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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. ösztönzi a szolgáltatások belső piacának kiegészítésére szolgáló eszközök fejlesztését;

2. fenntartását fejezi ki mindazonáltal a széles körű, új, horizontális eszközöket illetően a 
belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv maradéktalan végrehajtásáig;

3. sajnálatát fejezi ki aziránt, hogy nem fogadták el a származási ország elvét a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvben; tudomásul veszi, hogy a joggyakorlat 
ezen a területen még továbbra is fejlődésben van;

4. megjegyzi, hogy számos olyan függőben lévő, a jogbiztonság biztosítását célzó 
jogalkotási kezdeményezés van, amely a határokon átnyúló szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók jogaira, és különösképpen kötelezettségeire vonatkozik, így a szerződéses 
kötelezettségekre vonatkozó jogról szóló rendeletre irányuló javaslat (Róma I.), a nem 
szerződéses kötelezettségekre vonatkozó jogról szóló rendeletre irányuló javaslat (Róma 
II.) és a fogyasztóvédelmi joganyag átvilágításáról szóló zöld könyv;

5. rámutat, hogy a szerződéses kötelezettségekre vonatkozó jogról szóló, javasolt rendelet 
alapvető annak meghatározásában, hogy a szolgáltató származási országa vagy a vásárló 
(a szolgáltatás fogyasztója) megfelelő fogyasztóvédelmi jogszabályait alkalmazzák-e; 
hangsúlyozza, hogy fontos megvárni a jogalkotási eljárás eredményeit; 

6. emlékeztet, hogy a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezményben 
foglaltak szerint a határokon átnyúló szolgáltatások számos különböző módon 
valósíthatóak meg (úgy mint on-line értékesítés, a szolgáltatásért másik országba való 
utazás, vagy a szolgáltató látogatása a fogyasztó országába), melyeket mind figyelembe 
kell venni;

7. meggyőződése, hogy a szolgáltatások belső piacának olyfajta létrehozása, melynek jogi 
keretei a származási ország elvén alapszanak, mind jogi, mind pedig gyakorlati 
szempontból a lényegi intézkedések egyértelműségétől függenek .
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