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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 1
Odniesienie 1

- uwzględniając art. 49, 95 i 153 traktatu WE,

Or. el

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 2
Odniesienie 11 (nowe)

- uwzględniając wnioski i zalecenia komisji tymczasowej do zbadania sprawy kryzysu 
w spółce Equitable Life Assurance Society,

Or. en
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Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 3
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że rozwój ekonomiczny i społeczny UE w dużym stopniu zależy od
sektora usług, który stale się rozrasta i stanowi około 70 % PKB UE,

Or. el

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 4
Punkt A a preambuły (nowy)

Αα. mając na uwadze, że chociaż zasada swobodnego świadczenia usług jest zawarta w 
prawie wspólnotowym w Traktacie WE, to nie istnieje wspólnotowe prawo wtórne, 
regulujące ogólnie stosunki prawne między świadczącym usługi a konsumentem,

Or. el

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 5
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że status bezpieczeństwa konsumenta i poziom ochrony 
konsumenta jest różny w poszczególnych państwach członkowskich w odniesieniu do 
transgranicznego świadczenia usług, podczas gdy w sektorze towarów zarówno 
prawo międzynarodowe jak i wspólnotowe gwarantują satysfakcjonującą ochronę 
konsumenta,

Or. el

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 6
Punkt E a preambuły (nowy)

Ea. mając na uwadze, że niedawne badania Eurobarometru wykazują, że 33% 
konsumentów zgłasza, że spotkało się z odmową sprzedaży lub dostarczenia usługi, 
umotywowaną przez dostawców usług faktem, że klient nie przebywa na stałe w ich 
kraju
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Or. en

Poprawkę złożył Andreas Schwab

Poprawka 7
Punkt G preambuły

G. mając na uwadze, że aktualny dorobek prawny UE w zakresie prawodawstwa 
w dziedzinie praw konsumenta jest rozdrobniony: zgodnie z podziałem kompetencji 
ujętym w traktatach UE ustanowiła jasne zasady tylko w odniesieniu do niektórych 
sektorów czy usług, jak umowy zawierane na odległość, nieuczciwe praktyki 
handlowe, kredyty konsumenckie, zorganizowane wakacje oraz czasowa możliwość 
korzystania z nieruchomości (timeshare),

Or. de

Poprawkę złożył Andreas Schwab

Poprawka 8
Punkt H preambuły

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 9
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że istnieją dowody świadczące, że obecne rozdrobnienie przepisów 
może działać odstraszająco na konsumentów przeprowadzających transakcje
transgraniczne, a także stwarza niepożądaną okazję do dokonywania 
transgranicznych malwersacji i oszustw,

Or. en
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Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 10
Punkt J preambuły

J. mając na uwadze, że ani konsumenci ani dostawcy usług nie zawsze są w stanie 
określić precyzyjnie, jaki system prawny ma zastosowanie do każdego z aspektów ich 
działalności, tzn. czy ma zastosowanie prawo cywilne kraju goszczącego lub kraju 
siedziby, czy też ma zastosowanie system regulacyjny kraju goszczącego lub kraju 
siedziby,

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 11
Punkt J a preambuły (nowy)

Ja. mając na uwadze, że kiedy konsumenta spotka negatywne doświadczenie, często 
niesłusznie jest ono rozciągane na wszystkich świadczących usługi transgraniczne w 
obcym kraju,

Or. en

Poprawkę złożyła Evelyne Gebhardt

Poprawka 12
Punkt L a preambuły (nowy)

La. mając na uwadze, że towarzystwa ubezpieczeniowe często utrudniają swobodny 
przepływ usług, ponieważ nie są przygotowane na rozszerzenie zakresu 
ubezpieczenia na usługi lub dostawców usług w kraju innym niż ten, w którym 
ubezpieczenie zostało zawarte,

Or. de

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 13
Punkt M preambuły

M. mając na uwadze brak jakichkolwiek struktur prawnych na poziomie wspólnotowym 
umożliwiających konsumentom podejmowanie akcji zbiorowych w wymiarze 
transgranicznym przeciwko oszustom i niesolidnym dostawcom usług stanowi nie 
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tylko lukę w systemie regulacyjnym, ale co gorsza przeszkodę dla konsumentów w 
uzyskaniu wystarczającego zadośćuczynienia prawnego i odszkodowania na 
poziomie transgranicznym,

