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Ændringsforslag 309
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at sikre, at forbrugeren er 
effektivt beskyttet i forhold til retten til at 
ophæve aftalen, bør leverandøren tillade 
forbrugeren at downloade alle data, som 
forbrugeren har uploadet, som 
forbrugeren har skabt ved hjælp af det 
digitale indhold, eller som er genereret 
gennem forbrugerens anvendelse af det 
digitale indhold. Denne forpligtelse bør 
omfatte data, som leverandøren er 
forpligtet til at opbevare som led i aftalen 
om levering af det digitale indhold, samt 
data, som leverandøren rent faktisk har 
opbevaret i henhold til aftalen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 310
Axel Voss, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at sikre, at forbrugeren er 
effektivt beskyttet i forhold til retten til at 
ophæve aftalen, bør leverandøren tillade 
forbrugeren at downloade alle data, som 
forbrugeren har uploadet, som 
forbrugeren har skabt ved hjælp af det 
digitale indhold, eller som er genereret 
gennem forbrugerens anvendelse af det 
digitale indhold. Denne forpligtelse bør 
omfatte data, som leverandøren er 
forpligtet til at opbevare som led i aftalen 
om levering af det digitale indhold, samt 
data, som leverandøren rent faktisk har 

udgår
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opbevaret i henhold til aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 311
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at sikre, at forbrugeren er 
effektivt beskyttet i forhold til retten til at 
ophæve aftalen, bør leverandøren tillade 
forbrugeren at downloade alle data, som 
forbrugeren har uploadet, som forbrugeren 
har skabt ved hjælp af det digitale indhold, 
eller som er genereret gennem forbrugerens 
anvendelse af det digitale indhold. Denne 
forpligtelse bør omfatte data, som 
leverandøren er forpligtet til at opbevare 
som led i aftalen om levering af det digitale 
indhold, samt data, som leverandøren rent 
faktisk har opbevaret i henhold til aftalen.

(39) For at sikre, at forbrugeren er 
effektivt beskyttet i forhold til retten til at 
ophæve aftalen, bør leverandøren tillade 
forbrugeren at downloade alle 
personoplysninger, som forbrugeren har 
uploadet, som forbrugeren har skabt ved 
hjælp af det digitale indhold, eller som er 
genereret gennem forbrugerens anvendelse 
af det digitale indhold, forudsat at de 
pågældende data ikke er blevet slettet eller 
gjort anonyme. Denne forpligtelse bør 
omfatte personoplysninger, som 
leverandøren er forpligtet til at opbevare 
som led i aftalen om levering af det digitale 
indhold, samt personoplysninger, som 
leverandøren rent faktisk har opbevaret i 
henhold til aftalen. Leverandøren bør også 
give forbrugeren mulighed for at 
downloade alt det indhold, som 
forbrugeren har skabt ved hjælp af det 
digitale indhold, når det er teknisk muligt, 
og når indholdet kan overføres til en 
anden tjeneste, i det omfang det er blevet 
lagret af leverandøren.

Or. en

Ændringsforslag 312
Daniel Dalton, Vicky Ford

Forslag til direktiv
Betragtning 39
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at sikre, at forbrugeren er 
effektivt beskyttet i forhold til retten til at 
ophæve aftalen, bør leverandøren tillade 
forbrugeren at downloade alle data, som 
forbrugeren har uploadet, som 
forbrugeren har skabt ved hjælp af det 
digitale indhold, eller som er genereret 
gennem forbrugerens anvendelse af det 
digitale indhold. Denne forpligtelse bør 
omfatte data, som leverandøren er 
forpligtet til at opbevare som led i aftalen 
om levering af det digitale indhold, samt 
data, som leverandøren rent faktisk har 
opbevaret i henhold til aftalen.

(39) For at sikre, at forbrugeren er 
effektivt beskyttet i forhold til retten til at 
ophæve aftalen, bør leverandøren tillade 
forbrugeren at downloade alle 
forbrugerens vigtige personoplysninger i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at det klart fremgår af direktivets tekst, at det ikke har til hensigt at tilsidesætte 
eller stride mod forordning (EU) 2016/679 om generelle regler vedrørende databeskyttelse og 
forordningens definition af personoplysninger.

