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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia 
consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. încurajează dezvoltarea unor măsuri de completare a pieţei interne a serviciilor;

2. îşi exprimă rezervele totuşi până la aplicarea integrală a Directivei 2006/123/CE privind 
serviciile pe piaţa internă, în legătură cu noile instrumente orizontale, pe termen lung, în 
acest sens;

3. regretă neadoptarea principiului ţării de origine în Directiva 2006/123/CE privind 
serviciile pe piaţa internă; confirmă faptul că în acest domeniu jurisprudenţa încă se află în 
stadiul de dezvoltare;

4. observă existenţa unor numeroase iniţiative legislative destinate asigurării siguranţei 
legislative cu privire la drepturile şi în special obligaţiile furnizorilor de servicii 
transfrontaliere, şi anume propunerea de regulament privind legislaţia aplicabilă 
obligaţiilor contractuale (Roma I), propunerea de regulament privind legislaţia aplicabilă 
obligaţiilor necontractuale (Roma II) şi Cartea Verde a Comisiei privind revizuirea acquis-
ului în domeniul protecţiei consumatorilor;

5. subliniază că articolul 5 al regulamentului propus privind legislaţia aplicabilă obligaţiilor 
contractuale este esenţial pentru a se determina dacă se aplică legislaţia în domeniul 
protecţiei consumatorului din ţara de origine (a furnizorului de servicii) sau din ţara 
clientului (clientul serviciilor); subliniază importanţa aşteptării rezultatului acestei 
proceduri legislative;

6. reaminteşte faptul că, astfel cum prevede Acordul general privind comerţul în servicii, 
serviciile transfrontaliere sunt prestate în numeroase modalităţi diferite (precum vânzarea 
on-line, deplasarea în altă ţară pentru servicii, sau vizitarea de către furnizorul de servicii a 
ţării de domiciliu a clientului), care ar trebui luate în considerare;

7. este convinsă că înfiinţarea unei pieţe interne pentru servicii, al cărei cadru legal se 
bazează pe principiul ţării de origine, depinde de claritatea măsurilor relevante atât din 
punct de vedere legal, cât şi practic.


