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Rozdział i.  
Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących 

sprzedaży – sukces czy porażka?**

§ 1. Wprowadzenie
Parlament Europejski (PE) w  uchwale z  1989  r. do Rady, Komisji i  państw 

członkow skich, nawiązując do istniejącego zbliżenia prawa prywatnego, wypowiedział 
się za potrzebą prac nad Jednolitym Kodeksem Europejskiego Prawa Prywatnego 
(EKPP)1. Stało się to punktem wyjścia dla procesu, który po 22 latach zaowocował 
wnioskiem o wspólnych europejskich przepisach o sprzedaży (WEPS)2. PE, uznając, 
że Wspólnota Europejska (WE) ma wystarczające umocowanie do sporządzenia 
i uchwalenia EKPP3 zaapelował o powołania zespołu do opracowania planu prac nad 
takim zbliżeniem prawa prywatnego.

* Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Prawa Międzynarodowego.
** Komisja Europejska uwzględniając uwagi i zastrzeżenia zgłaszane nie tylko przez doktrynę, ale również 
przez Parlament Europejski i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przewidziała w planach prac na 
rok 2015 w pozycji przeznaczonej dla WEPS, Modified proposal in order to fully unleasch the potential 
e-commerce in the Digital Single Market (Plan Prac KE z 16.12.2014). Sporządziła ona ponadto w związku 
z tym rynkiem Komunikat skierowany do PE, Rady, EKES oraz Komitetu Regionów w sprawie „A Digi-
tal Single Market Strategy for Europe” (COM (2015) 192 final). Został do niego dołączony Aneks, który 
w pierwszej pozycji zadań na rok 2015 zapowiada ,Legislative proposals for simple and effective cross-border 
contract rules for the consumers and businesses”. W ramach takich projektów będzie, jak zakładam, mieścić się 
przyszłość inicjatyw europejskich w sferze prawa prywatnego, w tym ewentualna kontynuacja WEPS – spro-
wadzonych do transakcji online. Sądzę że mój przyczynek nie traci jednak na znaczeniu, ponieważ przyczyny, 
które zmusiły KE do wycofania projektu są inne niż te, w których dopatruję się źródeł niepowodzeń w dzie-
dzinie tych inicjatyw. Uważam, na co zwracam uwagę w moim opracowaniu, że lnstytucje Unijne poruszając 
się w temacie „unijne prawo prywatne” po powierzchni zjawisk nie sięgając do do ich korzeni.
1 Uchwała Parlamentu Europejskiego z  26.5.1989  r. w  sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw 
członkowskich (Dz.Urz. WE C 158 z 28.6.1989).
2 Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży (COM (2011) 635 final.
3 „Wspólnota dokonała dotychczas harmonizacji licznych pojedynczych kwestii, jednakże nie całych ob-
szarów prawa prywatnego”. „Ujednolicenie jest możliwe w ważniejszych dla urzeczywistnienia rynku we-
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Inicjatywa PE jest ważnym krokiem w genezie idei EKPP, a więc również samego 
wniosku w sprawie WEPS. Są wprawdzie podstawy do uznania, że Rada i Komisja nie 
były przychylne idei EKPP, co wynikało z reakcji państw członkowskich na uchwałę 
z 1989  r.4 i  z  faktu, iż dopiero po kolejnej uchwale PE z 1994  r.5 a właściwie jego 
uchwale z 16.3.2000 r., dotyczącej programu prac Komisji, w której ponownie wzywał 
o większą aktywność w dziedzinie harmonizacji prawa prywatnego6, KE skierowała 
do Rady i PE Komunikat z 11.9 2001 r.7, z tym, że nie w jego sprawie, ale w związku 
z europejskim prawem umów.

W  genezie tej idei brak jasnego stanowiska odnośnie posiadania przez WE 
niezbędnych do tego zadania kompetencji. W  zasadzie tylko PE w  I  Uchwale 
wypowiedział się za ich istnieniem, z tym, że miał, co do tego wątpliwości, ponieważ 
w Raporcie o podziale kompetencji między UE i państwami członkowskimi, wnosił 
o przyznanie UE ogólnego umocowania w zakresie umów cywilnych i handlowych8. 
Stanowisko samej KE, sprowadzało się do uników, których przejawem było zwlekanie 
z zajęciem się inicjatywą PE i sam sposób ujęcia Komunikatu z 2001 r.

W  moim przyczynku w  pierwszej kolejności badam, co może zadecydować 
o projekcie WEPS, a wywodzi się z takich dokumentów, jak: wspomniany Komuni-
kat, Plan działania o bardziej spójne prawo umów9 oraz Komunikat KE prawo umów 
i weryfikacja acquis: rozwój10. W drugiej szukam w wywodzącym się z nich dorob-
ku genezy WEPS. Natomiast trzecia służy do oceny samych WEPS na tle Zielonej 
Księgi Komisji w sprawie możliwości politycznych w zakresie postępów w kierunku 
ustanowienia europejskiego prawa umów dla konsumentów i przedsiębiorstw, w aspe-
kcie, czy w świetle reakcji na projekt jest szansa na ich uchwalenie, a gdyby doszło do 
jego przyjęcia, czy byłoby to osiągnięciem czy raczej porażką.

§ 2. dorobek unijny decydujący o losach projektu WEPS
Komunikat KE z 2001 r. zawiera 4 opcje oparte na różnych ocenach zbliżania 