Ændringsforslag 313
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at sikre, at forbrugeren er 
effektivt beskyttet i forhold til retten til at 
ophæve aftalen, bør leverandøren tillade
forbrugeren at downloade alle data, som
forbrugeren har uploadet, som forbrugeren 
har skabt ved hjælp af det digitale indhold, 
eller som er genereret gennem forbrugerens 
anvendelse af det digitale indhold. Denne 
forpligtelse bør omfatte data, som 
leverandøren er forpligtet til at opbevare
som led i aftalen om levering af det digitale 
indhold, samt data, som leverandøren rent 
faktisk har opbevaret i henhold til aftalen.

(39) For at sikre, at forbrugeren er 
effektivt beskyttet i forhold til retten til at 
ophæve aftalen, skal forbrugeren kunne
downloade data af pengeværdi, som
leverandøren har uploadet, som 
forbrugeren har skabt ved hjælp af det 
digitale indhold, eller som er genereret 
gennem forbrugerens anvendelse af det 
digitale indhold. Denne forpligtelse
omfatter data, som leverandøren faktisk er 
forpligtet til at opbevare i henhold til
aftalen om levering af det digitale indhold.
Det skal dog sikres, at denne proces tager 
hensyn til leverandørens intellektuelle 



PE599.502v02-00 6/167 AM\1117404DA.docx

DA

ejendom og ikke kommer til at udgøre en 
for stor teknisk byrde for denne.

Or. fr

Ændringsforslag 314
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at sikre, at forbrugeren er 
effektivt beskyttet i forhold til retten til at 
ophæve aftalen, bør leverandøren tillade 
forbrugeren at downloade alle data, som 
forbrugeren har uploadet, som forbrugeren 
har skabt ved hjælp af det digitale indhold, 
eller som er genereret gennem forbrugerens 
anvendelse af det digitale indhold. Denne 
forpligtelse bør omfatte data, som 
leverandøren er forpligtet til at opbevare 
som led i aftalen om levering af det digitale 
indhold, samt data, som leverandøren rent 
faktisk har opbevaret i henhold til aftalen.

(39) For at sikre, at forbrugeren er 
effektivt beskyttet i forhold til retten til at 
ophæve aftalen, bør leverandøren tillade 
forbrugeren at downloade alle data, som 
forbrugeren har uploadet, som forbrugeren 
har skabt ved hjælp af det digitale indhold, 
eller som er genereret gennem forbrugerens 
anvendelse af det digitale indhold eller 
digitale tjenester. Denne forpligtelse bør 
omfatte data, som leverandøren er 
forpligtet til at opbevare som led i aftalen 
om levering af det digitale indhold eller 
digitale tjenester, samt data, som 
leverandøren rent faktisk har opbevaret i 
henhold til aftalen.

Or. ro

Ændringsforslag 315
Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at sikre, at forbrugeren er 
effektivt beskyttet i forhold til retten til at 
ophæve aftalen, bør leverandøren tillade 
forbrugeren at downloade alle data, som 
forbrugeren har uploadet, som 
forbrugeren har skabt ved hjælp af det 

(39) For at sikre, at forbrugeren er 
effektivt beskyttet i forhold til retten til at 
ophæve aftalen, bør leverandøren tillade 
forbrugeren at downloade alle 
forbrugerens personoplysninger, som med 
en rimelig indsats kan identificeres og 
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digitale indhold, eller som er genereret 
gennem forbrugerens anvendelse af det 
digitale indhold. Denne forpligtelse bør 
omfatte data, som leverandøren er 
forpligtet til at opbevare som led i aftalen 
om levering af det digitale indhold, samt 
data, som leverandøren rent faktisk har 
opbevaret i henhold til aftalen.

