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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmuntrar utarbetandet av åtgärder som gör den inre marknaden för 
tjänster fullständig.

2. I väntan på att direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden genomförs fullt ut 
reserverar Europaparlamentet sig emellertid mot nya långtgående, övergripande 
instrument i detta hänseende.

3. Europaparlamentet beklagar att principen om ursprungsland inte infördes i 
direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, och erkänner att rättspraxis 
fortfarande håller på att utvecklas på detta område.

4. Europaparlamentet konstaterar att ett flertal lagstiftningsförslag är under behandling, vilka 
syftar till att skapa rättssäkerhet i fråga om rättigheter och i synnerhet skyldigheter i 
samband med tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster, det vill säga förslaget till 
förordning om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I), förslaget till förordning om 
tillämplig lag för utomobligatoriska förbindelser (Rom II) och kommissionens grönbok 
om översynen av konsumentregelverket.

5. Europaparlamentet påpekar att artikel 5 i den föreslagna förordningen om tillämplig lag 
för avtalsförbindelser är av avgörande betydelse för att avgöra om 
konsumentskyddslagstiftningen i tjänsteleverantörens ursprungsland eller i kundens 
hemland skall tillämpas. Det är viktigt att invänta resultatet av lagstiftningsförfarandet.

6. Europaparlamentet påminner om att enligt GATS-avtalet tillhandahålls tjänster på många 
olika sätt (såsom Internetförsäljning, kunden som reser utomlands för att köpa tjänster, 
eller tjänsteleverantörer som besöker kundens hemland), och att detta bör tas i beaktande.

7. Europaparlamentet är övertygat om att upprättandet av en inre marknad för tjänster, vars 
rättsliga ram grundar sig på principen om ursprungsland, är beroende av att de berörda 
åtgärderna är tydliga både ur rättslig och ur praktisk synvinkel.


	668563sv.doc

