
  
  

 

 

A hírlevél tartalmából 

Az európai kamarákat tömörítő Eurochambres meghatározta mit vár a következő öt 
évben az Uniótól az üzletre nyitott, vállalkozóbarát és a fenntartható növekedést 
elősegítő Európa érdekében. 
 
Az Európai Parlament, a tanácsi munkacsoportok és a Bizottság rohamléptekkel 
egyeztetnek a 2021-2027-es időszak programjainak szabályairól. hogy a májusi 
európai választások előtt megszülethessenek a háromoldalú (Európai Bizottság, 
Európai Tanács, Európai Parlament) megállapodások a végleges szabályokról. Az 
elmúlt hetekben a Life program, az InvestEU program vonatkozásában is 
megszületett az ideiglenes megállapodás.  
 
A külföldi tőkebefektetések átvilágítását szolgáló új uniós keretszabályok lépnek 
életbe áprilistól.  
 
Új uniós szabályok szolgálják majd az online platformok kereskedelmi 
gyakorlatának méltányosabbá tételét. A kiszámíthatóbb és átláthatóbb üzleti 
környezet megkönnyíti a piactereken online értékesítést folytató kisebb vállalkozások 
és kereskedők, a szállásfoglalási platformokat használó szállodák és 
alkalmazásfejlesztők működését. A Fókuszban az EU rovat tartalmazza a további 
részleteket.  
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 Egységes digitális piac: új uniós szabályok az online platformok 
kereskedelmi gyakorlatának méltányosabbá tétele érdekében 
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A szakmai képesítések elismerésére vonatkozó uniós 
szabályok   

Az uniós kötelezettségszegési eljárás normál gyakorlata szerint a 
Bizottság március elején indoklással ellátott véleményt küldött 24 
tagállamnak, köztük Magyarországnak, és kiegészítő felszólító 
levelet két tagállamnak.  A szakmai képesítések elismeréséről 
szóló irányelv (2013/55/EU irányelv) 2013-ban aktualizált 
változatát 2016. január 18-áig kellett átültetni a nemzeti jogba. 
Mivel ez nem történt meg, így elindult az eljárás. A legtöbb 
tagország az európai szakmai kártya, a szakmai tevékenység 
részleges gyakorlásának lehetősége, a segítségnyújtó központok 
létrehozása, a szabályozási akadályok átláthatósága és 
arányossága területét érintően van elmaradásban a Bizottság 
szerint. A 24 tagállamnak két hónapja van válaszadásra.  
 

További 
információk:  
 
https://chambe
rs4eu.eu/ 

 

 

További 
információk: 
 

http://europa.eu/ra

pid/press-

release_IP-19-

1479_hu.htm 

 
 
 

A körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv  
2015 decemberében került elfogadásra a cselekvési terv és 
azóta számos kezdeményezés, projekt indult uniós, nemzeti, 
regionális és helyi szinten is. Az Európai Bizottság felülvizsgálta 
a terv végrehajtását és jelentésben ismerteti a cselekvési terv 
végrehajtásának főbb eredményeit. A végső cél egy olyan 
klímasemleges, versenyképes körforgásos gazdaság 
kialakítása, amelyben a lehető legkisebb nyomás nehezedik a 
természeti erőforrásokra, az édesvízkészletekre és az 
ökoszisztémákra. A cselekvési terv 54 eleme mára megvalósult, 
vagy folyamatban van a megvalósítása. A körforgásos 
gazdaság visszafordíthatatlan, globális tendencia lett. A kkv-k 
szerepe fontos a megvalósításban, és haszonélvezői is a 
körforgásos gazdaságra való áttérésnek - az újrahasznosítás, 
javítás, újrafeldolgozás számos üzleti lehetőséget rejt 
számukra. 