Or. en

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 14
Punkt N preambuły

N. mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich nie funkcjonują organy 
właściwe w zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów a istniejące na szczeblu 
wspólnotowym struktury - EEJ-Net i FIN-NET - są niewystarczająco znane i 
dysponują zbyt niskimi środkami,

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 15
Punkt N a preambuły (nowy)

Na. mając na uwadze, że w przypadku istnienia znaczących różnic między świadomością 
konsumentów a dostępem do informacji, ich pozycja przy zawieraniu umowy jest 
osłabiona,

Or. en

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 16
Punkt J preambuły

J. mając na uwadze, że konsumenci i dostawcy usług nie zawsze wiedzą, jakie przepisy 
mają zastosowanie w odniesieniu do transgranicznych transakcji konsumenckich, co 
podnosi koszty i prowadzi do straty czasu, ponieważ znajdują się oni pod większą 
presją, by uzyskać informację i wiele ryzykują,

Or. el
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Poprawkę złożył Lasse Lehtinen

Poprawka 17
Ustęp 1 a (nowy)

1a. ma świadomość, że dyrektywa usługowa1, która ma zostać poddana transpozycji do 
prawa krajowego wszystkich państw członkowskich do 28 grudnia 2009 r. powinna 
wywrzeć znaczny skutek na transgraniczne świadczenie usług, ale zauważa, że 
dyrektywa ta nie zawiera podstawowych zobowiązań dostawców usług 
transgranicznych;

Or. en

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 18
Ustęp 1 a (nowy)

1a. wyraża przekonanie, że uściślenie prawnego systemu obowiązków dostawców usług
w UE zwiększy konkurencję i wybór oferowany konsumentom, a jednocześnie nie 
powinno stworzyć nieuzasadnionych przeszkód dla swobodnego przepływu usług na
rynku wewnętrznym;

Or. en

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 19
Punkt J a preambuły (nowy)

Ja. mając na uwadze, że ciężar związany z wyszukiwaniem i porównywaniem ram 
prawnych i statutowych mających zastosowanie w różnych państwach 
członkowskich jest szczególnie uciążliwy dla konsumentów i MŚP korzystających z 
usług, ponieważ jeżeli chodzi o potencjał gospodarczy i doświadczenie mają oni 
niekorzystną w stosunku do dostawców usług pozycję, a także dlatego, że na 
podstawie istniejącego międzynarodowego prawa cywilnego zastosowanie ma prawo 
państwa członkowskiego, w którym dostawca usług prowadzi działalność,

Or. el

  
1 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie jednolitego 
rynku usług (Dz.U. L...)
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Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 20
Punkt L b preambuły

Lb. mając na uwadze, że istniejące prawodawstwo z zasady nie uwzględnia istotnych 
zobowiązań po stronie dostawcy, ani nie precyzuje dostępnych dla konsumentów 
szczególnych środków naprawczych, w przeciwieństwie do środków jakie zostały 
przyjęte w odniesieniu do przepływu towarów w UE,

Or. el

Poprawkę złożył Andreas Schwab

Poprawka 21
Ustęp 2

2. uważa, że (skreślenie) różnorodność ustaw, regulacji i praktyk administracyjnych w 
poszczególnych państwach członkowskich, utrudniając wykorzystanie wspólnych 
zasobów UE, umożliwia również konkurencję w zakresie lepszej ochrony 
konsumenta;

Or. de

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 22
Ustęp 2

2. wyraża przekonanie, że różnice w zobowiązaniach dostawców usług i różnorodność 
ustaw, regulacji i praktyk administracyjnych w poszczególnych państwach 
członkowskich powodują niepewność i brak przejrzystości zarówno dla dostawców 
usług, jak i konsumentów i uniemożliwiają jak najbardziej efektywne wykorzystanie 
wspólnych zasobów UE;

Or. el

Poprawkę złożył Lasse Lehtinen

Poprawka 23
Ustęp 3 a (nowy)