przepisów materialnego prawa prywatnego. Łączy je jeden mianownik, założenie, iż 

wnętrznego obszarach prawa prywatnego, jak, np. w prawie zobowiązań, przy czym rzecz zrozumiała, że nie 
wyczerpuje to możliwości ujednolicania”, „Postanowienia Traktatu i Jednolitego Aktu zawierają w pełnym 
zakresie odpowiednie podstawy prawne dla osiągnięcia tego celu”.
 4 W. Tilmann, „Mitgliedstaaten fuhren vielmehr fort, Fragen einer weltweiten oder europäischen Anglei-
chung nur im Rahmen von UNIDROIT, UNCITRAL und der Arbeiten des Europarats zu fordern”, Zwe-
iter Kodifikations- Beschluss des Europäischen Parlaments, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 1995, 
s. 535.
 5 Uchwała Parlamentu Europejskiego z 6.5.1994 r. w sprawie zbliżenia pewnych obszarów prawa prywat-
nego państw członkowskich (Dz.Urz. WE C 205 z 25.7.1994).
 6 Dz.Urz. WE C 377 z 29.12.2000.
 7 Komunikat Komisji Europejskiej do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiego prawa 
umów z 11.7.2001 r. (COM (2001) 398) (Dz.Urz. WE C 255 z 13.9.2001).
 8 Competence of the Union in a constitutional framework, pkt 25, Rapport on the division of competence 
between the European Union and the Member States, Final A5-0133/2002, PE 304.276.
 9 Action Plan on a More Coherent European Contract Law, COM (2003) final, OJ C 63/1.
10 Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady, Europejskie prawo umów i weryfikacja acquis: 
rozwój Bruksela 11.1.2004 r, COM (2004), 651 końcowy. 
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jest ono wyłącznie możliwe w sferze prawa umów11. Ten „ogranicznik” nie jest właści-
wie akcentowany, co wynika z atmosfery towarzyszącej tworzeniu Przestrzeni Bezpie-
czeństwa Wolności i Sprawiedliwości (PBWS); pracom nad konstytucją dla Europy 
oraz ideologicznej presji ze strony PE. Gdyby głębiej zbadano, jakie mogą być jego 
konsekwencje, to okazałoby się, że bez wyposażenia WE w ogólne umocowanie w sfe-
rze prawa prywatnego, możliwy jest tylko produkt typu soft law.

Opcja „No EC action”12 odpowiada stanowi umocowań WE do kodyfikacji prawa 
umów. Komisja, wyróżniając ją nie wyciągnęła wniosków z  sektorowego charakteru 
istniejących regulacji oraz zadowoliła się uznaniem, że zasada pomocniczości pozwala 
WE na zajęcie się ogólnymi przepisami prawa umów bez odwołania się do kompeten-
cji przyznanych prawem pierwotnym.

Opcja, „sprzyjanie rozwojowi wspólnych zasad prawa umów prowadzącego do 
większej zbieżności” praw krajowych13, nie wnosi niczego nowego do istniejącego zbli-
żenia prawa prywatnego. Pewną nowością, jest uwzględnienie ogólnych warunków 
umów (standard contracts) stosowanych we wszystkich państwach członkowskich. Jest 
to względna nowość, ponieważ takimi warunkami zajmowała się już Komisja Między-
narodowego Prawa Handlowego NZ14. Dorobek tej opcji ma być opcjonalny, tak dla 
państw, jak i uczestników rynku wewnętrznego.

Opcja „ulepszenie jakości istniejącej już legislacji”15 zawiera zgodną ze stanem 
diagnozę „braków jakościowych” wspólnotowej legislacji w sferze prawa prywatnego, 
w tym prawa umów. KE zamiast badać przyczynę jej nie spójności i nie przejrzystości, 
zajęła się wyliczeniem zrealizowanych już inicjatyw i założyła, że te wady; dadzą się 
usunąć przez ulepszenie jakości istniejącej i przyszłej legislacji.

Ostatnia opcja „Przyjęcie nowej ogólnej, kompletnej legislacji na poziomie 
WE”16, jest tak niejasna w swym ujęciu a zarazem tak wieloznaczna, jak samo podej-
ście do umocowania WE(UE) do zbliżania przepisów prawa prywatnego. Dyskusja, 
jaka miała miejsce na sympozjum „ku europejskiemu „kodeksowi prawa cywilnego”, 
które odbyło się w 1997  r. z  inicjatywy Rządu Holenderskiego, wykazała, że żadne 
z rozwiązań wychodzące poza soft law czy umowę międzynarodową typu Konwencja 
Wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, nie mieści się w kom-
petencjach WE do zbliżania prawa17.

Parlament występując z inicjatywą zajęcia się przez KE pracami nad EKPP poza 
uznaniem, że WE ma do tego wystarczające umocowanie, oparł ją na istniejącym już 
dorobku. Ten dorobek KE, zamieściła w Aneksie I do Komunikatu z 2001 r.18 Trud-
11 Do takiego wniosku doszła KE posługując się zasadą pomocniczości i on; zob. sek. 4 „Options for future 
EC initiatives in contract Law”, COM (2001), 398 final, s. 11–13.
12 Sek. 4.1. Option I: No EC action, COM (2001), s. 13.
13 Sek. 4.2. Option II: Promote the development of common contract law principles leading to more co-
nvergence of national laws, COM (2001), s. 14, 15.
14 Zob. „Conditions générales de vente et contrats types „Incoterms” et autres termes commerciaux”, s. 221–
230, t. I Rocznika UNCITRAL za lata 1968–1970, Nations Unies, New York 1971. 
15 4.3. Option III „Improve the quality of legislation already in place”, COM (2001), s. 15, 16. 
16 4.4 Option IV „Adopt new comprehensive legislation at EC level”, COM (2001), s. 16, 17.
17 Wniosek z osobistego uczestnictwa w sympozjum.
18 Annex I „Important Community acquis in the area of private law”, COM (2001), s. 19–44.
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no jest go uznać za uzasadniający prace kodyfikacyjne nie tylko w aspekcie przyszłej 
kodyfikacji prawa prywatnego, ale również prawa umów. Został on zdominowany 
przez prawo konsumenckie19 oraz świadczy o sektorowym charakterze kompetencji 
do zbliżania prawa20. Dowodzi on poza tym, że działania w  sferze prawa prywat-
nego były podejmowane ze względu na incydentalne zapotrzebowania, bez ogólnej 
koncepcji i polegały często na zawłaszczaniu inicjatyw innych instytucji międzyna-
rodowych, zwłaszcza Rady Europy21. Dorobek sektorowy był do przewidzenia, wyni-
kał on z zagospodarowania unijnych polityk, natomiast przedsięwzięcia incydentalne 
w wielu przypadkach, nawet, jeżeli, w jakimś zakresie były skuteczne, naruszały z za-
sady rodzime systemy prawa prywatnego. Mając na uwadze, że zajęcie się Komunika-
tem z 2001 r. ma służyć ocenie WEPS, należy się skoncentrować na dorobku z prawa 
konsumenckiego oraz na tych dyrektywach, które wbrew sektorowemu charakterowi 
umocowań dotyczą kwestii z ogólnej części prawa zobowiązań22.

