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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1.Поощрява разработването на мерки, подобряващи и допълващи вътрешния пазар в 
сферата на услугите;

2.Въпреки това изразява своите резерви, в очакване на цялостното прилагане на 
Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар, що се отнася до 

важните нови хоризонтални инструменти в това отношение;

3.Изразява своето съжаление във връзка с това, че принципът на страната по произход 
не е бил приет в Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар; признава, 
че съдебната практика в тази област все още е в процес на развитие;

4.Отбелязва наличието на няколко предстоящи законодателни инициативи, насочени 
към подсигуряване на правна определеност по отношение на правата и, особено, на 
задълженията на доставчиците на трансгранични услуги, тоест предложението за 
регламент относно приложимото право към договорните задължения (Рим I), 
предложението за регламент относно приложимото право към извъндоговорни
задължения (Рим II) и Зелената книга на Комисията, отнасяща се до 
преразглеждането на законодателството на ЕС, което третира проблемите на 
потребителите;

5.Посочва, че чл. 5 от предложения регламент за приложимото право към договорните 
задължения е от съществено значение за определянето на това дали е приложимо 
законодателството на страната по произход (на доставчика на услугата), във връзка 
със защитата на потребителите, или законодателството на страната на клиента 
(потребител по услугата); подчертава, че е важно да се изчака резултатът от тази 
законодателна процедура;

6.Припомня, че както се посочва в Общото споразумение по търговията с услуги, 
трансграничните услуги се предоставят по множество различни начини (например
посредством продажби, извършвани през интернет, пътуване до друга държава 
заради услугата или посещение от страна на доставчика на услугата в родната 
страна на потребителя), което следва да се вземе под внимание;

7.Изразява убеждението, че създаването на вътрешен пазар за услуги, чиято законова 
рамка се основава на принципа на страната по произход, зависи от съответните 
мерки, които следва да бъдат ясни от гледна точка на правото, както и от гледна 
точка на практиката.
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