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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Iħeġġeġ il-ħolqien ta' miżuri li jikkompletaw is-suq intern għas-servizzi;

2. Madankollu, jesprimi r-riżervi tiegħu sakemm isseħħ l-implimentazzjoni sħiħa tad-
Direttiva 2006/123/KE dwar is-servizzi fis-suq intern, f'dak li għandu x'jaqsam ma' 
strumenti ġodda orizzontali li jwasslu fit-tul f'dan ir-rigward;

3. Jiddispjaċih li l-prinċipju tal-pajjiż ta' l-oriġini ma ġiex adottat fid-Direttiva 2006/123/KE 
dwar is-servizzi fis-suq intern; jagħraf li l-ġurisprudenza f'dan il-qasam għadha qed 
tiżviluppa;

4. Jinnota li hemm pendenti bosta inizjattivi għal leġiżlazzjoni bil-għan li jiżguraw iċ-
ċertezza legali f'dak li għandu x'jaqsam mad-drittijiet u fuq kollox ma' l-obbligi tal-
fornituri tas-servizzi transkonfinali, jiġifieri, il-proposta għal regolament dwar il-liġi 
applikabbli għall-obbligi kuntrattwali (Ruma I), il-proposta għal regolament dwar il-liġi 
applikabbli għall-obbligi mhux kuntrattwali (Ruma II) u l-Green Paper tal-Kummissjoni 
dwar ir-reviżjoni ta' l-Acquis tal-Konsumatur;

5. Jinnota li l-Artikolu 5 tar-regolament propost dwar il-liġi applikabbli għall-obbligi 
kuntrattwali huwa essenzjali biex jiġi ddeterminat jekk tapplikax il-leġiżlazzjoni tal-
ħarsien tal-konsumatur tal-pajjiż ta' l-oriġini (tal-fornitur tas-servizz) jew tal-klijent (il-
konsumatur tas-servizz); jenfasizza l-importanza li wieħed jistenna r-riżultati tal-
proċedura leġiżlattiva;

6. Ifakkar li, kif ġie ddikjarat fil-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi, is-servizzi 
transkonfinali huma pprovduti permezz ta' ħafna metodi differenti (bħall-bejgħ online, 
vjaġġar lejn pajjiż ieħor għas-servizz, jew bi żjara tal-fornitur lill-pajjiż tal-konsumatur), li 
għandhom jitqiesu;

7. Huwa konvint li t-twaqqif ta' suq intern għas-servizzi li jkollu l-qafas legali bbażat fuq il-
prinċipju tal-pajjiż ta' l-oriġini jiddependi minn miżuri relevanti li jkunu ċari kemm mill-
perspettiva legali, kif ukoll minn dik prattika. 