Charakterystyczne jest uszeregowanie dyrektyw konsumenckich, oraz „general 
comments” do pkt 1 Aneksu „consumer contract law”. Zestaw otwierają takie dyrektywy 
jak: Directive 1999/44/EC „on certain aspects of the sale of consumer goods and associated 
guarantees” i Council Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts. Przy-
jęta kolejność dowodzi, że Komisja przyszłość kodyfikacji prawa umów łączy z pra-
wem konsumenckim, natomiast z komentarza wynika, iż nie wyciąga ona właściwych 
wniosków, ze stwierdzenia, według którego omawiana sekcja wykazuje, obok innych 
wad, brak odesłania do zawierania umowy oraz sankcji przewidzianych na wypadek 
naruszenia przedkontraktowych obowiązków informacyjnych.23 Te i inne braki wyni-
kają bowiem z sektorowej istoty kompetencji do zbliżania prawa. Stąd dopóki całość 
kompetencji w tym zakresie zachowa taki charakter, wszelkie próby budowania euro-
pejskiego prawa prywatnego skazane są, co najwyżej na dorobek typu soft law.

Komunikat z 2001 r. powiązał przyszłość europejskiego prawa prywatnego z roz-
wojem prawa konsumenckiego oraz prawa umów. Uzasadnieniem dla dalszych prac 
w tych dziedzinach był istniejący dorobek oraz przekonanie, że należy dalej rozwijać 
akademickie prawo umów w nadziei, iż dojdzie do zmian, które sprawią, iż sektorowe 
kompetencje legislacyjne przekształcą się w ogólne, a zbliżanie prawa prywatnego sta-
nie się jedną z polityk UE. Dyrektywa z końca 1993 r. o niektórych aspektach sprze-
daży dóbr konsumenckich i związanych z tym gwarancji ma w swej genezie Zieloną 
Księgę w sprawie gwarancji udzielanych dobrom konsumenckim oraz usług na rzecz 
klientów24. Wraz z nią, przy wsparciu oprzyrządowania legislacyjnego współpracy są-

19 Dorobek otwiera „consular contract law”, łącznie 8 pozycji nie uszeregowanych chronologicznie.
20 Przejawiało się to m.in. w tym, że dyrektywy te był autorstwa różnych Dyrekcji Generalnych.
21 Taka sytuacja wystąpiła w przypadku dyrektywy „on unfair terms in consumer contracts” oraz dyrektywy 
dotyczącej „liability for defective products”.
22 Chodzi zwłaszcza o dyrektywę „on unfair terms” oraz dyrektywę „on certains aspekts of the sale of consumer 
goods and associated guarantees”.
23 The section shows that among the lacunas relating to EC Directives concerning contract law there is an 
absence of any reference to the formation of a contract and the sanctions that will apply in case of the non-
-adherences to obligations in the Directives concerning pre-contractual information, COM (2001), s. 19.
24 EG-Dokument COM (93) 509 endg. vom 15.11.1993.
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dowej w ramach PBWS, ważnego znaczenia nabrała „sprzedaż konsumencka”. O roli, 
jaką odegrała ta Księga w kształtowaniu się idei jednolitego wspólnotowego prawa 
sprzedaży, świadczy sposób, w  jaki podeszła do niej doktryna, zwłaszcza niemiec-
ka25. Jednak w tym dokumencie, tak jak w innych, poza I uchwałą PE, nie znalazło 
się stwierdzenie o posiadaniu przez WE/UE ogólnych nie-sektorowych kompeten-
cji w sferze materialnego prawa cywilnego. Uważa się, że KE sporządzając Zieloną 
Księgę kierowała się przekonaniem, iż przymus ujednolicania prawa sprzedaży wynika 
wprost z koncepcji rynku wewnętrznego i jej urzeczywistniania26.

Związanie losów europejskiego prawa umów z dyrektywą o nieuczciwych wa-
runkach w umowach konsumenckich, spotęgowało przekonanie o posiadaniu przez 
EWG/WE ogólnych kompetencji do zbliżania prawa umów, z tym, że jednocześnie 
zawierało zapowiedz porażki całego procesu kodyfikacji z  racji wagi jej ingerencji 
w krajowe systemy prawa zobowiązań z umów27. Charakterystyczne jest, że w Niem-
czech, które mają szczególnie rozwinięte prawo ogólnych warunków umów (ustawa 
z 1976 r.), przeciwko dyrektywie z tej dziedziny wypowiedzieli się zarówno przedsta-
wiciele doktryny, jak i Bundesrat28. Doktryna ostro zareagowała na jej projekt z 1990 r., 
podnoszono m.in., że jego przyjęcie spowoduje „trudności przy stosowaniu prawa”, 
„wadliwy rozwój prawa umów”, „drastyczne ograniczenie prywatnej autonomii” oraz 
„rozwodnienie zasad gospodarki rynkowej”. Niektóre z jego przepisów uznano nawet 
za „sprzeczne z prawami strukturalnymi gospodarki rynkowej” i za zagrażające „czę-
ściowym wyłączeniem działania praw rynku”29.

Komunikat z 2001 r. wzmógł zainteresowanie europejskim prawem prywatnym, 
wypaczając jednocześnie ideę stanowiska Rady Europejskiej z Tampere. Nie chodziło 
w nim bowiem o ujednolicanie materialnego prawa prywatnego, ale o zbadanie po-
trzeby zbliżenia legislacji państw członkowskich w sprawach cywilnych w celu usunię-
cie przeszkód w funkcjonowaniu postępowań cywilnych30.