3a. podkreśla, że jeśli chodzi o wykonywanie usług, usługobiorcy nie są tak dobrze 
chronieni przez dorobek wspólnotowy, jak konsumenci nabywający towary, oraz że 
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dyrektywa usługowa nie wypełnia tej luki;

Or. en

Poprawkę złożył Lasse Lehtinen

Poprawka 24
Ustęp 4 a (nowy)

4a. jest przekonany, że nie tylko konsumenci, ale także i w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa, zarówno jako kupujący, jak i sprzedający usługi transgraniczne, 
odnosiliby korzyści z dodatkowej pewności prawnej, uproszczenia i zmniejszenia 
kosztów w następstwie stosowania przepisów o zasięgu wspólnotowym dotyczących 
podstawowych głównych zobowiązań dostawców usług transgranicznych;

Or. en

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 25
Ustęp 5

5. wzywa Komisję, by uwzględniła fakt, że w przypadku zobowiązań dostawców usług 
nie należy dokonywać rozróżnienia na dostawców publicznych i prywatnych, którzy w 
równym stopniu będą podlegać zakresowi stosowania dyrektywy w dziedzinie 
ochrony konsumentów;

Or. el

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 26
Ustęp 5a (nowy)

5a. przyznaje, że nawet jeśli istniejące w UE prawodawstwo, takie jak dyrektywa 
usługowa czy dyrektywa dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych, nie zawiera 
przepisów szczegółowych regulujących odpowiedzialność transgraniczną dostawców 
usług, może jednakże wpływać w sposób pośredni na ustawodawstwo państwa 
członkowskiego w tej dziedzinie;

Or. en
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Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 27
Ustęp 5b (nowy)

5b. wzywa Komisję do gruntownego monitorowania transpozycji i wdrażania 
istniejących i przyszłych przepisów horyzontalnych i sektorowych dotyczących 
odpowiedzialności dostawców usług transgranicznych;

Or. en

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 28
Ustęp 5c (nowy)

5c. wzywa Komisję do rozpatrzenia środków, takich jak wprowadzenie norm 
europejskich, jako sposobów promowania bezpieczeństwa świadczonych usług oraz 
gwarantowania praw konsumenckich związanych z usługami transgranicznymi 
świadczonymi przez państwa członkowskie;

Or. en

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 29
Subheading 'Code of Conduct'

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 30
Ustęp 6

6. przyjmuje do wiadomości istnienie sektorowych dobrowolnych kodeksów 
postępowania dla dostawców usług; wierzy, że kodeksy takie mogą uzupełnić 
przepisy poprzez zwiększenie zaufania i ufności konsumentów, zwłaszcza gdy 
zostaną połączone z mechanizmami certyfikacji jakości i systemem rozstrzygania 
sporów;

Or. en
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Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 31
Ustęp 6

6. przyznaje, że istnieją systemy regulujące odpowiedzialność dostawców usług, 
aczkolwiek w różnym stopniu w poszczególnych państwach członkowskich, wierzy 
jednakże, że dla jasności i w celu zdobycia zaufania konsumentów konieczna jest 
pewna zbieżność, zwłaszcza w kluczowych sektorach transgranicznych; wierzy 
również, że istnieje konieczność większej współpracy w stosownych przypadkach 
między krajowymi organami regulacyjnymi i organizacjami zawodowymi;

Or. en

Poprawkę złożył Andreas Schwab

Poprawka 32
Ustęp 7

7. wzywa Komisję do przedłożenia odpowiedniego wniosku w sprawie szeroko 
zakrojonego horyzontalnego instrumentu w celu zwiększenia zaufania konsumentów 
do transgranicznego handlu usługami poprzez wyrównanie przez podwyższenie 
poziomu przepisów w zakresie świadczenia usług transgranicznych w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów; 

Or. de

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 33
Ustęp 7

7. wzywa Komisję do przedłożenia odpowiedniej oceny wpływu istniejących i 
przyszłych przepisów na rynku wewnętrznym na zobowiązania dostawców usług 
transgranicznych oraz konieczności szeroko zakrojonego horyzontalnego instrumentu 
w celu zwiększenia zaufania konsumentów; sugeruje, aby wyniki oceny zostały 
włączone do nadchodzącego przeglądu dorobku dotyczącego ochrony konsumentów;