downloades, som forbrugeren har skabt 
ved hjælp af det digitale indhold, eller som 
er genereret gennem forbrugerens 
anvendelse af det digitale indhold. Denne 
forpligtelse bør omfatte data, som 
leverandøren er forpligtet til at opbevare 
som led i aftalen om levering af det digitale 
indhold, samt data, som leverandøren rent 
faktisk har opbevaret i henhold til aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 316
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at sikre, at forbrugeren er 
effektivt beskyttet i forhold til retten til at 
ophæve aftalen, bør leverandøren tillade 
forbrugeren at downloade alle data, som 
forbrugeren har uploadet, som forbrugeren 
har skabt ved hjælp af det digitale indhold, 
eller som er genereret gennem forbrugerens 
anvendelse af det digitale indhold. Denne 
forpligtelse bør omfatte data, som 
leverandøren er forpligtet til at opbevare 
som led i aftalen om levering af det digitale 
indhold, samt data, som leverandøren rent 
faktisk har opbevaret i henhold til aftalen.

(39) For at sikre, at forbrugeren er 
effektivt beskyttet i forhold til retten til at 
ophæve aftalen, bør leverandøren tillade 
forbrugeren at downloade alle data, som 
forbrugeren har uploadet, som forbrugeren 
aktivt har skabt ved hjælp af det digitale 
indhold eller den digitale tjeneste, eller 
som er genereret gennem forbrugerens 
anvendelse af det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste. Denne forpligtelse bør 
omfatte data, som leverandøren er 
forpligtet til at opbevare som led i aftalen 
om levering af det digitale indhold eller 
den digitale tjeneste, samt data, som 
leverandøren rent faktisk har opbevaret i 
henhold til aftalen.

Or. it

Ændringsforslag 317
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Betragtning 39
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at sikre, at forbrugeren er 
effektivt beskyttet i forhold til retten til at 
ophæve aftalen, bør leverandøren tillade 
forbrugeren at downloade alle data, som 
forbrugeren har uploadet, som forbrugeren 
har skabt ved hjælp af det digitale indhold, 
eller som er genereret gennem 
forbrugerens anvendelse af det digitale 
indhold. Denne forpligtelse bør omfatte 
data, som leverandøren er forpligtet til at 
opbevare som led i aftalen om levering af 
det digitale indhold, samt data, som 
leverandøren rent faktisk har opbevaret i 
henhold til aftalen.

(39) For at sikre, at forbrugeren er 
effektivt beskyttet i forhold til retten til at 
ophæve aftalen, bør leverandøren på 
forbrugerens anmodning tillade 
forbrugeren at downloade alle data, som 
forbrugeren har uploadet, eller som 
forbrugeren har skabt ved hjælp af det 
digitale indhold. Denne forpligtelse bør 
omfatte data, som leverandøren er 
forpligtet til at opbevare som led i aftalen 
om levering af det digitale indhold, samt 
data, som leverandøren rent faktisk har 
opbevaret i henhold til aftalen.

Or. fr

Ændringsforslag 318
Axel Voss, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) I de tilfælde, hvor leverandøren 
efter ophævelsen af aftalen stiller de 
tekniske midler til rådighed for 
forbrugeren, som han skal bruge for at 
downloade data, bør forbrugeren have ret 
til at downloade dataene uden 
omkostninger, f.eks. til anvendelse af et 
almindeligt dataformat med undtagelse af 
omkostninger, som skyldes forbrugerens 
eget digitale miljø, herunder 
omkostningerne til en 
netværksforbindelse, da denne ikke er 
specifikt knyttet til download af dataene.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 319
Kaja Kallas, Dita Charanzová
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Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) I de tilfælde, hvor leverandøren 
efter ophævelsen af aftalen stiller de 
tekniske midler til rådighed for 
forbrugeren, som han skal bruge for at 
downloade data, bør forbrugeren have ret 
til at downloade dataene uden 
omkostninger, f.eks. til anvendelse af et
almindeligt dataformat med undtagelse af 
omkostninger, som skyldes forbrugerens 
eget digitale miljø, herunder 
omkostningerne til en netværksforbindelse, 
da denne ikke er specifikt knyttet til 
download af dataene.

(40) I de tilfælde, hvor leverandøren 
efter ophævelsen af aftalen stiller de 
tekniske midler til rådighed for 
forbrugeren, som han skal bruge for at 
downloade personoplysningerne, og hvor 
det er teknisk muligt og data kan 
overføres til andre tjenester, skal 
forbrugeren have ret til at downloade 
indholdet uden omkostninger, f.eks. til 
anvendelse af et almindeligt dataformat 
med undtagelse af omkostninger, som 
skyldes forbrugerens eget digitale miljø, 
herunder omkostningerne til en 
netværksforbindelse, da denne ikke er 
specifikt knyttet til download af enten 
personoplysningerne eller indholdet.