Plan Działania z 2003 r.31 oraz Komunikat KE skierowany w 2004 r. do Parla-
mentu i Rady pt. „Europejskie prawo umów i weryfikacja acquis: rozwój”32, nie wnio-
sły niczego nowego w sprawie podstawy prawnej do tworzenia europejskiego prawa 

25 A.K. Schnyder, R.M. Staub, Das EG-Grünbuch über Verbrauchsgütergarantien und Kundendienst – Er-
ster Schritt zu einem einheitlichen EG-Kaufrecht?, Zeitschrift für Europäisches Privatrechts 1996, s. 8–74.
26 „Der Zwang zur Vereinheitlichung ergibt sich nach Auffassung Kommission unmittelbar aus dem Binnen-
marktkonzept und dessen Verwirklichung”, A.K. Schnyder, Das EG-Grünbuch, s. 31.
27 W sprawie genezy tej Dyrektywy oraz problemów związanych z jej implementacją w takich zwłaszcza 
państwach jak Niemcy, Wielka Brytania i Włochy, zob. A. Całus, Umocowanie do zbliżania prawa prywat-
nego państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej, [w:] M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, 
M. Szpunar (red.), Europeizacja prawa prywatnego Warszawa 2008, t. I, s. 157–165.
28 Oceniła go jako „nicht annehmbar”, BR-Drucks 611/90 (Beschluß) vom 1 March 1991.
29 Za: W. Eckert, Die EG-Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen und ihre Au-
swirkungen auf das deutsche Recht, Wertpapiere -Mitteilungen Nr 24 vom 19 Juni 1993, s. 1070.
30 „As regards substantive law an overall study on the need to approximate Member State’s legislation in civil 
matters in order to eliminate obstacles to the good functioning of civil proceedings”; § 39 Presidency Conclusions, 
Tampere European Council 15 and 16 October 1999, SI (1999) 800.
31 COM (2003) 68, 12 February 2003.
32 COM (2004) 651, 11 October 2004.
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umów33, pogłębiając jednocześnie dominację regulacji dotyczących ochrony konsu-
menta. Komunikat z 2001 r. stawiając ją na pierwszym miejscu w zestawie unijnego 
dorobku, przyczynił się do uczynienia z niej priorytetowej części Zasad Istniejącego 
Prawa Umów UE (Zasady Acquis). Zasługą Zasad jest zestawienie i uporządkowanie 
różnego rodzaju źródeł prawa nie tylko europejskiego, które w sferze prawa prywat-
nego obowiązują lub mogą znajdywać zastosowanie Ta część Istniejących Zasad, którą 
sporządzono na unijnej bazie powstała jako produkt sektorowy przed ich spisaniem, 
a nie jako celowe działanie kodyfikacyjne.

Wniosek KE zawiera w Załączniku A „Wspólne europejskie przepisy o sprze-
daży”. Trudno jest o jednoznaczną ocenę związku między tymi przepisami a istnie-
jącymi już regulacjami, głównie z prawa konsumenckiego. Łatwiej jest go prześledzić 
badając losy Planu Działania z 2003 r., sporządzonego na bazie stanowisk wywołanych 
Komunikatem z 2001 r. Na ogół uważa się, że z tego Planu i z całości tych stanowisk, 
nie wynika jasny scenariusz dla kodyfikacji europejskiego prawa prywatnego. Plan 
składa się ze „Wspólnego Systemu Odniesienia”, „wspólnych standardowych ogól-
nych warunków umów do stosowania na obszarze WE” oraz koncepcyjnego przygo-
towania „opcjonalnego instrumentu”, jako kompleksowej regulacji prawa zobowiązań, 
głównie z umów. O jego względnej wartości zdaje się świadczyć jego treść i związane 
z nim opinie. Z treści wynika, że zajmuje się on „problemami, które dotyczą koniecz-
ności jednolitego stosowania prawa umów i funkcjonowania bez przeszkód rynku we-
wnętrznego”34, a ze stanowisk, że stanowi „kombinację środków legislacyjnych i nie 
legislacyjnych”35.

Komunikat KE z 2004 r. ustanowił mechanizm realizacji Planu Działania oraz 
zgodnie z tytułem „Europejskie prawo umów i weryfikacja acquis: rozwój”, wytyczył 
bieg prac nad europejskim prawem prywatnym. Zerwał on z ideą EKPP36 i skoncen-
trował się na ogólnej części prawa zobowiązań z umów, uwzględniając z części szcze-
gólnej umowę sprzedaży i ubezpieczenia Weryfikacja dorobku skierowała te prace na 
porządkowanie i  uogólnianie dyrektyw konsumenckich. Prace nad prawem umów 
przebiegały w  ramach budowania WSO. Szybko zrezygnowano ze standardowych 
wzorców umów, mimo poparcia ich idei przez przedsiębiorców37. Ogólną część pra-
wa umów tworzono według zbliżonej metody, jaką dotychczas stosowano w pracach 

33 W abstrakcie artykułu S. Weatherill ’a, Reflections on the EC’s Competence to Develop a  „European 
Contract Law” napisano “The paper tracks the Commission’s evident preference to avoid plunging into the »com-
petence question« in the contract law documentation of 2001, 2003 and 2004”, European Review of Private Law 
2005, Nr 3, s. 405.
34 „Probleme die die Notwendigkeit einer einheitlichen Anwendung des EG-Vertragsrecht und das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarktes betreffen”, COM (2003) 68 final, s. 2.
35 „(…) Kombination aus legislativen und nicht legislativen Maßnahmen” E. Najork, M. Schmidt-Kessel, Der 
Aktionsplan der Kommission für ein kohärenteres Vertragsrecht Űberlegungen: zu den von der Kommis-
sion vorgeschlagenen Maßnahmen, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, Beilage zu Hefte 1/03-04, 
Recht der Internationalen Wirtschaft, s. 5.
36 Świadczy o tym stwierdzenie, iż „ważne jest wyjaśnienie, że Komisja nie ma zamiaru wyjść z propozycją 
„Europejskiego kodeks cywilnego”, który zharmonizowałby prawo umów Państw Członkowskich” COM 
(2004), 651 final, s. 9.
37 Pierwsze roczne sprawozdanie Komisji o postępach prac dotyczących europejskiego prawa umów i we-
ryfikacji acquis, COM (2005) 436 final, s. 11, 13.
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nad modelowymi zasadami umów, to, co było nowego, system „eksperckich warszta-
tów” i dbałość o możliwie reprezentatywny skład uczestniczących w nich osób, tylko 
z pozoru wzbogacało merytorycznie dyskusje i ich efekty legislacyjne. Zaangażowa-
nie praktyki miało, jak można sądzić, nie wielkie znaczenie, na co wskazuje nazwanie 
uchwalonego WSO akademickim. 

