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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. podporuje rozvoj opatrení prispievajúcich k dokončeniu vnútorného trhu so službami;

2. až do úplného vykonávania smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu však 
vyjadruje výhrady voči ďalekosiahlym novým horizontálnym nástrojom;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že do smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom 
trhu nebola začlenená zásada krajiny pôvodu; berie na vedomie, že judikatúra sa v tejto 
oblasti ešte stále vyvíja;

4. konštatuje, že je rozpracovaných viacero legislatívnych iniciatív zameraných na 
zabezpečenie právnej istoty v súvislosti s právami a najmä povinnosťami cezhraničných 
poskytovateľov služieb, konkrétne návrh nariadenia o rozhodnom práve pre zmluvné 
záväzky (Rím I), návrh nariadenia o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím 
II) a zelená kniha Komisie o revízii spotrebiteľského acquis;

5. poukazuje na to, že článok 5 navrhovaného nariadenia o rozhodnom práve pre zmluvné 
záväzky má zásadný význam pri určovaní toho, či sa majú uplatniť právne predpisy 
o ochrane spotrebiteľa, ktoré sú platné v krajine pôvodu (poskytovateľa služieb) alebo 
predpisy platné v krajine klienta (zákazníka, ktorý využíva službu); zdôrazňuje, že je 
dôležité čakať na výsledok tohto legislatívneho postupu;

6. pripomína, že – ako sa uvádza vo Všeobecnej dohode o obchode so službami – existuje 
veľa rôznych spôsobov poskytovania cezhraničných služieb (napríklad predaj 
prostredníctvom internetu, cestovanie do inej krajiny za službou alebo návšteva 
poskytovateľa služieb v domovskej krajine zákazníka) a všetky tieto spôsoby by sa mali 
zohľadniť;

7. je presvedčený o tom, že vytvorenie vnútorného trhu so službami, ktorého právny rámec 
je založený na zásade krajiny pôvodu, si vyžaduje, aby príslušné opatrenia boli 
jednoznačné z právneho aj praktického hľadiska.
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