Or. en

Ændringsforslag 320
Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) I de tilfælde, hvor leverandøren 
efter ophævelsen af aftalen stiller de 
tekniske midler til rådighed for 
forbrugeren, som han skal bruge for at 
downloade data, bør forbrugeren have ret 
til at downloade dataene uden 
omkostninger, f.eks. til anvendelse af et 
almindeligt dataformat med undtagelse af 
omkostninger, som skyldes forbrugerens 
eget digitale miljø, herunder 
omkostningerne til en netværksforbindelse, 
da denne ikke er specifikt knyttet til 
download af dataene.

(40) I de tilfælde, hvor leverandøren 
efter ophævelsen af aftalen stiller de 
tekniske midler til rådighed for 
forbrugeren, som han skal bruge for at 
downloade data, bør forbrugeren have ret 
til at downloade personoplysninger, der 
med rimelighed kan identificeres og 
frigives til download uden omkostninger, 
f.eks. til anvendelse af et almindeligt 
dataformat med undtagelse af 
omkostninger, som skyldes forbrugerens 
eget digitale miljø, herunder 
omkostningerne til en netværksforbindelse, 
da denne ikke er specifikt knyttet til 
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download af disse personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 321
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Når aftalen er ophævet, bør 
forbrugeren ikke have pligt til at betale for 
brug af digitalt indhold, som ikke er i 
overensstemmelse med aftalen, da det ville 
fjerne den effektive beskyttelse af 
forbrugeren.

(41) Når aftalen er ophævet, bør 
forbrugeren ikke have pligt til at betale for 
brug af digitalt indhold, som ikke er i 
overensstemmelse med aftalen, da det ville 
fjerne den effektive beskyttelse af 
forbrugeren. Der skal dog tages hensyn til 
den økonomiske værdi af det digitale 
indholds eller den digitale tjenestes 
anvendelsesmulighed ved genoprettelsen 
af aftalen. Hvis manglen medfører en 
egentlig eller faktisk uegnethed af det 
digitale indhold eller den digitale tjeneste 
til anvendelse, bør en brugserstatning 
være udelukket.

Or. de

Begrundelse

Kun i tilfælde af uegnethed til anvendelse skal en brugserstatning være udelukket.

Ændringsforslag 322
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Når aftalen er ophævet, bør 
forbrugeren ikke have pligt til at betale for 
brug af digitalt indhold, som ikke er i 
overensstemmelse med aftalen, da det ville 

(41) Når aftalen er ophævet, bør 
forbrugeren ikke have pligt til at betale for 
brug af digitalt indhold eller digitale 
tjenester, som ikke er i overensstemmelse 
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fjerne den effektive beskyttelse af 
forbrugeren.

med aftalen, da det ville fjerne den 
effektive beskyttelse af forbrugeren.

Or. ro

Ændringsforslag 323
Axel Voss, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Når aftalen er ophævet, bør 
forbrugeren ikke have pligt til at betale for 
brug af digitalt indhold, som ikke er i 
overensstemmelse med aftalen, da det ville 
fjerne den effektive beskyttelse af 
forbrugeren.

(41) Når aftalen er ophævet, bør 
forbrugeren ikke have pligt til at betale for 
brug af digitalt indhold eller digitale 
tjenester, som ikke er i overensstemmelse 
med aftalen, da det ville fjerne den 
effektive beskyttelse af forbrugeren.

Or. en

Ændringsforslag 324
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Når aftalen er ophævet, bør 
forbrugeren ikke have pligt til at betale for 
brug af digitalt indhold, som ikke er i 
overensstemmelse med aftalen, da det ville 
fjerne den effektive beskyttelse af 
forbrugeren.

(41) Når aftalen er ophævet, bør 
forbrugeren ikke have pligt til at betale for 
brug af digitalt indhold eller en digital 
tjeneste, som ikke er i overensstemmelse 
med aftalen, da det ville fjerne den 
effektive beskyttelse af forbrugeren.