Komisja Europejska inicjując komunikatem z 2001 r. bieg przedsięwzięć, które 
doprowadziły do wniosku o WEPS przewidziała opcje zakładające posiadanie przez 
UE ogólnej kompetencji do zbliżania prawa prywatnego. To założenie legło również 
u  podstaw Planu Działania oraz uwidoczniło się w  Komunikacie z  2004  r. Jednak 
w żadnym z tych dokumentów KE nie wypowiedziała się wyraźnie, że prawo pier-
wotne umocowało UE do działań służących nie-sektorowemu zbliżeniu przepisów 
prawa prywatnego. Aneks II do komunikatu z 2004 r. w pkt 6 o podstawie prawnej 
instrumentu opcjonalnego zawiera typowe dla jej stanowiska sformułowanie: „In its 
Action Plan, the Commission launched the reflection on the legal base of a new instrument 
(…)”38. Swoistość słowa launch sprowadza się do tego, iż oznacza ono, zaangażowanie 
się w czymś, lansowanie czegoś, co dopiero ma nastąpić.

§ 3. Legislacyjna i przedmiotowa konstrukcja WEPS jako efekt 
istniejącego dorobku

Lektura wniosku KE w sprawie WEPS wskazuje na takie jego cechy, jak wza-
jemne zachodzenie na siebie dorobku z prawa umów i prawa konsumenckiego oraz 
na konstruowanie na tej bazie, przy wykorzystaniu konstrukcji Konwencji Wiedeń-
skiej, modelowych rozwiązań autorstwa kolejnego gremium przedstawicieli doktryny. 
Obie te cechy stanowią wypadkową Akademickiego Ramowego Systemu Odniesienia 
(DCFR) oraz Zasad Prawa Umów UE (Acquis Principles). Budowa wniosku jest tak 
zagmatwana, jak niejasne jest umocowanie do przyjęcia EWPS.

Wniosek składa się ze Wstępu, zasadniczej części rozporządzenia oraz z 2 zał., 
z  który I  zawiera „Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży”, a  II tekst 
„standardowej ulotki informacyjnej” adresowanej do osób, które mogą zawrzeć umowę 
podlegającą rozporządzeniu. KE, wsparta specjalnie powołaną grupą ekspertów39, po-
szła w ochronie ich interesów tak daleko, że uzupełniła zał. Nr I o „wzór wskazówek 
dotyczących odstąpienia” i „wzór formularza odstąpienia”.

Wstęp dłuższy od zasadniczej części wniosku nie zawiera niczego nowego w po-
równaniu do tego, co podnoszono przy inicjatywach w sprawie zbliżania prawa kon-
sumenckiego i jego znaczenia dla rynku wewnętrznego. Jednolite europejskie prawo 
sprzedaży oparto zgodnie z dyrektywami na takich rodzajach sprzedaży jak na odle-
głość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa. Świadczy to o kolejnym związku WEPS 

38 COM (2004) 651 final, s. 22.
39 A European contract law for consumers and businesses: Publication of the results of the feasibility study 
carried out by the Expert Group on European contract law for stakeholders’ and legal practitioners’ feed-
back.
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z dorobkiem konsumenckim. Mając na uwadze, że tylko pierwszy z nich ma znaczenie 
dla transakcji transgranicznych, PE uznał, iż WEPS powinny dotyczyć tylko sprzeda-
ży zawieranej na drodze elektronicznej. Konsumencką genezę wniosku utrwala jego 
bezpośrednie powiązanie we Wstępie z „dokonaną już na szczeblu Unii harmonizacją 
prawa konsumenckiego”40. 

WEPS oparto na art.  114 TFUE, co oznacza, że mają one służyć zbliżaniu 
przepisów prawnych. Takie umiejscowienie budzi wiele wątpliwości41 i osłabia szanse 
na jego uchwalenie. O małej merytorycznej wadze stwierdzeń zawartych we Wstę-
pie świadczy przyjęcie konstrukcji sprzecznej z istotą zbliżania prawa Według pkt 9 
Wstępu, WEPS harmonizują prawo umów nie poprzez zobowiązanie państw do 
zmiany krajowego prawa umów, lecz poprzez stworzenie w każdym z nich drugie-
go reżimu na potrzeby umów nimi objętych. W doktrynie rozważa się rozumienie 
unijnego terminu „zbliżanie” prawa. Mimo, że z tych rozważań wynika wysoka jego 
elastyczność, to jednak nawet, gdy się przyjmie, że może ono polegać na tworzeniu 
nowych unijnych instytucji prawnych, nadal pozostaje wątpliwość, czy projektowana 
koncepcja zbliżania jest zgodna z prawem pierwotnym. Trudno jest bowiem uznać, że 
taki nowy równoległy reżym do krajowego prawa sprzedaży można wprowadzić bez 
umocowania w prawie pierwotnym. Dlatego, jeżeli przyjmie się, że rynek wewnętrzny 
wymaga WEPS, to należałoby je wprowadzać w oparciu o umowę międzynarodową.

Wstęp kończy zapewnienie, że WEPS są zgodne z Kartą praw podstawowych 
UE a poprzedza je stwierdzenie, iż została należycie dochowana zasada pomocniczo-
ści i  proporcjonalności. Nie ma w  nim natomiast jednoznacznego stwierdzenia, że 
UE ma umocowanie do ich uchwalenia, za takie trudno jest uznać zdanie otwierające 
Wstęp o treści „uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szcze-
gólności jego art. 114”.

Struktura rozporządzenia sprawia, że jego art.  1 „Cel i  przedmiot” integruje 
z tym przedmiotem zał. I „wspólne europejskie przepisy o sprzedaży”. Tym samym 
zostaje zaakcentowane, że przedmiotowa geneza WEPS tkwi zarówno w DCFR, jak 
i w Acquis Principles. O znaczeniu dla WEPS unijnego prawa konsumenckiego świad-
czy ust. 3 art.1 „w odniesieniu do umów między przedsiębiorcami a konsumentami ni-
niejsze rozporządzenie zawiera kompleksowy zestaw norm chroniących konsumenta 
w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów oraz zwiększenia ich 
zaufania do rynku wewnętrznego i zachęcenia ich do dokonywania transgranicznych 
zakupów”.

