólnoeuropejskich 
norm stanowią idealne narzędzie dla obrotu internetowego. Wybranie tego ważnego i 
gwałtownie rozwijającego się obszaru jako sektora pilotażowego może zatem wydać się 
kuszące. Kwestia ta wymaga dalszego rozważenia. W każdym razie jeśli zakres stosowania 
tych przepisów zostanie ograniczony, należy tę kwestię dokładnie opracować, również w 
świetle ostatnich orzeczeń w sprawach Alpenhof1 oraz Mühlleitner2.

Może być potrzebna również dalsza analiza zakresu przedmiotowego ze skierowaniem uwagi 
na umowy mieszane oraz umowy z elementem kredytowym.

5. Środki towarzyszące
Sprawozdawcy z zadowoleniem przyjmują propozycję utworzenia bazy danych orzecznictwa. 
Taka baza danych musi być wyczerpująca, należycie prowadzona oraz regularnie 
uaktualniana, jak również zrozumiała i dostępna, zwłaszcza dla konsumentów.

Powiązanie z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów (ADR) i internetowym 
rozwiązywaniem sporów (ODR) jest istotne. Obecnie trwają negocjacje w sprawie osiągnięcia 
porozumienia w pierwszym czytaniu projektu pakietu ustawodawczego w sprawie ADR i 
ODR. Może jednak warto zastanowić się, czy nie byłoby wskazane bliższe powiązanie 
między alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów (ADR) a wspólnymi europejskimi 
przepisami dotyczącymi sprzedaży (np. poprzez połączenie ich z zaleceniem dla stron o 
korzystaniu z ADR lub wprowadzeniu związku między porozumieniem o wykorzystaniu 
wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży a zgodą na korzystanie z ADR).

Należy ponownie wezwać do opracowania ogólnoeuropejskich wzorów umów standardowych 
równolegle do wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży, zasygnalizowana 
w rezolucji z 2011 roku3. Trzeba jednak pamiętać, że europejskie wzory umów 
standardowych mogą nie sprawdzić się na gruncie obecnego reżimu prawnego – w 

                                               
1 Sprawy połączone C-585/08 i C-144/09, Peter Pammer przeciwko Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG 
oraz Hotel Alpenhof GesmbH przeciwko Oliverowi Hellerowi [2010], Zb.Orz. I-12527.
2 Sprawa C-190/11, Daniela Mühlleitner przeciwko Ahmadowi Yusufiemu i Wadatowi Yusufiemu, dotychczas 
nieopublikowana.
3 Ust. 30.
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szczególności za sprawą art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rzym I. Sprawozdawcy są przekonani, 
że takie gotowe wzory umów będą istotnym czynnikiem powodzenia wspólnych europejskich 
przepisów dotyczących sprzedaży, oraz wzywają Komisję do niezwłocznego rozpoczęcia prac 
nad nimi, równolegle do bieżącej procedury ustawodawczej. Sprawozdawcy wyrażają 
zadowolenie z powodu udziału Komisji w opracowaniu komunikatu towarzyszącego 
wspólnym europejskim przepisom dotyczącym sprzedaży1 i uważają, że w treści 
obowiązujących przepisów potrzebne jest bezpośrednie odesłanie do tego komunikatu.

Ponadto pojawiły się sugestie, aby wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży 
opatrzyć komentarzem, bądź też powołać odpowiedni organ doradczy. Sprawozdawcy chcą 
bliżej zapoznać się z tymi propozycjami, podkreślając jednocześnie, że takie inicjatywy 
powinny być ściśle powiązane z bazą orzecznictwa oraz odpowiadać najwyższym standardom 
jakości i niezależności, aby strony, a zwłaszcza konsumenci, mogli mieć zaufanie do 
udzielanego wsparcia. 

Wskazano również, że warto byłoby zbadać możliwości, jakie stwarzają Traktaty, w trosce o 
przygotowanie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na dodatkowe obciążenie pracą, 
jakiego można się spodziewać.

