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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy a versenypolitika létfontosságú az egységes piac megerősítéséhez 
és végső soron kiteljesítéséhez azáltal, hogy tisztességes és egyenlő versenyfeltételeket 
biztosít valamennyi piaci szereplő számára, lehetővé teszi az innovatív vállalkozások 
növekedését, valamint magas szintű fogyasztóvédelmet és választékot biztosít;

2. tudomásul veszi azokat a változásokat, amelyekkel a vállalkozások és a fogyasztók 
egyaránt szembesülnek a digitális transzformáció miatt, és üdvözli, hogy a Bizottság 
versenypolitikájának korszerűsítésére összpontosít a digitális ágazat súlyos 
problémáinak és piaci elégtelenségeinek megfelelő kezelése érdekében;

3. emlékeztet arra, hogy a digitális piacok szabályozása a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság alapvető felelősségi körébe tartozik; ezzel összefüggésben kiemeli a P2B-
rendelet ((EU) 2019/1150 rendelet1) elfogadását, és megjegyzi, hogy az előzetes 
szabályozási beavatkozás orvosolni fogja az utólagos versenyjogi jogérvényesítés 
hiányosságait;

4. kiemeli annak jelentőségét, hogy néhány online szolgáltató a digitális gazdaság 
kapuőreként lép fel, többek között az e-kereskedelmi piacokhoz való hozzáférés 
tekintetében, valamint ennek a fogyasztók választási szabadságára és a vállalkozások 
piacokhoz való hozzáférésére gyakorolt következményeit; hangsúlyozza ezért egy 
előzetes belső piaci szabályozási eszköz szükségességét annak biztosítása érdekében, 
hogy az érintett piacok tisztességesek és versenypiacok maradjanak; várakozással tekint 
az elé, hogy ez az eszköz bekerüljön a digitális piacokról szóló jogszabályról szóló, 
küszöbön álló javaslatba;

5. megjegyzi, hogy a vertikális csoportmentességi rendeletet nem igazították megfelelően 
a közelmúltbeli piaci fejleményekhez, különösen az online értékesítés és az online 
platformok bővüléséhez; üdvözli a Bizottság által a közelmúltban indított 
hatásvizsgálatot, és további lépésekre szólít fel a kérdés kezelése érdekében;

6. hangsúlyozza a versenyjog hatékony uniós szintű érvényesítését és felügyeletét biztosító 
egyértelmű intézkedések fontosságát; hangsúlyozza, hogy a rendelkezéseknek való 
megfelelést hatékony és arányos szankciókkal kell megerősíteni;

7. felhívja a Bizottságot, hogy valamennyi piaci szereplő számára biztosítson tisztességes 
és biztonságos hozzáférést az adatokhoz; megjegyzi, hogy lehetővé kell tennie a 
fogyasztók számára adataik ellenőrzését, és további jogokat kell biztosítania számukra 
az adathordozhatóság és az interoperabilitás tekintetében annak biztosítása érdekében, 
hogy az adatok egységes piaca az európai értékeken és a tisztességes versenyen 
alapuljon.

1 HL L 186., 2019.7.11., 57. o.

http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1150/oj
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