Legislacyjna istota wniosku tkwi w art. 3. Stanowi on: „Strony mogą uzgodnić 
poddanie ich transgranicznych umów sprzedaży towarów, dostarczania treści cyfrowej 
oraz świadczenia usług powiązanych” WEPS „w zakresie terytorialnym, przedmioto-
wym i podmiotowym określonym w art. 4–7”. Takie „uzgodnienie” uzyskało w art. 8 
40 Pkt 3 Wstępu.
41 Np. G. Low, (…) virtually all the studies on the subject ruled out the use of Article 114 TFEU in fa-
vour of Article 352 insofar as the chosen vehicle is an optional instrument Unitas Via Diversitas. Can the 
Common European Sales Law harmonize through diversity? Electronic copy available at: http// ssm.com/
abstract =1991070, s. 132.
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kwalifikację „porozumienia o wykorzystaniu” WEPS. Jedną z jego stron, sprzedawcą 
musi być zawsze przedsiębiorca, natomiast drugą kupującym może być konsument 
lub mały czy średni przedsiębiorca. Jeżeli jest nim konsument jest ono tylko wów-
czas ważne, gdy jego zgoda została wyrażona „w wyraźnym oświadczeniu składanym 
odrębnie od oświadczenia wyrażającego zgodę na zawarcie umowy” Nie wystarcza to 
jednak do nabrania przez nie ważności, niezbędne jest jeszcze „dostarczenie konsu-
mentowi jego potwierdzenia na trwałym nośniku” (ust. 2 art. 8). Sprawę, czy nabywcą 
może być tylko MSP, pozostawiono do uznania państw członkowskich. Artykuł 13 
„opcje dla tych państw”, stanowi, że mogą one zezwolić na wykorzystywanie WEPS 
w umowach, w których wszystkie strony są przedsiębiorcami, ale żadna z nich nie jest 
MŚP w rozumieniu art. 7 ust. 2”.

Są podstawy do uznania, mimo że nie tylko w doktrynie, ale również w stano-
wisku EKES chce się we WEPS widzieć krok w kierunku regulacji o sprzedaży mię-
dzy przedsiębiorcami, że wpisuje się on głównie w ten unijny dorobek, który dotyczy 
ochrony konsumenta. Poza wspomnianymi już odniesieniami do „konsumenta”, pro-
jekt rozporządzenie zawiera „standardową ulotkę informacyjną o umowach między 
przedsiębiorcą a konsumentem” (art.9), z którą koreluje wspomniany już zał. Nr II. 
Ponadto w art. 15 „przegląd” zaznaczono, że ma on informować o stanie różnic” w po-
ziomie ochrony konsumenta między wspólnymi europejskimi przepisami dotyczącymi 
sprzedaży i prawem krajowym”.

W  wystąpieniu konferencyjnym trudno byłoby zająć się merytoryczną oceną 
samego załącznika, a więc WEPS, o jego wartości zadecyduje praktyczne znaczenie 
samego DCFR, z którego, jak zaznacza się w doktrynie, „został wykrojony”42, oraz 
to, jaką rolę uda mu się odegrać jako drugi opcjonalny reżym w  stosunku do praw 
krajowych. Oznacza to, że jego przedmiotowa geneza w większym stopniu mieści się 
w próbach skodyfikowania prawa umów, niż prawa ochrony konsumenta. Trudno jest 
jednak do końca przeprowadzić takie rozróżnienia, ponieważ, ze szkodą dla spójności 
prac kodyfikacyjnych, ze względu na problemy z kompetencjami legislacyjnymi UE, 
właśnie z racji dorobku z prawa konsumenckiego doszło do podjęcia prac, które za-
owocowały projektem WEPS.

§ 4. ocena wniosku Komisji w sprawie WEPS w aspekcie sukcesu 
czy porażki

Wraz z Traktatem z Maastricht i przekształceniem EWG we WE wśród polityk 
unijnych znalazła się ochrona konsumenta. Formalnym tego wyrazem było uzupeł-
nienie art. 3 dotyczącego działalności Wspólnoty o pkt  lit.  s) „przyczynianie się do 
wzmocnienia ochrony konsumenta” oraz dodanie do polityk wspólnotowych tyt. XI 
złożonego z art. 129a. Już wówczas zapowiedziano, że ma ono służyć osiąganiu wy-

42 Np. według J.H. Dalhuisen’a jest on „a carve out from the Draft Common Frame of Reference (DCFR) earlier 
presented informally as a text from codification of private law within EU”, Some Realism about a Common 
Sales Law, European Business Law Review 2013, special Issue, s. 295.



Część I. Problematyka konsumencka w prawie unijnym i kolizyjnym

12 Andrzej Całus 

sokiego jej poziomu oraz związano unijne środki temu służące w ramach rynku we-
wnętrznego z art. 100a. Oznaczało to stworzenie możliwości zbliżania prawa związa-
nego z tą ochroną za pomocą rozporządzeń.

Ustęp 2 art. 129a stworzył nieograniczone możliwości przyczyniania się do wy-
sokiej ochrony konsumenta, zapowiedział bowiem „działania szczególne, wspierające 
i uzupełniające politykę realizowaną przez państwa członkowskie dla ochrony zdro-
wia, bezpieczeństwa i interesów ekonomicznych konsumentów oraz dla zapewnienia 
im odpowiedniej informacji”. Prawo unijne interesowało się konsumentem jeszcze za-
nim pojawił się art. 100a, który w swym ust. 3 przewidział uwzględniania w opartych 
na nim wnioskach Komisji wysoką ochronę konsumenta. To zainteresowanie konsu-
mentem i stałe wracanie do idei maksymalnej jego ochrony, stało się zagrożeniem dla 
trafności inicjatyw w sferze prawa prywatnego.

Jak już wspomniano dwie dyrektywy konsumenckie znalazły się na czele zestawu 
aktów uważanych za zalążek kodyfikacji prawa prywatnego, są nimi: dyrektywa Rady 
EWG „o nieuczciwych klauzulach w umowach konsumenckich oraz dyrektywa Parla-
mentu i Rady, kojarzona ze sprzedażą konsumencką, dotycząca niektórych aspektów 
sprzedaży towarów konsumpcyjnych oparta na art. 95 (dawny art. 100a). Dyrektywy 
te43, w założeniu służące zbliżaniu prawa, sprawiły wiele problemów krajowym legi-
slatorom44. Porządki prawne krajów europejskich nie były ukierunkowane na kon-
sumenta jako na specjalny rodzaj podmiotu stosunków prywatno-prawnych. W ra-
mach prawa umów interesowała je kwestia wyrównywania poziomu „wiedzy” stron 
o przedmiocie i warunkach umowy, chodziło o ochronę nieprofesjonalisty w umowach 
z profesjonalistami. Ten aspekt prawa umów odgrywał ważna rolę w systemach praw-
nych państw europejskich dużo wcześniej niż prawo wspólnotowe zainteresowało się 
„słabszym partnerem w umowach”, któremu nadano w sektorowym prawnie wtórnym 
kwalifikację konsumenta45.