Or. it

Ændringsforslag 325
Daniel Buda

Forslag til direktiv
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Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) I betragtning af behovet for at 
afveje forbrugernes og leverandørernes 
legitime interesser i de tilfælde, hvor det 
digitale indhold, der leveres over en vis 
periode, for hvilken der skal betales et 
pengebeløb, giver anledning til at ophæve 
aftalen, bør forbrugeren kun være 
berettiget til at ophæve den del af aftalen, 
der svarer til den tid, det digitale indhold 
ikke har været i overensstemmelse med 
aftalen. I de tilfælde, hvor det digitale 
indhold leveres mod en modydelse, der 
ikke er penge, er en delvis ophævelse af 
aftalen ikke mulig, idet det er umuligt at 
foretage en proportional modydelse med 
andet end penge.

(42) I betragtning af behovet for at 
afveje forbrugernes og leverandørernes 
legitime interesser i de tilfælde, hvor det 
digitale indhold eller de digitale tjenester, 
der leveres over en vis periode, for hvilken 
der skal betales et pengebeløb, giver 
anledning til at ophæve aftalen, bør 
forbrugeren kun være berettiget til at 
ophæve den del af aftalen, der svarer til 
den tid, det digitale indhold eller de 
digitale tjenester ikke har været i 
overensstemmelse med aftalen. I de 
tilfælde, hvor det digitale indhold eller de 
digitale tjenester leveres mod en 
modydelse, der ikke er penge, er en delvis 
ophævelse af aftalen ikke mulig, idet det er 
umuligt at foretage en proportional 
modydelse med andet end penge.

Or. ro

Ændringsforslag 326
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Josef 
Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) I betragtning af behovet for at 
afveje forbrugernes og leverandørernes 
legitime interesser i de tilfælde, hvor det 
digitale indhold, der leveres over en vis 
periode, for hvilken der skal betales et 
pengebeløb, giver anledning til at ophæve 
aftalen, bør forbrugeren kun være 
berettiget til at ophæve den del af aftalen, 
der svarer til den tid, det digitale indhold 
ikke har været i overensstemmelse med 
aftalen. I de tilfælde, hvor det digitale 
indhold leveres mod en modydelse, der 
ikke er penge, er en delvis ophævelse af 

(42) I betragtning af behovet for at 
afveje forbrugernes og leverandørernes 
legitime interesser i de tilfælde, hvor det 
digitale indhold eller en digital tjeneste, 
der leveres over en vis periode, for hvilken 
der skal betales et pengebeløb, giver 
anledning til at ophæve aftalen, bør 
forbrugeren kun være berettiget til at 
ophæve den del af aftalen, der svarer til 
den tid, det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste ikke har været i 
overensstemmelse med aftalen. I de 
tilfælde, hvor det digitale indhold eller den 
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aftalen ikke mulig, idet det er umuligt at 
foretage en proportional modydelse med 
andet end penge.

digitale tjeneste leveres mod data som en 
modydelse, er en delvis ophævelse af 
aftalen ikke mulig, idet det er umuligt at 
foretage en proportional modydelse med 
andet end penge.

Or. en

Ændringsforslag 327
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) I betragtning af behovet for at 
afveje forbrugernes og leverandørernes 
legitime interesser i de tilfælde, hvor det 
digitale indhold, der leveres over en vis 
periode, for hvilken der skal betales et 
pengebeløb, giver anledning til at ophæve 
aftalen, bør forbrugeren kun være 
berettiget til at ophæve den del af aftalen, 
der svarer til den tid, det digitale indhold 
ikke har været i overensstemmelse med 
aftalen. I de tilfælde, hvor det digitale 
indhold leveres mod en modydelse, der 
ikke er penge, er en delvis ophævelse af 
aftalen ikke mulig, idet det er umuligt at 
foretage en proportional modydelse med 
andet end penge.

