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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da v predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. spodbuja razvoj ukrepov, ki bodo dokončno vzpostavili notranji trg za storitve;

2. izraža zadržke, vendar se pripravlja na popolno izvajanje direktive 2006/123/ES o 
storitvah na notranjem trgu, kar zadeva daljnosežne, nove horizontalne instrumente na tem 
področju;

3. obžaluje, da načelo države izvora ni bilo vključeno v Direktivo 2006/123/ES o storitvah 
na notranjem trgu; priznava, da se sodna praksa na tem področju še razvija:

4. ugotavlja, da je v pripravi več zakonodajnih pobud, ki želijo zagotoviti pravno varnost, 
kar zadeva pravice in zlasti obveznosti čezmejnih izvajalcev storitev, in sicer predlog 
uredbe o uporabi prava pri pogodbenih obveznostih (Rim I), predlog uredbe o uporabi 
prava pri nepogodbenih obveznostih (Rim 2) in zelena knjiga Komisije o pregledu 
pravnega reda Skupnosti o varstvu potrošnikov;

5. poudarja, da je člen 5 predlagane uredbe o uporabi prava pri pogodbenih obveznostih 
ključen za določanje, ali velja zakonodaja o varstvu potrošnikov države izvora (izvajalca
storitev) ali države stranke (naročnika storitve); poudarja, da je treba počakati na izid tega 
zakonodajnega postopka;

6. ponovno poudarja Splošni sporazum o trgovini s storitvami, ki navaja, da se čezmejne 
storitve izvajajo na različne načine (spletna trgovina, potovanje naročnika v drugo državo 
zaradi storitve ali potovanje izvajalca storitve v državo izvora naročnika), ki jih je treba 
upoštevati;

7. je prepričan, da je vzpostavitev notranjega trga za storitve, katerega zakonski okvir temelji 
na načelu države izvora, odvisna od ustreznih ukrepov, opredeljenih zakonsko in tudi 
praktično.
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