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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zachęca do opracowania środków prowadzących do realizacji wewnętrznego rynku usług;

2. oczekując na pełne wdrożenie dyrektyw 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku 
wewnętrznym, wyraża jednak zastrzeżenia w związku z dalekosiężnymi, nowymi 
instrumentami horyzontalnymi w tym obszarze;

3. wyraża ubolewanie, że zasada kraju pochodzenia nie została przyjęta w dyrektywie 
2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym; przyznaje, że nadal powstaje 
orzecznictwo w tej dziedzinie;

4. zauważa, że na realizację czeka kilka inicjatyw legislacyjnych mających na celu 
zapewnienie pewności prawa w odniesieniu do praw, a w szczególności obowiązków 
dostawców usług transgranicznych, tzn. wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie 
prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) i 
zielona księga Komisji w sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw 
konsumenta;

5. zwraca uwagę, że art. 5 wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie prawa 
właściwego dla zobowiązań umownych ma zasadnicze znaczenie w określaniu, czy 
zastosowanie mają przepisy regulujące ochronę konsumentów kraju pochodzenia 
(dostawcy usług) czy klienta (odbiorcy usługi); podkreśla, że należy poczekać na wynik 
tej procedury legislacyjnej;

6. przypomina, że jak stanowi Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami (GATS), usługi 
transgraniczne świadczone są na wiele różnych sposobów, które należy wziąć pod uwagę 
(jak sprzedaż przez Internet, podróż do innego kraju po usługę lub przyjazd usługodawcy 
do kraju rodzimego konsumenta);

7. jest przekonany, że ustanowienie wewnętrznego rynku usług, którego ramy prawne 
opierają się na zasadzie państwa pochodzenia, zależy od jasności właściwych uregulowań, 
zarówno z prawnego, jak i praktycznego punktu wiedzenia; 


	668563pl.doc

