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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy:

- állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel az e-kereskedelemről szóló irányelvben foglalt keretet a digitális gazdaság korát 
megelőzően alakították ki, és így nem tükrözi a közlekedési és az idegenforgalmi 
ágazatban a mai online szolgáltatások műszaki, gazdasági, munkaügyi és társadalmi 
valóságát; mivel a nemzeti és a helyi szabályozás tagállamonként eltérő, és az uniós 
szintű harmonizált megközelítés hiánya a piac széttöredezettségéhez vezetett; 

B. mivel a közlekedés és a turizmus területén működő online platformok teljes 
ökoszisztémájában korlátozott számú, kapuőrként működő vállalat uralja a piacot, ami 
jelentős akadályokat állít a piacra való belépés útjába és elfojtja a versenyt, ezáltal pedig 
korlátozza a fogyasztók lehetőségeit;

C. mivel a digitális platformok működése pozitív hatással volt a közlekedési és turisztikai 
szolgáltatások hozzáférhetőségére, valamint jelentős mértékben hozzájárult az 
intelligens közlekedési rendszerek technológiáinak fejlődéséhez, különösen az önvezető 
járművek területén;

D. mivel a közlekedési és az idegenforgalmi ágazatban a fokozott digitalizáció számos 
pozitív hatással járt a megnövekedett választási szabadság, az erőforrások jobb 
felhasználása, valamint a fogyasztók és a vállalkozások közötti könnyebb 
kapcsolattartás formájában;

E. mivel el kell ismerni a közlekedési ipar digitalizálásának további felgyorsítására 
szolgáló nagyszerű lehetőségeket, és mivel ennek fényében a jövőbeli szabályozást úgy 
kell kialakítani, hogy az elősegítse, és ne akadályozza a technológiai fejlődést, és ezzel 
egy időben előmozdítsa az egyenlő feltételekkel megvalósuló versenyt;

F. mivel az Unió még nem használja ki teljes egészében az átjárhatóság előnyeit, 
különösen a szabványosítás, a közbeszerzések és az illetékes nemzeti hatóságok közötti 
koordináció hiányosságai miatt;

G. mivel szükség van a jelentős informatikai infrastrukturális beruházások támogatására, 
hogy a jövőbeli európai prosperitást megteremtő digitális szolgáltatások biztosíthatók 
legyenek;

H. mivel a közlekedési ágazat területén működő digitális online platformok a 
munkaerőpiacot lehetőségek és kihívások elé is állítják, és jellemzően olyan 
rugalmasabb munkaerőre támaszkodnak, amelynek alkalmazási feltételei, képviselete és 
szociális védelme továbbra sem egyértelmű és egyes esetekben a helyzete hátrányos; 

1. tudomásul veszi az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv elmúlt két évtizedben 
játszott fontos szerepét az európai digitális egységes piacon a közlekedési és turisztikai 
platformok fejlődésének elősegítésében; 
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2. megjegyzi, hogy az Európai Bíróság gazdag ítélkezési gyakorlattal rendelkezik azzal 
kapcsolatban, hogy mire terjed ki az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásoknak az e-kereskedelemről szóló irányelvben szereplő 
fogalommeghatározása, különösen a közlekedési és a rövid távú bérleti szolgáltatások 
ágazatában működő online platformok tekintetében, ezért ennek az ítélkezési 
gyakorlatnak a figyelembe vételével frissített és egyértelmű meghatározásra van 
szükség; 

3. rámutat arra, hogy a közlekedés és a turizmus ágazatában az online platformokat a 
felhasználók széles körben üdvözölték, és tevékenységük újfajta fogyasztói 
magatartáshoz vezetett; megjegyzi hogy a platformok általi proaktív intézkedések 
ösztönzése az egyik módja annak, hogy nagyobb bizalmat, biztonságot és védelmet 
biztosítsanak a felhasználók számára; emlékeztet azonban arra, hogy az egyértelmű, 
átlátható és naprakész szabályok hiánya egyes esetekben a piac széttöredezettségéhez és 
bizonytalansághoz vezetett, ami esetleg káros lehet a vállalkozások számára és jelentős 
akadályt gördíthet további fejlődésük elé, különösen a piacra újonnan belépők esetében;