További 
információk: 
  

http://europa.eu/ra
pid/press-
release_IP-19-
1480_hu.htm 
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#CHAMBERS4EU: 2019-2024 
Az Eurochambres megjelentette a következő öt évre vonatkozó 
uniós célkitűzéseit. A kamarák olyan Európát szeretnének, ami 
nyitott az üzletre, munkahelyeket teremt, elősegíti a gazdasági 
növekedést. Ehhez öt területen várnak célzott intézkedéseket: 

 szilárd, teljes egészében működő egységes piac  
 ambiciózus EU kereskedelmi és beruházási menetrend 
 fejlett, biztonságos és hozzáférhető infrastruktúrára épülő 

összekapcsolt, digitális Európa 
 átfogó megoldások a szakképzettség keresleti és kínálati 

oldalának közelítésére 
 az üzleti szféra körforgásos gazdaságra való átállását, az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodását segítő keret. 
 

https://chambers4eu.eu/
https://chambers4eu.eu/
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Jelentés az EU-ba irányuló közvetlen tőkebefektetésekről 
Az Európai Bizottság részletes, vállalati szintű adatokra épülő 
jelentést tett közzé. A jelentés megállapítja, hogy az EU-ban 
egyre nagyobb arányban külföldi tulajdonba kerülnek a 
kulcságazatokban működő vállalatok, és egyúttal növekszik a 
feltörekvő gazdaságokból, például Kínából érkező befektetések 
súlya is. Az elmúlt években gyorsan növekedtek az állami (kínai, 
orosz, egyesült arab emírségekbeli) tulajdonú vállalatok 
befektetései. A fent említett keretszabályok hatékony 
végrehajtása ezért különösen fontos lesz. 

 
HÍREK 

További 
információk: 
http://trade.ec.
europa.eu/docl
ib/docs/2019/
march/tradoc_
157724.pdf 
 

Külföldi tőkebefektetések átvilágítása: új uniós 
keretszabályok áprilistól 

Az új szabályozás olyan együttműködési mechanizmust hoz 
létre, amelynek keretében a tagállamok és a Bizottság 
információkat cserélhetnek, illetve aggályokat vethetnek fel 
az egyes befektetésekkel kapcsolatban. Lehetővé teszi a 
Bizottság számára, hogy véleményt fogalmazzon meg: 

 ha egy befektetés egynél több tagállam biztonságát 
vagy közrendjét fenyegeti, 

 ha a befektetés hátrányosan érinthet egy, az Unió 
egészének érdekét szolgáló projektet vagy 
programot, például a Horizont 2020 vagy a Galileo 
programot. 

A keret ösztönzi a befektetések átvilágításával kapcsolatos 
nemzetközi együttműködést. A jogszabály a Hivatalos 
Lapban való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba. A 
tagállamoknak és a Bizottságnak ezt követően 18 hónap áll 
rendelkezésükre, hogy kialakítsák az új mechanizmus 
alkalmazásához szükséges intézkedéseket. 

 

További információk:  

 

http://europa.eu/rapid/p
ress-release_IP-19-
1532_hu.htm 
 
Tájékoztató: 
 

http://trade.ec.europa.eu/

doclib/docs/2019/february

/tradoc_157683.pdf 

 

 

LIFE környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
program 

A Tanács, a Bizottság és az Európai Parlament 
ideiglenes megállapodásra jutott a programról. A 
következő programozási időszak finanszírozási 
szempontból nyertes programjai közé tartozik a 
Life program. A finanszírozás elsősorban a 
környezetvédelemre és az éghajlatváltozás 
mérséklésére koncentrál: az energiahatékonyság 
fokozásával és a megújulóenergia-használat 
arányának növelésével támogatja a tiszta 
energiákra való áttérést. A kkv-k fő pályázóként és 
projektpartnerként is részt vehetnek a programban. 
Az ideiglenes megállapodással egy lépéssel 
közelebb került a program végleges szabályainak 
elfogadása.  

