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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. podporuje vytváření opatření, která doplňují vnitřní trh služeb;

2. než však bude v plné míře provedena směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, 
vyjadřuje výhrady, pokud jde o nové dalekosáhlé horizontální nástroje v tomto směru 
uplatňované;

3. vyjadřuje politování nad tím, že do směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu 
nebyla začleněna zásada o zemi původu; bere na vědomí, že judikatura se v této oblasti 
stále vyvíjí;

4. konstatuje, že je rozpracováno několik legislativních iniciativ, které mají zajistit právní 
jistotu, pokud jde o práva a zejména povinnosti přeshraničních poskytovatelů služeb, a to 
návrh nařízení o právu použitelném pro smluvní závazky (Řím I), návrh nařízení o právu 
použitelném pro mimosmluvní závazky (Řím II) a Zelená kniha Komise o přezkumu 
spotřebitelského acquis;

5. poukazuje na to, že článek 5 navrhovaného nařízení o právu použitelném pro smluvní 
závazky má zásadní význam při určování toho, zda se mají uplatnit právní předpisy o 
ochraně spotřebitele platné v zemi původu (poskytovatele služeb) nebo klienta (zákazníka, 
který službu využívá); zdůrazňuje, že je důležité vyčkat na výsledek tohoto legislativního 
postupu;

6. připomíná, že – jak se uvádí ve Všeobecné dohodě o obchodu se službami – existuje 
mnoho různých způsobů poskytování přeshraničních služeb (například prodej přes 
internet, vycestování za službou do jiné země či návštěva poskytovatele služeb 
v domovské zemi zákazníka) a všechny by měly být vzaty v úvahu;

7. je přesvědčen, že vytvoření vnitřního trhu služeb, jehož právní rámec je založen na zásadě 
o zemi původu, vyžaduje, aby byla příslušná opatření jednoznačná jak z právního, tak 
z praktického hlediska.
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