4. felhívja a Bizottságot, hogy az alkalmazott üzleti modell figyelembe vételével tisztázza 
a közlekedési és az idegenforgalmi platformok felelősségét; kéri a Bizottságot, hogy 
állapítson meg egységes kötelezettséget a közlekedési és az idegenforgalmi platformok 
számára a szolgáltatók kilétének ellenőrzésére, valamint arra vonatkozóan, hogy a 
szolgáltatóktól a kínált szolgáltatás jogszerűségét és biztonságosságát igazoló 
jogosítványokat, engedélyeket és tanúsítványokat kérjenek, vezessék be a kellő 
gondosságra vonatkozó protokollok használatát annak biztosítására, hogy a szolgáltatók 
által nyújtott információk naprakészek, továbbá hozzanak intézkedéseket a jogellenes 
tartalmak ellen, hogy biztonságosabb környezetet és jogbiztonságot teremtsenek és 
tartsanak fenn a felhasználók és a hatóságok számára;

5. felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki az egész EU-ra kiterjedő alapelveket, amelyek 
a kínált digitális szolgáltatás típusát és az érintett szereplőket figyelembe véve 
pontosítják a bejelentési-cselekvési eljárásokat; kéri, hogy vezessenek be hatékony, 
visszatartó erejű és arányos szankcionálási mechanizmust arra az esetre, ha a platform 
nem lép fel azt követően, hogy az illetékes hatóság értesítése révén ténylegesen 
tudomást szerzett a jogellenességről;

6. hangsúlyozza, hogy a vonatkozó uniós jogszabályok tiszteletben tartásának biztosítása 
érdekében értékelni kell azon harmadik országbeli piacokat, amelyek hozzáférést 
biztosítanak az európai fogyasztók számára a termékekhez és szolgáltatásokhoz, 
amennyiben nincs az EU-ban letelepedett gyártó, importőr vagy forgalmazó; 

7. emlékeztet annak fontosságára, hogy a meglévő uniós intézmények, ügynökségek és 
szervek hatékonyan hajtsák végre és érvényesítsék az online platformok piacát érintő 
szabályokat, többek között azzal a céllal, hogy megkönnyítsék az adatmegosztást, a 
fogyasztók számára jogorvoslatot biztosítsanak, valamint előmozdítsák az érdekelt 
felekkel folytatott párbeszédet; hangsúlyozza az online platformpiac fontosságát és 
sajátosságait a közlekedés és idegenforgalom területén, amelyek ebben a kérdésben 
ágazat-specifikus megközelítést és különös figyelmet igényelnek; kéri, hogy vizsgálják 
meg annak lehetőségét, hogy a meglévő kereteken belül egyetlen kapcsolattartó pontot 
hozzanak létre a turisztikai és közlekedési platformok számára; 
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8. kéri az EB-t, hogy a jogbiztonság Unió-szerte történő garantálása érdekében az 
esetleges derogációkra is kiterjedően egyértelműsítse, hogyan működik a származási 
ország elve;

9. arra kéri a Bizottságot, hogy szenteljen különös figyelmet a kkv-knek; javasolja, hogy a 
jövőbeli jogszabályok vegyék figyelembe az egységes piac szereplői között meglévő 
különbségeket; kéri továbbá, hogy csökkentsék a közlekedési és az idegenforgalmi 
ágazatban szolgáltatásokat nyújtó kkv-k szükségtelen adminisztratív terheit, és vegyék 
figyelembe, hogy sok kkv korlátozottan jut hozzá finanszírozási forrásokhoz; kiemeli az 
adatokhoz való fokozott hozzáférés szükségességét a közlekedési és az idegenforgalmi 
ágazatban működő kkv-k számára;