További információk: 
 

http://europa.eu/rapid/pres
s-release_IP-19-
1434_hu.htm 
 

A program oldala: 
https://ec.europa.eu/easm
e/en/life 
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Megállapodás az InvestEU programról 
Az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács az InvestEU 
program tekintetében is ideiglenes megállapodást ért el. A 
program egy tető alatt fogná össze az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapot és a beruházásokat jelenleg támogató 13 
egyéb uniós pénzügyi eszközt, ezáltal megkönnyítve a 
hozzáférést a finanszírozáshoz. A program négy szakpolitikai 
területet támogat majd, ezek egyike a kkv-k finanszírozáshoz 
való hozzáférésének elősegítése. A kkv-k a másik 
szakpolitikai területek (fenntartható infrastruktúra, kutatás, 
innováció és digitalizáció, szociális beruházás és 
készségfejlesztés) projektjeiben is részt vehetnek. Az 
ideiglenes megállapodást a Tanács és a Parlament még 
hivatalos eljárásban jóvá kell hagyja. 

További 
információk: 
http://europa.eu/rapi
d/press-release_IP-
19-1732_hu.htm 
 

 HÍREK 

Ipari termelés és nemzetközi kereskedelem  2019 
januárjában  

Az Eurostat megjelentette a 2019 januári adatokat az ipari 
termelés alakulásáról, valamint a nemzetközi 
kereskededelem alakulásáról az eurózóna és az EU-28 
vonatkozásában. 
2018 decemberéhez viszonyítva nőtt, 2018 januárhoz 
viszonyítva csökkent az ipari termelés az EU egészében. 
Magyarországon 2018 decemberhez viszonyítva kissé 
növekedett a termelés, 2018 januárhoz képest a növekedés 
5%. 
 
 

További információk: 
 
http://europa.eu/rapid/press-
release_STAT-19-
1670_en.htm 
 
 
http://trade.ec.europa.eu/docl
ib/docs/2013/december/trado
c_151969.pdf 
 

A nemzetközi árukereskedelem alakulása 2018-ban 
Továbbra is az USA és Kína az EU legnagyobb kereskedelmi 
partnere, őket Svájc Oroszország, Törökország és Japán 
követi. Magyarország legfőbb export partnere Németország, 
Románia és Szlovákia, import partnere Németország, Kína 
és Ausztria. A magyar import 75%-a érkezik az EU-ból, az 
exportból 82%-kal részesednek az uniós tagállamok. 

További információk: 
https://ec.europa.eu/e
urostat/statistics-
explained/index.php?t
itle=International_trad
e_in_goods_-
_a_statistical_picture 
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HÍREK 

EU-Kína csúcstalálkozó 
2019. április 9-én rendezték meg a 21. EU-Kína 
csúcstalálkozót. Ezt megelőzően az Európai Tanács 
március 22-i ülésén az állam- és kormányfők megvitatták és 
jóváhagyták az EU és Kína közötti kapcsolatokat, 
lehetőségeket és kihívásokat áttekintő  közös közleményt. 
A Bizottság által készített közlemény tíz, a Kínával való 
kapcsolatokhoz, az EU globális versenyképességéhez és 
biztonságához kapcsolódó intézkedést is javasol. Az 
áttekintést és az intézkedéseket Kína gazdasági erejének 
és politikai befolyásának növekedése miatt találta 
szükségesnek a Bizottság. 
 
 

További információk: 
http://europa.eu/rapid/pre
ss-release_IP-19-
1605_hu.htm 
 
 
https://ec.europa.eu/com
mission/sites/beta-
political/files/communicati
on-eu-china-a-strategic-
outlook_hu.pdf 
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További információk:  
http://plasticircle.eu/news-events/registration/ 
 2019. május 16. 

