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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt 
en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. moedigt de opstelling van maatregelen ter voltooiing van de interne markt voor diensten 
aan;

2. spreekt evenwel in afwachting van de volledige uitvoering van Richtlijn 2006/123/EG 
betreffende diensten op de interne markt zijn bedenkingen uit met betrekking tot 
vérstrekkende nieuwe horizontale instrumenten terzake;

3. betreurt het dat het oorsprongslandbeginsel niet is overgenomen in Richtlijn 2006/123/EG 
betreffende diensten op de interne markt; beseft dat de jurisprudentie op dit terrein zich 
nog aan het ontwikkelen is;

4. merkt op dat er verscheidene wetgevingsinitiatieven in behandeling zijn waarmee beoogd 
wordt voor rechtszekerheid te zorgen inzake de rechten en met name de plichten van 
verleners van grensoverschrijdende diensten, namelijk het voorstel voor een verordening 
betreffende het recht dat van toepassing is op contractuele verplichtingen (Rome I), het 
voorstel voor een verordening betreffende het recht dat van toepassing is op niet-
contractuele verplichtingen (Rome II) en het Groenboek van de Commissie over de 
herziening van het consumentenacquis;

5. wijst erop dat artikel 5 van de voorgestelde verordening betreffende het recht dat van 
toepassing is op contractuele verplichtingen van essentieel belang is om te bepalen of de
consumentenbeschermingswetgeving van het oorsprongsland (van de dienstverlener) van 
toepassing is dan wel van dat van de klant (afnemer van de dienst); onderstreept dat het 
van belang is de uitkomst van deze wetgevingsprocedure af te wachten;

6. herinnert eraan dat, zoals vermeld in de Algemene Overeenkomst inzake de handel in 
diensten, grensoverschrijdende diensten op velerlei manieren worden verleend (bijv. 
verkoop online, men reist naar een ander land voor de dienst of de dienstverlener bezoekt 
het thuisland van de klant), hetgeen in aanmerking dient te worden genomen;

7. is ervan overtuigd dat voor de totstandbrenging van een interne markt voor diensten met 
een juridisch kader dat gebaseerd is op het oorsprongslandbeginsel, als voorwaarde geldt
dat de relevante maatregelen vanuit zowel juridisch als praktisch oogpunt duidelijk zijn.
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