10. felhívja a figyelmet a közlekedési és az idegenforgalmi platformok más ágazatokhoz 
képest rendkívül sajátos jellegű tartalmára, amelynek bizonyos esetekben nemzeti 
szinten meghatározott, pontos kritériumoknak kell megfelelnie; ágazat-specifikus, uniós 
szinten összehangolt erőfeszítéseket szorgalmaz minden érdekelt fél bevonásával, hogy 
az együttműködés megkönnyítésének és az üzleti lehetőségek bővítésének céljával 
megállapodjanak az egységes piaci szabályokkal összhangban lévő azon kritériumokat 
illetően – például engedélyek, jogosítványok, vagy adott esetben a nyújtott szolgáltatás 
helyi vagy nemzeti regisztrációs száma –, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egy 
platformon szolgáltatást kínáljanak; kiemeli az együttműködésen alapuló gazdasági 
platformok fontosságát a közlekedési és az idegenforgalmi ágazatban, ahol 
magánszemélyek és szakemberek egyaránt nyújtanak szolgáltatásokat; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy ne rójanak aránytalan tájékoztatási kötelezettségeket és 
szükségtelen adminisztratív terheket semmilyen szolgáltatóra, különös tekintettel a 
magánszemélyek közötti szolgáltatást nyújtó szolgáltatókra és a kkv-kra;

11. felhívja a Bizottságot, hogy a rövid távú bérleti és mobilitási szolgáltatások piacán 
erősítse meg az érdekelt felek és a helyi hatóságok közötti kapcsolatot; úgy véli, hogy a 
digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak arra kell törekednie, hogy jogbiztonságot 
és egyértelműséget biztosítson ezen a piacon azáltal, hogy olyan irányítási keretet hoz 
létre, amely formalizálja a rövid távú bérleti és mobilitási platformok és a nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok közötti együttműködést, és amelynek célja különösen a 
bevált gyakorlatok megosztása és ezáltal mindennapi tevékenységük megkönnyítése, 
valamint azáltal, hogy a rövid távú bérlési és mobilitási platformok tekintetében 
tájékoztatási kötelezettségeket állapít meg a szolgáltatóik felé a vonatkozó nemzeti, 
regionális és helyi jogszabályokkal kapcsolatban;

12. üdvözli ezzel összefüggésben, hogy a Bizottság 2020 márciusában megállapodást ért el 
a rövid távú bérleti ágazat egyes platformjaival az adatmegosztásról, és úgy véli, hogy 
ez lehetővé fogja tenni a helyi hatóságok számára a közösségi gazdaság fejlődésének 
jobb megértését, valamint lehetővé teszi a megbízható és folyamatos adatmegosztást, 
ezáltal támogatva a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatalt; felhívja a 
Bizottságot, hogy az összes érdekelt féllel folytatott konzultációt követően tegyen 
további lépéseket a rövid távú bérleti online platformokra vonatkozó átfogóbb 
adatmegosztási keret létrehozása érdekében, és kötelezze a rendszerszintű platformokat 
arra, hogy adataikat ennek megfelelően osszák meg az Eurostattal és azon ország 
nemzeti statisztikai hivatalával, ahol a szolgáltatók az általános adatvédelmi rendelettel 
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teljes összhangban működnek1;

13. felhívja a figyelmet az adatokhoz való hozzáférés, az adatok hordozhatósága és az 
átlátható adatkormányzás fontosságára a platformgazdaság szempontjából; kiemeli, 
hogy az adatok létfontosságú szerepet játszanak a helyi önkormányzatok számára a 
közlekedési és az idegenforgalmi politikák végrehajtásában és fejlesztésében, valamint 
olyan új innovatív szolgáltatások létrehozásában, amelyek hozzájárulnak Európa 
versenyképességéhez; úgy véli, hogy egyes adatok stratégiai közjavak is, ezért üdvözli 
az európai adatstratégiáról szóló európai bizottsági közleményt, különösen a közös 
európai adatterek kialakítását az olyan stratégiai gazdasági ágazatokban, mint a 
közlekedés és a mobilitás; hangsúlyozza, hogy az adatok felhasználása és kezelése 
során tiszteletben kell tartani az adatvédelmi szabályokat;