Városok és körforgás: innováció a 
műanyag hulladék kezelésére 
Szervező: PlastiCircle 
Helyszín: Scotland House, Rond-point 
Schuman, Brüsszel 

 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/events/forestry-
conference-2019-apr-25_en 
 

2019. április 25. 
Fenntartható erdőgazdálkodás a 
társadalmi kihívások kezelése 
érdekében   
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: rue de la Loi 170, Brüsszel             

 

További információk: 
http://www.urban-waste.eu/urban-waste-final-
conference/ 
 

2019. május 7. 
Urban-Waste projekt zárókonferencia 
- hulladékgazdálkodás a turizmusban 
Szervező: Kanári-szigetek kormánya 
Helyszín: Theatre Balsamine Brüsszel           

További információk:  
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=e
n&catId=88&eventsId=1394&furtherEvents=y
es 
 

2019. május 20. 
Befogadó növekedés- éves 
konferencia 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Crowne Plaza Hotel, rue 
Gineste 3, Brüsszel  

 

 ESEMÉNYEK 

http://plasticircle.eu/news-events/registration/
https://ec.europa.eu/info/events/forestry-conference-2019-apr-25_en
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További információk:  
 
https://www.eurofound.europa.eu/events/
webinar-flexible-working-digital-age 
 

2019. június 13. 
Rugalmas munkavégzés a digitális 
érában: mindenki nyertes? 
Szervező: Eurofound 
Helyszín: online 

 

További információk: 
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/o
ur-events/events/civil-society-days-2019 
 

2019. június 12-13. 
Civil társadalom napok 2019 - 
fenntartható demokrácia Európában  
Szervező: Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság 
Helyszín: rue Belliard 99-101, Brüsszel 

 

 

ESEMÉNYEK 

További információk: 
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-
projects/events/policy-forum-what-role-
community-lifelong-learning-centres 
 

2019. május 29. 
Az egész életen át tartó tanulás 
központok lehetséges szerepe   
Szervező: Cedefop 
Helyszín: Románia EU Képviselete, 
Brüsszel 

 

További információk: 
május elején várható további információ, a 
korábbi évek fórumairól itt lehet tájékozódni: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2018/
previous/ 
 

2019. június 18. 
Brüsszeli Gazdasági Fórum  
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Brüsszel, később adják meg 

 

https://www.eurofound.europa.eu/events/webinar-flexible-working-digital-age
https://www.eurofound.europa.eu/events/webinar-flexible-working-digital-age
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https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/civil-society-days-2019
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/policy-forum-what-role-community-lifelong-learning-centres
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/policy-forum-what-role-community-lifelong-learning-centres
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/policy-forum-what-role-community-lifelong-learning-centres
http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2018/previous/
http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2018/previous/


 
 
 

LIFE program pályázati kiírás 
 
 

A LIFE program az Európai Unió környezetvédelmi, 
természetvédelmi, éghajlat-politikai projekteket támogató pénzügyi 
eszköze. Április 4-én jelent meg az idei pályázati kiírás. A 
környezetvédelem alprogram és az éghajlat-politika alprogram alatt 
is több célkitűzés található, a pályázati határidők ezekhez 

kapcsolódnak. A környezetvédelem alprogram kétszakaszos, első körben csak egy 
összefoglalót kell benyújtani.  Kkv-k leginkább a környezet és erőforrás-hatékonyság, 
az éghajlatváltozás mérséklése célkitűzések alatt pályáznak sikeresen, 
nagyvállalatok ezeken túl az alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz célkitűzés alatt 
is.  
Az uniós támogatás az elszámolható költségek maximum 55%-a (kivételes esetben 
70%-a, a biodiverzitás területén, előkészítő és integrált projekteknél 60%-a). Nincs 
minimum vagy maximum projekt méret, de a kis projektnek tartott 500 ezer euró alatti 
költségvetésű projekteket ritkán választják ki, mert azok csak csekély eredményt és 
hozzáadott értéket hoznak az értékelők szerint. 
 
 

 

 

 

 

Jelentkezési lehetőség a Life szakértői adatbázisba 
 

A Life program technikai segítségnyújtás pályázatához vár 
jelentkezőket a szakértői adatbázisba a programot kezelő ügynökség. 
Minimum négy év szakmai tapasztalat és jó angol nyelvtudás az elvárt 
követelmény. 