II. Załącznik

Jeżeli chodzi o załącznik zawierający treść wspólnych europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży, współsprawozdawcy poruszą jedynie kilka kwestii, jako że bardziej szczegółowa 
dyskusja wykraczałaby poza zakres niniejszego dokumentu. 

1) Nieuczciwe postanowienia umowne
Co się tyczy umów zawieranych między przedsiębiorstwami a konsumentami, w drodze 
analizy wyszczególniono rozmaite normy prawa krajowego, które nie znalazły się w takim 
samym brzmieniu w treści wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży. 
Sprawozdawcy dokładnie zapoznają się ze wszelkimi dowodami. Nie wydaje się jednak 
trafne postrzeganie – w takim czy innym ujęciu – wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży jako zbioru przepisów krajowych zawierających rozmaite elementy 
ochrony konsumenta (np. unormowania w sprawie czarnych lub szarych list). Całkowite 
skutki ograniczeń dotyczących nieuczciwych postanowień umownych zawartych w treści 
wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży należy oceniać na podstawie 
całkowitych skutków prawa krajowego i do nich porównywać. Sprawozdawcy będą 
skrupulatnie i rzetelnie pracować nad przepisami dotyczącymi nieuczciwych postanowień 
umownych. Zakres ograniczeń dotyczących nieuczciwych postanowień umownych oraz 
odnośne warunki badania nieuczciwości muszą być jasne oraz wystarczająco zbliżone do 
dyrektywy w sprawie nieuczciwych postanowień umownych, aby zapewnić pożądany rezultat 
w postaci odniesień do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. 

Jak zauważono w proponowanym reżimie, w przypadku transakcji zawieranych między 
przedsiębiorstwami – w przeciwieństwie do konkurencyjnej regulacji CISG – nie położono 
wystarczającego nacisku na krzewienie pewności obrotu gospodarczego – zakres został 
zdefiniowany zbyt ogólnie, a badanie nieuczciwych postanowień umownych nie zawiera 

                                               
1 COM(2011)0636, s. 11.
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wystarczających wskazówek, bądź też jest podatne na ograniczenia w przypadkach umów 
zawieranych między przedsiębiorstwami a konsumentami. Sprawozdawcy przeanalizują i 
przedstawią propozycje odpowiednich zmian.

2) Środki ochrony prawnej przysługujące kupującemu
Jednym z najczęściej poruszanych zagadnień jest kwestia tego, czy system konsumenckich 
środków ochrony prawnej zawarty we wspólnych europejskich przepisach dotyczących 
sprzedaży – charakteryzujący się swobodą wyboru środków ochrony, brakiem możliwości 
uzdrowienia świadczenia przez sprzedawcę, brakiem wymogu składania wypowiedzenia w 
określonym terminie – sprawdzi się i może zapewnić atrakcyjność wymaganą dla powodzenia 
instrumentu fakultatywnego. Kwestia przedstawicielstwa konsumentów wymaga wyjaśnienia 
oraz lepszej ochrony. przedsiębiorcy i ich prawnicy przewidują, że przedsiębiorcy nie będą 
korzystać z tak nadmiernie ochronnego instrumentu. Po wstępnej analizie należy stwierdzić, 
że proponowany system faktycznie zdaje się oferować bardzo wysoki poziom ochrony 
konsumenta, przewyższający poziom przewidziany w dorobku prawnym, zwłaszcza granice 
ochrony przewidziane w dyrektywie o sprzedaży konsumenckiej, oraz niemal całkowicie 
pokrywa się on z poziomem ochrony przewidzianym w ustawach krajowych, a nawet 
przewyższa ten poziom. Rzecz jasna aspekt ten wymaga dalszych badań. 

