
PA\668563LV.doc PE 390.372v02-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Juridiskā komiteja

PAGAIDU
2006/2049(INI)

22.5.2007

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Juridiskā komiteja

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par pārrobežu pakalpojumu sniedzēju pienākumiem
(2006/2049(INI))

Atzinumu sagatavoja: Piia-Noora Kauppi



PE 390.372v02-00 2/3 PA\668563LV.doc

LV

PA_NonLeg



PA\668563LV.doc 3/3 PE 390.372v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. aicina izstrādāt pasākumus, lai pabeigtu iekšējā tirgus izveidi pakalpojumu jomā;

2. tomēr izsaka iebildes pret to, ka Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū 
vēl nav pilnībā īstenota, un šajā sakarā gaida jaunus tālejošus horizontālos instrumentus;

3. pauž nožēlu, ka Direktīvā 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū netika pieņemts 
izcelsmes valsts princips; atzīst, ka tiesu prakse šajā jomā vēl joprojām ir attīstības 
procesā;

4. atzīmē, ka izskatīšanā pašreiz vēl atrodas vairākas likumdošanas iniciatīvas, kuru mērķis ir 
nodrošināt juridisko noteiktību attiecībā uz pārrobežu pakalpojumu sniedzēju tiesībām un 
jo sevišķi pienākumiem, proti, priekšlikums regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami 
līgumsaistībām („Roma I”), priekšlikums regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami 
ārpuslīgumiskām saistībām („Roma II”), un Komisijas Zaļā grāmata par patērētāju acquis
pārskatīšanu;

5. norāda, ka iecerētās regulas par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, 
5. pantam ir būtiska nozīme, lai noteiktu, vai attiecībā uz patērētāju aizsardzību 
piemērojami izcelsmes (pakalpojumu sniedzēja) valsts vai klienta (pakalpojumu 
saņēmēja) valsts tiesību akti; uzsver, ka ir svarīgi sagaidīt šīs likumdošanas procedūras 
rezultātu;

6. atgādina, ka būtu jāņem vērā, ka saskaņā ar Vispārējo vienošanos par pakalpojumu 
tirdzniecību pārrobežu pakalpojumus var sniegt daudzos dažādos veidos (piemēram, 
īstenojot tirdzniecību tiešsaistē, ierodoties citā valstī, lai saņemtu pakalpojumus, vai 
pakalpojumu sniedzējam ierodoties pakalpojumu saņēmēja valstī);

7. ir pārliecināts — lai izveidotu iekšējo tirgu pakalpojumu jomā, kura tiesiskais regulējums 
ir balstīts uz izcelsmes valsts principu, ir nepieciešams, lai attiecīgie pasākumi būtu 
skaidri gan tiesiskajā, gan praktiskajā skatījumā.
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