     Területek:  
 

 természetvédelem 
 környezetvédelem 
 alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz 
 az éghajlatváltozás mérséklése 

 
                                                                               

 

 

 

 
 

További információk: 
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/call
s-proposals 
 

 

http://www.lifepalyazatok.eu/ismerteto.ht
ml 
 

Pályázati határidő:  
környezetvédelem alprogram 1.szakasz: 
június 17.; 19.; szept. 5. 
éghajlat-politikai alprogram: végső 
pályázat 2019 szeptember 

 

 PÁLYÁZAT 

Pályázati határidő: folyamatos 
 

További információk: 
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/c
all-experts-tasks-life-technical-assistance-
call 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
http://www.lifepalyazatok.eu/ismerteto.html
http://www.lifepalyazatok.eu/ismerteto.html
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/call-experts-tasks-life-technical-assistance-call
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/call-experts-tasks-life-technical-assistance-call
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/call-experts-tasks-life-technical-assistance-call


 

 

H 2020: LC-SC3-EE-3-2019: fenntartható energiára vonatkozó képzettségek 
keresletének támogatása az építőiparban 

 A megvalósított projektek keretében olyan eszközök kifejlesztését, 
használhatóságuk növelését támogatják, melyekkel megkönnyítik az 
energetikai képzettségek kölcsönös elismerését (például fenntartható 
energia képzettségi „útlevél”, uniós szintre átvihető helyi, regionális, 

nemzeti adatbázis, a különböző országbeli szakemberek képzettségének 
összehasonlítását lehetővé tevő applikáció). Pályázhatnak a gyártók és kereskedők 
együttműködését megvalósító projektek is, melyeknek célja a szakemberek, eladók 
és fogyasztók jobb tájékoztatása az energiahatékony építőipari termékekről.  
Minimum három különböző tagállam, - vagy társult országbeli szervezet pályázhat 
együtt. 
Az uniós támogatás 100%, egy projekt 0,5-1 millió euró támogatást kaphat.  
 
 
  

 

 

 

Horizon 2020 várható pályázati kiírások 
2019-ben az alábbi területeken várható pályázati kiírás:  
„Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák területén”: 

 ICT-39-2020: digitális előrelépés a helyi/városi feldolgozóiparban  
„SC 5 – Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok”: 

 CE-SC 5-24-2020: Összetett és többrétegű termékek újrahasznosításának és 
újrafeldolgozásának javítása 

 CE- SC 5 -07 -2020: Nyersanyag innováció a körforgásos gazdaságért 
„Biztonságos társadalmak”  

 SC 7 -SU-GM02-2018-2020: a biztonságot javító innovatív, fejlett rendszerek 
stratégiai, kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzése. 

 

 

 

          

Cikk megjelentetése a júniusban megjelenő EU-Japán hírlevélben 

 2019. május 3-áig lehet cikk javaslatot küldeni üzleti, K+F 
együttműködésről. A lehetőség ingyenes. 

 

 
További információk: 
https://www.eu-japan.eu/e-news/doc/news-
guide.docx  
 

 

További információk: 

https://ec.europa.eu/programmes/ho

rizon2020/ 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/

programmes/h2020 

 

PÁLYÁZAT 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opp
ortunities/topic-details/lc-sc3-ee-3-
2019-2020 
 

Pályázati határidő: 2019. szeptember 3. 
 

https://www.eu-japan.eu/e-news/doc/news-guide.docx
https://www.eu-japan.eu/e-news/doc/news-guide.docx
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-3-2019-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-3-2019-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-3-2019-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-3-2019-2020


 

 
 
 

Egységes digitális piac: megállapodás új uniós szabályokról az online 
platformok kereskedelmi gyakorlatának méltányosabbá tétele érdekében 

 
 

Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai 
Bizottság 2019. február 14-én politikai megállapodásra jutott az 
első olyan szabályokról, amelyek célja, hogy a kisebb 

vállalkozások és kereskedők méltányos, átlátható és kiszámítható üzleti 
környezetben használhassák a különféle online platformokat. 
 