Sprawozdawcy zdają sobie sprawę, że wprowadzono powiązanie między zakresem praw 
przewidzianych dla konsumentów, w których niektórzy dostrzegają pole do nadużyć, a zasadą 
dobrej wiary i uczciwego obrotu, które mogą działać naprawczo w przypadkach nadużyć. Ta 
ostatnia zasada nie jest znana w porządkach prawnych wszystkich państw członkowskich, 
stąd też może stwarzać ryzyko rozbieżności wykładni. Z drugiej strony może pojawić się 
potrzeba formułowania doraźnych rozwiązań na podstawie klauzul ogólnych, a baza 
orzecznictwa oraz dokumentacja pomocnicza mogą okazać się ogromną pomocą w tym 
zakresie.

Sprawozdawcy są zdania, że konieczne będzie przeprowadzenie oceny ogólnej architektury 
systemu środków ochrony prawnej, aby móc uporać się z powstającymi problemami za 
pomocą poprawek technicznych (doprecyzowanie sformułowań w powiązaniu z 
przekształceniem treści przepisów), ilekroć takie konkretne zmiany okażą się konieczne. 
Takie zadania należy wykonywać w sposób perspektywiczny, nie wykluczając żadnych 
rozwiązań z góry, uważnie słuchając opinii wszystkich osób w przyszłości korzystających ze 
wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży.

3) Zwrot świadczeń
Sprawozdawcy uważnie zapoznają się z sugestiami dotyczącymi przeredagowania i 
przekształcenia treści przepisów o zwrocie świadczeń. Najistotniejsze dla nich jest to, aby 
proponowanym rozwiązaniem doprowadzić do możliwej równowagi stron, zagwarantować, 
aby kwestie spłaty lub zwrotu były jasne i przewidywalne dla konsumentów, tak aby przy 
wykonywaniu swoich praw zachowali pewność. 

4) Treści cyfrowe
Sprawozdawcy wstępnie dostrzegają zalety włączenia treści cyfrowych w zakres regulacji, 
przy czym nieodzowne jest wprowadzenie wspólnych ram prawnych w tej dziedzinie. 
Wygląda jednak na to, że wiele zagadnień należy poddać ponownej ocenie: m.in. kwestię 
postępowania w przypadkach, gdy za treści cyfrowe nie płaci się pieniędzmi, lecz np. 
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udostępniając dane osobowe, lub kwestię tego, czy konieczne są dalsze dostosowania 
przepisów w sprawie niezgodności z umową lub zwrotu świadczenia, biorąc pod uwagę 
specyficzny charakter treści cyfrowych.

5) Przedawnienie
Po wstępnej analizie sprawozdawcy stwierdzają, że subiektywne rozpoczęcie biegu krótkiego 
terminu przedawnienia odpowiada rozwiązaniom przyjętym w nowoczesnym 
ustawodawstwie krajowym i międzynarodowym.

Wprowadzenie 10-letniego terminu przedawnienia wywołało krytyczne reakcje, zważywszy, 
że inne podmioty – w tym Komisja – wyjaśniają, że jakkolwiek takie rozwiązanie służy 
budowaniu pewności prawa, to jego walor praktyczny jest ograniczony. Tylko w nielicznych 
przypadkach kupujący, który będąc przez dziewięć i pół roku nieświadomym niezgodności z 
umową, następnie dowie się o tym, wciąż będzie w stanie wykazać, że owa niezgodność 
zachodziła w chwili spełnienia świadczenia.

Sprawozdawcy dążą do sformułowania jasnych przepisów o przedawnieniu, które będą ściśle 
odpowiadać potrzebom praktyki, nie zapominając jednocześnie, że przedawnienie należy 
rozpatrywać jako element systemu środków ochrony prawnej, a nie w odosobnieniu.

C. Wniosek

Zdaniem sprawozdawców wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży posiadają 
ogromny potencjał korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym, 
zwłaszcza w czasach obrotu cyfrowego, oraz oferują możliwości, z których nie należy 
rezygnować. Sprawozdawcy zachęcają do dalszych prac nad elementami, które mogą 
zapewnić powodzenie tego instrumentu, oraz oczekują dalszej debaty nad tymi 
zagadnieniami.