Or. en
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Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 34
Ustęp 7

7. wzywa Komisję, aby kontynuując pracę w oparciu o podział sektorowy w kluczowych 
dziedzinach, jak np. usługi zdrowotne, zachowała całościowy obraz związany z 
odpowiedzialnością dostawców usług i starała się stworzyć tam, gdzie to możliwe, 
spójny system prawny zarówno poprzez harmonizację różnorodnych dyrektyw 
sektorowych, jak i sprawdzanie, czy istnieje potrzeba szeroko zakrojonego 
instrumentu horyzontalnego;

Or. en

Poprawkę złożył Andreas Schwab

Poprawka 35
Ustęp 8

8. uważa, że taki (skreślenie) instrument powinien obejmować przynajmniej 
podstawowe zasady ogólne odnoszące się do wymogu udostępniania odpowiedniej 
informacji o cenach, warunkach umownych i środkach naprawczych w przypadku 
wadliwej bądź opóźnionej usługi; (skreślenie)

Or. de

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 36
Ustęp 8

8. uważa, że taka ocena powinna analizować takie aspekty jak odpowiednia informacja
o cenach, warunkach umownych i środkach naprawczych w przypadku wadliwej bądź 
opóźnionej usługi, bezpośrednia i pośrednia odpowiedzialność dostawców usług oraz 
mechanizmy zbiorowego odszkodowania. 

Or. en

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 37
Ustęp 8

8. wzywa Komisję do jasnego zdefiniowania wzajemnego oddziaływania prywatnego 
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prawa międzynarodowego i przepisów rynku wewnętrznego w celu niepozostawiania 
wątpliwości co do zakresu stosowania ustawodawstwa lub uregulowań kraju 
pochodzenia lub goszczącego i w konsekwencji - w miarę możliwości -
niepozostawiania luk w systemach regulujących odpowiedzialność mających 
zastosowanie do dostawców usług;

Or. en

Poprawkę złożyła Evelyne Gebhardt

Poprawka 38
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wzywa Komisję do zbadania sposobu, w jaki sektor ubezpieczeń reguluje kwestię 
ubezpieczeń transgranicznych; wzywa Komisję do podjęcia, jeśli to konieczne, 
stosownych kroków mających na celu usunięcie tej przeszkody w swobodnym 
przepływie usług;

Or. de

Poprawkę złożyła Evelyne Gebhardt

Poprawka 39
Ustęp 8 b (nowy)

8b. wyraża pogląd, że dostawcy usług w ramach ich obowiązku zachowania ostrożności 
powinni ponosić odpowiedzialność za usługi zlecone podwykonawcom;

Or. de

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 40
Ustęp 8 c (nowy)

8c. uważa, że Komisja powinna uwzględnić wpływ wszelkich inicjatyw na małe i średnie 
przedsiębiorstwa; 

Or. en
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Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 41
Ustęp 8 d (nowy)

8d. wzywa wszystkie DG Komisji zaangażowane w kwestie związane z prawodawstwem 
dla sektora usług do aktywnego uczestniczenia w trwających pracach nad 
wspólnymi ramami odniesienia w celu zawarcia działów dotyczących umów o usługi 
zwłaszcza tam, gdzie istnieje już prężna działalność transgraniczna, lub będzie 
prawdopodobnie istnieć, poprzez, przykładowo, usługi finansowe i sektor zdrowia;

Or. en

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 42
Ustęp 8 e (nowy)

8e. wzywa Komisję do dalszego rozwijania, zasilania i promowania prac EEJ-Net i FIN-
NET, a w razie gdyby systemy ADR pozostawały niedostępne w kluczowych 
sektorach usług w państwach członkowskich - do rozważenia przynajmniej zalecenia 
w tej kwestii;

Or. en

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 43
Ustęp 8 f (nowy)

8f. wzywa Komisję do kontynuowania czynnych rozważań nad wprowadzeniem 
europejskiego instrumentu prawnego mającego na celu ułatwienie podejmowania 
przez konsumentów akcji zbiorowych w wymiarze transgranicznym w celu 
uproszczenia dostępu do zadośćuczynienia prawnego.

Or. en