(42) I betragtning af behovet for at 
afveje forbrugernes og leverandørernes 
legitime interesser i de tilfælde, hvor det 
digitale indhold eller den digitale tjeneste, 
der leveres over en vis periode, for hvilken 
der skal betales et pengebeløb, giver 
anledning til at ophæve aftalen, bør 
forbrugeren kun være berettiget til at 
ophæve den del af aftalen, der svarer til 
den tid, det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste ikke har været i 
overensstemmelse med aftalen. I de 
tilfælde, hvor det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste leveres mod en 
modydelse, der ikke er penge, er en delvis 
ophævelse af aftalen ikke mulig, idet det er 
umuligt at foretage en proportional 
modydelse med andet end penge.

Or. it

Ændringsforslag 328
Axel Voss, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(42) I betragtning af behovet for at 
afveje forbrugernes og leverandørernes 
legitime interesser i de tilfælde, hvor det 
digitale indhold, der leveres over en vis 
periode, for hvilken der skal betales et 
pengebeløb, giver anledning til at ophæve 
aftalen, bør forbrugeren kun være 
berettiget til at ophæve den del af aftalen, 
der svarer til den tid, det digitale indhold 
ikke har været i overensstemmelse med 
aftalen. I de tilfælde, hvor det digitale 
indhold leveres mod en modydelse, der 
ikke er penge, er en delvis ophævelse af 
aftalen ikke mulig, idet det er umuligt at 
foretage en proportional modydelse med 
andet end penge.

(42) I betragtning af behovet for at 
afveje forbrugernes og leverandørernes 
legitime interesser i de tilfælde, hvor det 
digitale indhold eller de digitale tjenester, 
der leveres over en vis periode, for hvilken 
der skal betales et pengebeløb, og som 
giver anledning til at ophæve aftalen, bør 
forbrugeren kun være berettiget til at 
ophæve den del af aftalen, der svarer til 
den tid, det digitale indhold eller de 
digitale tjenester ikke har været i 
overensstemmelse med aftalen. I de 
tilfælde, hvor det digitale indhold eller de 
digitale tjenester leveres mod 
personoplysninger eller andre typer data 
som en modydelse, er en delvis ophævelse 
af aftalen ikke mulig, idet det er umuligt at 
foretage en proportional modydelse for 
sådanne data.

Or. en

Ændringsforslag 329
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) I sagens natur bliver digitalt 
indhold ikke slidt, når det bliver brugt, og 
det leveres ofte over en vis periode frem 
for på én gang. Det er derfor 
hensigtsmæssigt ikke at angive en bestemt 
periode, i løbet af hvilken leverandøren 
skal holdes erstatningsansvarlig for 
eventuelle mangler, som er til stede på 
tidspunktet for levering af det digitale 
indhold. Som følge deraf bør 
medlemsstaterne afholde sig fra at 
fastholde eller introducere en sådan 
periode. Medlemsstaterne bør frit kunne 
henholde sig til nationale forældelsesregler 
med henblik på at sikre retssikkerheden i 
forhold til krav baseret på mangler ved det 
digitale indhold.

(43) I sagens natur bliver digitalt 
indhold ofte leveret over en vis periode 
frem for på én gang. Det er derfor 
hensigtsmæssigt for digitalt indhold, der 
leveres over en periode som en del af en 
længerevarende aftale, ikke at angive en 
bestemt periode, i løbet af hvilken 
leverandøren skal holdes 
erstatningsansvarlig for eventuelle 
mangler, som er til stede på tidspunktet for 
levering af det digitale indhold. Som følge 
deraf bør medlemsstaterne afholde sig fra 
at fastholde eller introducere en sådan 
periode. For digitalt indhold, der leveres 
som engangsydelse, bør det imidlertid 
være berettiget at indføre en begrænset 
periode på to år fra tidspunktet for 
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levering af det digitale indhold.
Medlemsstaterne bør frit kunne henholde 
sig til nationale forældelsesregler med 
henblik på at sikre retssikkerheden i 
forhold til krav, der er baseret på mangler 
ved det digitale indhold.

