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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer til, at der træffes foranstaltninger med henblik på den fulde gennemførelse af det 
indre marked for tjenesteydelser;

2. udtrykker ikke desto mindre sine forbehold med hensyn til vidtrækkende, nye horisontale 
værktøjer i denne forbindelse, så længe direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det 
indre marked endnu ikke er endeligt gennemført;

3. beklager, at oprindelseslandsprincippet ikke kom til at indgå i direktiv 2006/123/EF om 
tjenesteydelser i det indre marked, men erkender, at retspraksis på dette område stadig er 
under udvikling;

4. bemærker, at man i øjeblikket behandler adskillige lovforslag, der har til formål at sikre 
retssikkerhed med hensyn til grænseoverskridende servicevirksomheders rettigheder og 
navnlig deres forpligtelser, dvs. forslaget til forordning om lovvalgsregler for kontraktlige 
forpligtelser (Rom I), forslaget til forordning om lovvalgsregler for forpligtelser uden for 
kontraktforhold (Rom II) og Kommissionens grønbog om gennemgang af 
forbrugerlovgivningen;

5. påpeger, at artikel 5 i forslaget til forordning om lovvalgsregler for kontraktlige 
forpligtelser er vigtig for at afgøre, om det er forbrugerbeskyttelseslovgivningen i 
tjenesteyderens oprindelsesland eller i kundens oprindelsesland, der gælder; understreger, 
at det er vigtigt at afvente resultatet af denne lovgivningsprocedure;

6. minder om, at grænseoverskridende tjenesteydelser ifølge den almindelige overenskomst 
om handel med tjenesteydelser leveres på mange forskellige måder (f.eks. gennem 
onlinesalg, ved at rejse til et andet land for at modtage tjenesteydelsen eller ved at 
tjenesteyderen rejser til kundens hjemland), hvilket der bør tages hensyn til;

7. er overbevist om, at etablering af et indre marked for tjenesteydelser, hvis lovramme er 
baseret på oprindelseslandsprincippet, afhænger af, om de relevante foranstaltninger er 
klare i såvel juridisk som praktisk henseende.
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