Już samo uczynienie konsumenta odrębnym podmiotem wprowadziło obcy 
element do prawa prywatnego. Konsument jako adresat specjalnej ochrony nie jest 
instytucją tego prawa, przynależy on ze względu na jej charakter do porządku publicz-
no-prawnego46. Zapisanie w TWE o dążeniu do maksymalnego poziomu tej ochrony 
było zamachem na istotę prawa umów, opartego na autonomii woli stron. Jak słusznie 

43 S. Whittaker, Unfair Contract Terms and Consumer Guarantees: the Proposal for a Directive on Consu-
mer Rights and the Significance of „Full Harmonisation”, European Review of Contract Law, 2009, Nr 3, 
s. 223–247.
44 Np. we Włoszech i Wielkiej Brytanii istniały już regulacje dotyczące nieuczciwych klauzul w umowach 
w ogóle i pojawił się problem, czy je zbliżać zgodnie z unijną dyrektywą, czy wprowadzać nowe równoległe 
przepisy, zdecydowano się na nowe, co nie było zgodne z konstrukcją unijnych przepisów o zbliżaniu prawa.
45 Zob. A. Całus, Sytuacja prawna uczestników negocjacji przed zawarciem ostatecznej umowy, [w:] E. Gnie-
wek, K. Górska, P. Machnikowski (red.), Zaciąganie i wykonywanie Zobowiązań, Materiały III Ogólnopol-
skiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25–27.9.2008 r.), Warszawa 2010, s. 13–29.
46 Zob. rozważania na temat miejsca w prawie instytucji „konsument” – A. Całus, Refleksie prawo porów-
nawcze w sprawie jedności prawa prywatnego, potrzeby nowego kodeksu cywilnego oraz miejsca w prawie 
takich instytucji jak konsument, przedsiębiorca i przedsiębiorstwo, [w:] T. Michalski (red.), Księdze Jubile-
uszowej z okazji 80. rocznicy urodzin profesora Z. Bosiakowskiego, Warszawa 2010, s. 56–57, 59–60, 67–72.
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zauważył niemiecki prawnik M. Martinek47 konsument nie ma cech podmiotu prawa 
prywatnego i stanowi „duszę zniewoloną” (anima dannata), zamkniętą w klatce prze-
pisów ochronnych.

Sposób i intensywność włączenia do WEPS ochrony konsumenta, jak też samo 
zintegrowanie z  przepisami o  sprzedaży dorobku dyrektyw konsumenckich trudno 
uznać za osiągnięcie. Losy dyrektywy o prawach konsumenta zdają się dowodzić, że 
idea maksymalnego poziomu jego ochrony nie odpowiada unijnym kompetencjom 
prawo twórczym, jak też, że nie ma dowodów na to, iż jej realizacja jest niezbędna dla 
prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego48.

Komisja Europejska wsparta nieostrą legislacyjnie zasadą pomocniczości zde-
cydowała się oprzeć WEPS na całości TFUE, „a w szczególności na jego art. 114”. 
Oznacza to, że uznała dorobek prac nad europejskim prawem umów oparty na bazie 
dyrektyw konsumencki za przejaw zbliżania prawa państw członkowskich. Takie roz-
wiązanie, mimo że znajduje oparcie w praktyce Komisji, która na jego poprzedniku 
art. 95 TWE, oparła wniosek dyrektywy o prawach konsumenckich, wywołało w dok-
trynie dyskusję, która w większości przypadków taki wybór oceniła krytycznie49.

Losy rozporządzenia w sprawie WEPS zależą w dużej mierze od tego, czy na 
przekór jego genezie uda się rozdzielić procesy legislacyjne w  sferze prawa konsu-
menckiego i w sferze prawa umów50. Komisja „zauroczona” dyrektywami konsumenc-
kimi i „sprowokowana” Uchwałami PE w sprawie EKPP, połączyła te procesy na eta-
pie Komunikatu z 2001 r. „Rozdmuchane” regulacje konsumenckie, na bazie dążenia 
do udzielania maksymalnego poziomu ochrony, wymagają, jak dowodzi przebieg prac 
nad dyrektywą o prawach konsumenta51, zdecydowanego przewartościowania w kie-
runku sprowadzenia do wymiarów jego pozycji jako podmiotu stosunków publiczno-
prawnych., a nie prywatnoprawnych. Dyrektywy konsumenckie nie mogą być nadal 
traktowane jako wkład w ogólne prawo prywatne, muszą one zgodnie ze swoją podsta-
wą prawną stanowić przejaw regulacji sektorowych. Należy „odczarować” konsumenta 
jako odrębnej instytucji prawa prywatnego i skupić się zgodnie z koncepcją ochrony 

47 „Anima dannata versinnbildlicht den verwalteten Verbraucher der Massengesellschaft in der vorsorgenden und 
versorgenden wohlfahrtsstaatlichen Realität unserer Zeit: den per iustitiam commutativam geschützten, aber doch 
um seine Selbstverantwortung betrogenen Konsumenten”, Das Prinzip der Selbstverantwortung im Vertrags- und 
Verbraucherrecht, w pracy: K. Riesenhuber (red.), Das Prinzip der Selbstverantwortung, Grundlagen und Be-
deutung im heutigen Privatrecht, Mohr Siebeck 2011, s. 248.
48 Idea maksymalnej ochrony spotkała się, ze szczególne ostra krytyką w pozycji K. Tonner i M. Tamm, Der 
Vorschlag einer Richtlinie über Rechte der Verbraucher und seine Auswirken auf das nationale Verbrau-
cherrecht, Juristen Zeitung 2009, Nr 6, s. 282–288.
49 Zob np. J-J. Kuipers “Article 114 TEFU can in any case not function as an appropriate legal basis since, what-
ever its form, the optional instrument would provide parties merely with the possibility to choose an additional 
legal form”, The Legal Basis for a European Optional Instrument, European Review of Private Law 2011, 
Nr 5, s. 563.
50 Potrzebę takiego rozdzielenia przekonywująco przedstawił M. Zachariasiewicz w: Perspectives for the 
European optional instrument regarding common law of contracts, Electronic copy available at: http://ssm.
com/abstract=2162920, część 5 alternative approach.
51 Por. np. wyjściowe zamiary podniesienia do poziomu maksymalnego ochrony, jaką przyznała dyrektywa 
o klauzulach nieuczciwych z tym, co ostatecznie z nich pozostało w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/83/UE z 25.10.2011 r. w sprawie praw konsumentów (Dz.Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s. 64).
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jego praw na elementach publicznoprawnych, skutkujących w prawie prywatnym nor-
mami imperatywnymi. 