Az új szabályok haszonélvezői többek között a piactereken online értékesítést 
folytató kereskedők, a szállásfoglalási platformokat használó szállodák és 
alkalmazásfejlesztők lesznek.  A digitális egységes piaci stratégia részeként az új 
szabályok az online platformgazdaság egészére, vagyis az Unión belül működő 
mintegy 7000 online platformra és piactérre érvényesek.  
 
A szabályok a kisvállalkozások számára a következő előnyökkel járnak: 
 

 Egyes tisztességtelen gyakorlatok tilalma 
Megszűnik a hirtelen és váratlan fiókfelfüggesztés. Az új szabályok értelmében a 
digitális platformok egyértelmű indokok és jogorvoslati lehetőségek nélkül a 
továbbiakban nem függeszthetik fel vagy szüntethetik meg az értékesítők fiókját. 
Ezenkívül a platformnak vissza kell állítania az eredeti állapotot, ha hibásan 
függesztett fel egy értékesítőt. 
Világos és érthető feltételek, valamint a változások előzetes bejelentése. A 
feltételeknek könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, és világosan, közérthető nyelven 
kell rendelkezésre állniuk. A feltételek megváltoztatásáról legalább 15 nappal 
korábban előzetes értesítést kell küldeni, hogy a vállalkozások alkalmazkodni 
tudjanak a szóban forgó változásokhoz.  
 

 Az online platformok jobb átláthatósága 
Átlátható rangsorolás: a piactereknek és a keresőmotoroknak nyilvánosságra kell 
hozniuk azokat a fő paramétereket, amelyeket az áruk és szolgáltatások 
rangsorolásához használnak a weboldalaikon, hogy segítsék az értékesítőket annak 
megértésében, hogyan optimalizálhatják a jelenlétüket.  
Számos kereskedelmi gyakorlat kötelező nyilvánosságra hozatala: egyes online 
platformok azon túl, hogy piacteret biztosítanak, egyidejűleg értékesítők is 
ugyanazon a piactéren. Az új átláthatósági szabályok értelmében a platformoknak 
maradéktalanul nyilvánosságra kell hozniuk mindazokat az előnyöket, amelyben 
saját termékeiket részesítik a többi termékhez képest. Azt is közzé kell tenniük, mely 
adatokat gyűjtik és azokat miként használják fel, továbbá azt is, hogyan osztják meg 
ezeket az adatokat a kereskedelmi partnereikkel. A személyes adatokra az általános 
adatvédelmi rendelet szabályai vonatkoznak. 
 

 

FÓKUSZBAN 
AZ 

UNIÓ 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_hu


 
 
 

 Új vitarendezési módok 
Minden platformnak belső panaszkezelő rendszert kell kialakítania az üzleti 
felhasználók támogatására. E kötelezettség alól csak a létszám vagy árbevétel 
alapján legkisebb platformok mentesülnek. 
A platformoknak több lehetőséget kell biztosítaniuk a vállalkozások számára a 
potenciális problémák közvetítők révén történő megoldására.  
 

 Jogérvényesítés 
A vállalkozói szövetségek bírósági eljárást kezdeményezhetnek a platformokkal 
szemben a szabályok megsértésének orvoslása érdekében. Ezenkívül a tagállamok 
önkéntes alapon végrehajtási hatáskörrel rendelkező közszervet jelölhetnek ki, 
amelyhez a vállalkozások fordulhatnak. 
Az új szabályok az elfogadásukat és közzétételüket követő 12 hónappal lépnek 
hatályba.  
 

Az Európai Bizottság online platformokra vonatkozó oldala: 
 
 

 

FÓKUSZBAN 
AZ 

UNIÓ 

https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/online-platforms-digital-
single-market 
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