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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

A. mivel az e-kereskedelemről szóló irányelvben foglalt keretet a digitális gazdaság korát 
megelőzően alakították ki, és így nem tükrözi a közlekedési és idegenforgalmi ágazatban a 
mai online szolgáltatások műszaki, gazdasági és társadalmi valóságát;

1. megjegyzi, hogy az Európai Bíróság gazdag ítélkezési gyakorlattal rendelkezik az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatásoknak az e-kereskedelemről szóló 
irányelvben szereplő fogalommeghatározásával kapcsolatban, különösen a közlekedési és 
a rövid távú bérleti szolgáltatások ágazatában működő online platformok tekintetében, ezért 
a meghatározást pontosítani kell;

2. felhívja a Bizottságot, hogy tisztázza a közlekedési és idegenforgalmi platformok 
felelősségét; felkéri a Bizottságot, hogy egységesen tegye kötelezővé a platformok számára 
a kínált szolgáltatás jogszerűségének és a szolgáltatónak az ellenőrzését, továbbá azt, hogy 
egy jogilag kötelező érvényű értesítési-cselekvési eljárás révén lépjenek fel a jogellenes 
tartalmakkal szemben;    

3. hangsúlyozza egy olyan európai hatóság létrehozásának fontosságát, amelynek feladata az 
online platformok piacának felügyelete, így a közlekedés és az idegenforgalom 
tekintetében; 

4. felhívja a Bizottságot, hogy a rövid távú bérleti és mobilitási szolgáltatások piacán erősítse 
meg az érdekelt felek és a helyi hatóságok közötti kapcsolatot;  

5. felhívja a figyelmet az adatokhoz való hozzáférés fontosságára a platformgazdaság 
szempontjából; kiemeli, hogy az adatok létfontosságú szerepet játszanak a helyi 
önkormányzatok számára a közlekedési és idegenforgalmi politikák végrehajtásában és 
fejlesztésében; 

6. hangsúlyozza, hogy a P2B rendeletre kell építeni a piaci óriások közlekedési és 
idegenforgalmi ágazatbeli dominanciájának korlátozása érdekében; hangsúlyozza, hogy a 
Bizottságnak sürgősen pontosan meghatározott kritériumokat kell megállapítania a 
platformok „méretére” vonatkozóan; 

7. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki átfogó keretet a platform-munkavállalók és a 
hagyományos munkavállalók munkafeltételeinek összehangolására; 

8. hangsúlyozza, hogy átláthatóságra van szükség a közlekedési és idegenforgalmi 
platformokon, különösen a szolgáltatást, az árképzést és a hirdetéseket érintő algoritmusok 
tekintetében;  

9. kiemeli, hogy a közlekedés és az idegenforgalom területén működő online platformoknak 
az európai zöld megállapodással összhangban is elő kell mozdítaniuk a fenntarthatóságot. 
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MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, 
AMELYEKTŐL A VÉLEMÉNY ELŐADÓJA HOZZÁSZÓLÁST 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

Közúti Fuvarozók Nemzetközi Egyesülete (IRU)
Centre for Democracy and Technology

European Holiday Home Association (EHHA)
DG MOVE
DG GROW
DG Connect
DG EMPL