14. felhívja a figyelmet az adatok fontosságára a technikai fejlődés támogatásában a 
közlekedési ipar esetében, a mesterséges intelligencia, az 5G és más releváns vezeték 
nélküli hálózati technológiák, valamint az összekapcsolt és automatizált mobilitás terén; 
felhívja a Bizottságot, hogy a magánélet védelmére és az adatvédelemre vonatkozó 
uniós jogszabályokkal teljes összhangban segítse elő a vállalati innovációt; úgy véli, 
hogy lehetővé kell tenni az adatok szabad áramlását a járművek és a szolgáltatók között, 
és ezért felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a járművek adataihoz való versenyképes 
hozzáférést karbantartási és javítási célból, valamint az induló mobilitási vállalkozások 
számára; 

15. megjegyzi, hogy az úgynevezett nyers adatok, azaz a felhasználás érdekében fel nem 
dolgozott adatok, amelyek nem személyes adatokat is tartalmazhatnak, fontos 
társadalmi célokat szolgálhatnak; felhívja a Bizottságot, hogy a kutatások és az 
interoperabilitási platformok közötti együttműködés céljából hozzon létre az 
adatvédelmi szabályokat teljes körűen tiszteletben tartó jogi keretet és ösztönző 
rendszert a nyers adatok magánszektorral, közintézményekkel és egyetemekkel való 
megosztására;

16. hangsúlyozza az áru- és utasforgalom irányítása és szervezése, valamint az 
infrastruktúrák és az erőforrások hatékonyabb használata terén az adatcsere, a 
digitalizáció és a big data előmozdításának szükségességét a közlekedési és a logisztikai 
ágazatban használt platformokon a hatékonyságnövelés előmozdítása érdekében; 
felhívja a Bizottságot, hogy uniós szinten hangolja össze ezeket a platformokat az 
ellátási láncok láthatóságának, a valós idejű forgalomirányításnak és a 
teherforgalomnak a javítása, valamint a TEN-T adminisztratív formaságainak 
egyszerűsítése és csökkentése érdekében, különösen a határokon átnyúló szakaszokon; 
emlékeztet, hogy a hozzáférhetőség, az interoperabilitás, valamint a naprakész és valós 
idejű utazási és forgalmi adatok megosztása valamennyi közlekedési mód esetében 
fontos szerepet játszik az online kereslet és kínálat növekedésének az intelligens 
közlekedési rendszerekről szóló irányelvvel2 összhangban történő elősegítésében; 

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 1–88. o.).
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. július 7-i 2010/40/EU irányelve az intelligens közlekedési 
rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való 
kapcsolódására vonatkozó keretről, EGT-vonatkozású szöveg (HL L 207., 2010.8.6., 1–13. o.).
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felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a városi, regionális és távolsági szállítási 
szolgáltatások online multimodális piacának kialakulását gátló akadályokat;

17. felhívja a figyelmet a mobilitási szolgáltatási (MaaS) platformokban rejlő lehetőségekre 
az uniós mobilitás digitalizálásában, automatizálásában és dekarbonizációjában; felhívja 
a Bizottságot, hogy értékelje a kiegyensúlyozott MaaS rendszerek bevezetését a 
monopóliumok megelőzése és a vonatkozó jogszabályok és politikák végrehajtásának 
garantálása, valamint az ilyen rendszerek helyi önkormányzatok általi bizonyos fokú 
ellenőrzésének lehetővé tétele érdekében;

18. elismeri, hogy a digitális gazdaság, különösen a platformok, jelentős hatást 
gyakorolhatnak a régóta fennálló, szabályozott üzleti modellekre számos stratégiai 
ágazatban, például a közlekedés és a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás területén; 
hangsúlyozza ezért, hogy elő kell mozdítani az egyenlő versenyfeltételeket, különösen 
az innovátorok, a vállalkozások és az új piaci szereplők, köztük a kkv-k és az induló 
vállalkozások számára, valamint hogy a szereplők sokféleségének fenntartása, a jó 
versenykörnyezet biztosítása és a piaci óriásvállalatok dominanciájának korlátozása 
érdekében a platformok és az üzleti felhasználók közötti kapcsolatokról szóló 
rendeletre3 kell építkezni; hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak sürgősen egyértelmű 
kritériumokat kell megállapítania és meg kell határoznia a „rendszerszintű platformok” 
fogalmát;  felhívja az illetékes hatóságokat, hogy továbbra is éberen ügyeljenek arra, 
hogy elkerüljék monopóliumok kialakulását az utazási és idegenforgalmi platformok 
piacán azáltal, hogy nyomon követik az olyan visszaélésszerű gyakorlatokat, mint a 
keresőprogramokon a visszaélésszerű előnyben részesítés és önpozicionálás, amelyek 
tisztességtelen árképzéshez és elfogult vásárlói döntésekhez vezethetnek;