Akademicki Wspólny System Odniesienia (DCFR) oraz Zasady Istniejącego 
Prawa Umów UE (Acquis Principles) stanowią niewątpliwie ważny wkład do wzbo-
gacania wiedzy o  reżimach prawnych prawa cywilnego i  gospodarczego obowiązu-
jących lub stosowanych w obszarze UE, ich bezpośrednia wartość dla praktyki jest 
jednak dyskusyjna. Ta dyskusyjność przenosi się na szanse przyjęcia WEPS. Wartość 
samego projektu WEPS jest jednak odrębną kwestią. Można zasadnie utrzymywać, że 
w aspekcie inicjatywy PE i części doktryny, zwłaszcza niemieckiej stanowi on porażkę. 
Mając jednak na uwadze „odżegnanie” się KE od idei EKPP, ocena czy WEPS stano-
wić będą w przypadku ich uchwalenia sukces czy porażkę zależy od tego, czy w ogóle 
dojdzie do takiego uchwalenia. Wiele przemawia za tym, że szansa na uchwalenie 
WEPS o zaprojektowanej konstrukcji i  treści jest niewielka, jeżeli w ogóle istniała. 
EKES podzielił opinię tej części doktryny i praktyki, która słusznie wypowiedziała 
się za potrzebą legislacyjnego rozdzielenia w projekcie rozporządzeniu umów B2B 
i umów B2C52.

Zgodnie z  tą częścią genezy wniosku Komisji, która jest osadzona w  DCFR 
i  pozostaje w  związku z  Zieloną Księgą Komisji Europejskiej o  Europejskim Pra-
wie Kontraktów z 2010 r., opcjonalny instrument zapowiedziany Planem Działania 
z 2003 r. miał dotyczyć wszystkich umów, bez względu na charakter stron. Stąd zarów-
no PE, jak i EKES w swoich stanowiska do wniosku Komisji, pozytywnie ekspono-
wały objęcie rozporządzeniem umowy z MŚP. Za charakterystyczne należy uznać sta-
nowisko EKES wobec idei „drugiego fakultatywnego reżimu” w stosunku do reżimów 
krajowych. Uznał on bowiem, iż nie powinno się tego reżimu od razu wprowadzać dla 
wszystkich rodzajów sprzedaży, a cele jakie zamierza się przez jego ideę zrealizować 
„należy osiągać stopniowo, począwszy od transgranicznych umów handlowych do-
tyczących sprzedaży towarów (B2B) jako zastosowań pilotażowych użytecznych dla 
oceny współistnienia systemów i  ich praktycznego zastosowania”53. Oznacza to za-
negowanie znaczenia WEPS dla umów B2C i uznanie, że takie europejskie przepisy 
o sprzedaży powinny zaistnieć jako instrument konkurujący z Konwencją Wiedeńską 
o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

§ 5. Podsumowanie
Przygotowanie odpowiedzi na pytanie czy wniosek w sprawie WEPS jest suk-

cesem czy porażką znacznie utrudnia nadmiar często „zachodzących na siebie” przy-
czynków dotyczących jego przydatność dla praktyki i rozwoju prawa umów. Wywo-
łał on wielokierunkowe zainteresowanie doktryny, które zaowocowało specjalnymi 

52 Opinia EKES w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży (Dz.Urz. UE C 181, 
z 21.6.2012), Sekcja 1 wnioski i zalecenia pkt 1.5.
53 Tamże pkt 1.2.
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wydaniami znanych czasopism z prawa europejskiego54. Przebrnięcie przez zawarte 
w nich, jak również poza nimi, bogatej doktryny, wraz z uwzględnieniem oficjalnych 
stanowisk, wymagałoby z jednej strony żmudnego zaangażowania, a z drugiej – jeszcze 
większego przekroczenia dopuszczalnego limitu stron. Pojawia się w związku z tym 
pytanie, czy biorąc pod uwagę, że z całego znanego mi piśmiennictwa zdaje się wyni-
kać, iż wniosek Komisji w takim ujęciu, w jakim zaistniał nie nadaje się do przyjęcia55, 
nie można go już oceniać w aspekcie sukcesu czy porażki. Większość stawianych mu 
zarzutów oraz szczególnie wątpliwa podstawa prawna, na jakiej jest oparty, sugerują, 
że nawet po wprowadzeniu zalecanych przez PE i EKES zmian, pozostanie on bar-
dziej porażką niż sukcesem, zwłaszcza, jeżeli się uwzględni fakt, iż w punkcie wyjścia 
do prac, które się jak na razie nim zakończyły, znajduje się idea EKPP. Stąd, mimo 
iż u jego podstaw znajduje się wartościowy dorobek zarówno prawno-porównawczy, 
jak i z prawa unijnego z dwóch ważnych dziedzin, a mianowicie prawa umów i prawa 
ochrony konsumenta, skłaniam się do podzielenia opinii tej części doktryny, która 
mniej lub bardziej wyraźnie uważa wniosek w sprawie WEPS za porażkę.

54 Chodzi m.in. o specjalne wydania: European Business Law Review (EBLR) 2013 oraz Common Market 
Law Review 2013, z uwag wstępnych do tego ostatniego wynika, iż o WEPS przeważają opinie krytyczne 
i że całość tych opinii „(…) could be a starting-point for an intense, and fruitful, debate”, s. 2, a więc WEPS, 
z racji ich uznania jedynie za punkt wyjścia do dalszych debat, trudno ocenić jako sukces.
55 Wprowadzenie do specjalnego wydania European Business Law Review kończy wniosek, że WEPS 
w swojej obecnej formie nie będą atrakcyjnym konkurentem na europejskim rynku prawnym. J.M. Smits, 
The common theme is that the Common European Sales Law in its present form will not be an attractive 
competitor on the European law market, Competition in International Sales Law, Special Issue EBLR 
2013, s. 298.


