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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. ενθαρρύνει την ανάπτυξη μέτρων ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών·

2. εκφράζει τις επιφυλάξεις της,  εντούτοις, έως την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας 
2006/123/ΕΚ για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, όσον αφορά τα ευρείας κλίμακας, 
νέα οριζόντια μέσα·

3. εκφράζει τη λύπη της για το ότι η αρχή της χώρας προέλευσης δεν εγκρίθηκε στην οδηγία 
2006/123/ΕΚ για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά· κατανοεί ότι η νομολογία στον 
τομέα αυτό είναι ακόμη υπό εξέλιξη·

4. επισημαίνει ότι υπάρχουν ορισμένες εκκρεμούσες νομοθετικές πρωτοβουλίες με στόχο 
την εξασφάλιση νομικής κάλυψης όσον αφορά τα δικαιώματα και ειδικότερα τις 
υποχρεώσεις των φορέων παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών, π.χ. την πρόταση 
κανονισμού στο δίκαιο που διέπει τις συμβατικές υποχρεώσεις (Ρώμη I) την πρόταση 
κανονισμού στο δίκαιο των εξωσυμβατικών υποχρεώσεων (Ρώμη IΙ) και την Πράσινη 
Βίβλο της Επιτροπής για αναθεώρηση του κοινοτικού κεκτημένου σε θέματα
δικαιωμάτων των καταναλωτών·

5. επισημαίνει ότι το Άρθρο 5 της προτεινόμενης κανονιστικής ρύθμισης στο δίκαιο για τις 
συμβατικές υποχρεώσεις είναι ουσιαστικής σημασίας για τον καθορισμό του κατά πόσον 
είναι εφαρμοστέα η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών της χώρας 
προέλευσης (του φορέα παροχής υπηρεσιών) ή του πελάτη (αποδέκτη των υπηρεσιών)  · 
επισημαίνει ότι θα πρέπει να αναμένουμε τα αποτελέσματα  αυτής της νομοθετικής
διαδικασίας·

6. υπενθυμίζει ότι, όπως δηλώνεται στη Γενική Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρεσιών 
(ΓΣΕΥ), οι διασυνοριακές υπηρεσίες παρέχονται με διάφορους τρόπους (όπως την 
ηλεκτρονική πώληση, την μετάβαση σε άλλη χώρα για την παροχή της υπηρεσίας ή την 
επίσκεψη του φορέα παροχής υπηρεσιών στην χώρα του πελάτη), που θα πρέπει επίσης 
να ληφθούν υπόψη·

7. είναι πεπεισμένη ότι η καθιέρωση μιας εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών της οποίας το 
νομικό πλαίσιο θα βασίζεται στην αρχή της χώρας προέλευσης ή καταγωγής εξαρτάται 
από τα σχετικά μέτρα που θα πρέπει να είναι σαφή τόσο από νομική όσο και από 
πρακτική πλευρά. 
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