19. kiemeli, hogy a digitális gazdaság korszakát a munkahelyi biztonságnak és annak kell 
jellemeznie, hogy az önálló vállalkozók és a hagyományos foglalkoztatottak 
összehasonlítható munkafeltételekkel rendelkeznek; ösztönzi a tagállamokat és az 
Európai Bizottságot, hogy értékeljék a nemzeti foglalkoztatási szabályok és az uniós 
munkajogi rendelkezések megfelelőségét;   

20. rámutat, hogy a digitális platformok működése a közlekedés és az idegenforgalom 
területén pozitív szerepet játszott az új munkahelyek teremtésében, különösen a fiatalok 
és a képzetlen munkavállalók számára; 

21. e tekintetben üdvözli az átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló irányelvet4 
és a munkavállalók és az önálló vállalkozók szociális védelemhez való hozzáféréséről 
szóló tanácsi ajánlást5; felhívja a Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon a 
közösségi vívmányok végrehajtását ezen a területen; ezzel összefüggésben emlékeztet 
arra, hogy az Európai Parlament illetékes bizottsága „Tisztességes munkakörülmények, 
jogok és szociális védelem a platform-munkavállalók számára – A digitális fejlődéshez 

3 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 rendelete (2019. június 20.) az online közvetítő szolgáltatások 
üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról (HL L 186., 2019. 
július 11., 57. o.).
4 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1152 irányelve 2019. június 20.) az Európai Unióban 
alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről (HL L 186., 2019. július 11., 105–121. o.).
5 A Tanács ajánlása (2019. november 8.) a munkavállalók és az önálló vállalkozók szociális védelemhez való 
hozzáféréséről 2019/C 387/01 (HL C 387, 2019. november 15, 1–8. o.).
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kapcsolódó új foglalkoztatási formák” címmel jelentést6 készít; 

22. kéri olyan nemzetközi irányítási rendszer kialakítását, amely megköveteli, hogy a 
platformtulajdonosok tiszteletben tartsanak bizonyos minimális jogokat és biztosítsák a 
védelem minimális szintjét, illetve amely szabályozza az adatok felhasználását és az 
algoritmikus elszámoltathatóságot a munka világában; emlékeztet a munkavállalók 
valamennyi kategóriájának az EU Alapjogi Chartájában rögzített azon alapvető jogára, 
hogy érdekeik védelmében együttesen lépjenek fel;

23. hangsúlyozza, hogy az üzleti titkok védelme mellett átláthatóságra van szükség a 
közlekedési és az idegenforgalmi platformokon, különösen a szolgáltatást, az árképzést, 
a hirdetéseket és a digitális bizalomépítő mechanizmusokat, mint például értékeléseket 
és véleményeket érintő algoritmusok tekintetében; felszólít a meglévő fogyasztóvédelmi 
vívmányok végrehajtására és az európai normáknak való megfelelésre, valamint további 
és egyértelműbb szabályokat kér a személyre szabott árképzés, ajánlatok és rangsorolás 
mögött meghúzódó indokokkal kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozóan, különösen, ha 
ez automatikus döntéshozatali szoftveren keresztül történik; úgy véli, hogy a 
fogyasztóknak megfelelő tájékoztatást kell nyújtani, jogaikat pedig ténylegesen 
garantálni kell; úgy véli, hogy a felhasználók számára lehetővé kell tenni, hogy az 
automatizált döntésekből eredő esetleges hibák ellenőrzését és javítását kérjék, valamint 
hogy ezzel összefüggésben jogorvoslatért folyamodjanak;

24. sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, hogy mozdítsák elő az eszközök, alkalmazások, 
adattárak, szolgáltatások és hálózatok közötti interoperabilitást, amely szükséges a 
közlekedés és az idegenforgalom területén is használt információs és kommunikációs 
technológiák (IKT) alkalmazásában rejlő előnyök teljes kihasználásához;

25. kiemeli, hogy a közlekedés és az idegenforgalom területén működő online 
platformoknak az európai zöld megállapodással összhangban szolgáltatásaik révén elő 
kell mozdítaniuk a fenntarthatóságot; hangsúlyozza, hogy a digitalizáció fontos szerepet 
játszhat a közlekedési és az idegenforgalmi ágazat fenntarthatóságának növelésében, 
különösen a városi mobilitás terén, valamint az erőforrások hatékonyabb 
felhasználásában, a nem megfelelően kihasznált terek, továbbá az olyan térségek 
támogatásában, amelyek hagyományosan nem részesülnek az idegenforgalom 
előnyeiből; emlékeztet arra, hogy a jól tájékozott felhasználók a fenntartható közlekedés 
és idegenforgalom fontos mozgatórugói; felhívja az online platformokat, hogy 
ajánlataikba és szolgáltatási feltételeikbe építsenek be környezetbarát alternatívákat, 
továbbá felhívja az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki iránymutatásokat a 
közlekedés és idegenforgalom online platformjai számára, eszközöket és információkat 
biztosítva arra vonatkozóan, hogyan lehet ügyfeleiknek és felhasználóiknak 
hatékonyabban tájékoztatást adni szolgáltatásaik környezeti hatásairól; 

26. kiemeli, hogy a Covid19-világjárvány által kiváltott példátlan válság jelentősen 
megnövelte a digitális szolgáltatások iránti igényt, és ismét rávilágított, hogy szükség 
van az EU digitális szuverenitásának megerősítésére; üdvözli a Bizottság 
kezdeményezését a tagállami kapcsolattartó pontok hálózatának létrehozására és egy 
uniós szintű platform kialakítására, melyek célja a zöld folyosókon zajló forgalommal 

6 Tisztességes munkakörülmények, jogok és szociális védelem a platform-munkavállalók számára – A digitális 
fejlődéshez kapcsolódó új foglalkoztatási formák (2019/2186(INI)) 
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és a nemzeti közlekedési válaszintézkedésekkel kapcsolatos információcsere 
megkönnyítése; hangsúlyozza, hogy továbbra is támogatni kell a zöld folyosókkal 
kapcsolatos együttműködést az uniós ellátási láncok zökkenőmentes működésének és az 
áruk uniós közlekedési hálózaton belüli mozgásának biztosítása érdekében; felhívja a 
Bizottságot, hogy a fellendülés szakaszában biztosítsa az uniós koordinációs platform 
hatékonyságát;

27. rámutat a Covid19-válságnak az Unió turisztikai ágazatára gyakorolt súlyos hatására; 
felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre egy uniós platformot az idegenforgalmi 
ágazatban érdekelt valamennyi fél közötti adat- és információcsere céljából, hogy a 
helyreállítási szakaszban megkönnyítse a bevált gyakorlatok megosztását és 
előmozdítsa a fenntarthatóságot;
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MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK VAGY SZEMÉLYEK JEGYZÉKE, 
AMELYEKTŐL, ILLETVE AKIKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében készült. Az 

előadó az alábbi szervezetektől vagy személyektől kapott észrevételeket a Közlekedési es 

Idegenforgalmi Bizottságnak a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság számára készült, „A 

digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes piac működésének javítása” című 

(2020/2018(INL)) véleménytervezetének elkészítése során:

Szervezet és/vagy 
személy

Európai Fogyasztók Szervezete
Airbnb

EU Travel Tech
UBER

Európai Szakszervezetek Szövetsége (ETUC)
Közúti Fuvarozók Nemzetközi Egyesülete (IRU)

Demokráciáért és Technológiáért Központ (Centre for Democracy and Technology)
European Holiday Home Association (EHHA)

DG MOVE
DG GROW
DG Connect
DG EMPL
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