Or. en

Ændringsforslag 330
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Biljana Borzan, 
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) I sagens natur bliver digitalt 
indhold ikke slidt, når det bliver brugt, og 
det leveres ofte over en vis periode frem 
for på én gang. Det er derfor 
hensigtsmæssigt ikke at angive en bestemt 
periode, i løbet af hvilken leverandøren 
skal holdes erstatningsansvarlig for 
eventuelle mangler, som er til stede på 
tidspunktet for levering af det digitale 
indhold. Som følge deraf bør 
medlemsstaterne afholde sig fra at 
fastholde eller introducere en sådan 
periode. Medlemsstaterne bør frit kunne 
henholde sig til nationale 
forældelsesregler med henblik på at sikre 
retssikkerheden i forhold til krav baseret 
på mangler ved det digitale indhold.

(43) I sagens natur bliver digitalt 
indhold eller en digital tjeneste, undtaget 
hvis den leveres som indlejret software 
eller hjælpesoftware til et fysisk produkt, 
ikke slidt, når det bliver brugt, og det 
leveres ofte over en vis periode frem for på 
én gang. Det er derfor hensigtsmæssigt 
ikke at angive en bestemt periode, i løbet af 
hvilken leverandøren skal holdes 
erstatningsansvarlig for eventuelle 
mangler, som er til stede på tidspunktet for 
levering af det digitale indhold.

Or. en

Ændringsforslag 331
Notis Marias

Forslag til direktiv
Betragtning 43
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) I sagens natur bliver digitalt 
indhold ikke slidt, når det bliver brugt, og 
det leveres ofte over en vis periode frem 
for på én gang. Det er derfor 
hensigtsmæssigt ikke at angive en bestemt 
periode, i løbet af hvilken leverandøren 
skal holdes erstatningsansvarlig for 
eventuelle mangler, som er til stede på 
tidspunktet for levering af det digitale 
indhold. Som følge deraf bør 
medlemsstaterne afholde sig fra at 
fastholde eller introducere en sådan 
periode. Medlemsstaterne bør frit kunne 
henholde sig til nationale forældelsesregler 
med henblik på at sikre retssikkerheden i 
forhold til krav baseret på mangler ved det 
digitale indhold.

(43) I sagens natur bliver digitalt 
indhold ikke slidt, når det bliver brugt, og 
det leveres ofte over en vis periode frem 
for på én gang. Det er derfor 
hensigtsmæssigt ikke at angive en bestemt 
periode, i løbet af hvilken leverandøren 
skal holdes erstatningsansvarlig for 
eventuelle mangler, som er til stede på 
tidspunktet for levering af det digitale 
indhold. Som følge deraf bør 
medlemsstaterne afholde sig fra at 
fastholde eller introducere en sådan 
periode. Medlemsstaterne bør frit kunne
bruge den nationale lovgivnings 
almindelige aftaleret og henholde sig til 
nationale forældelsesregler med henblik på 
at sikre retssikkerheden i forhold til krav 
baseret på mangler ved det digitale 
indhold.

Or. el

Ændringsforslag 332
Inese Vaidere

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) I sagens natur bliver digitalt 
indhold ikke slidt, når det bliver brugt, og 
det leveres ofte over en vis periode frem 
for på én gang. Det er derfor 
hensigtsmæssigt ikke at angive en bestemt 
periode, i løbet af hvilken leverandøren 
skal holdes erstatningsansvarlig for 
eventuelle mangler, som er til stede på 
tidspunktet for levering af det digitale 
indhold. Som følge deraf bør 
medlemsstaterne afholde sig fra at 
fastholde eller introducere en sådan 
periode. Medlemsstaterne bør frit kunne 
henholde sig til nationale 
forældelsesregler med henblik på at sikre 

(43) I sagens natur bliver digitalt 
indhold ofte leveret over en vis periode 
frem for på én gang. Derfor skal 
leverandøren i tilfælde, hvor aftalen 
omhandler en enkeltstående levering,
holdes erstatningsansvarlig for eventuelle 
mangler, der konstateres inden for to år 
fra tidspunktet for levering. I tilfælde, 
hvor aftalen omfatter mere end en enkelt 
leverance eller løbende levering, skal 
leverandøren holdes ansvarlig for 
eventuelle mangler, der konstateres inden 
for aftalens løbetid.
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retssikkerheden i forhold til krav baseret 
på mangler ved det digitale indhold.

Or. en

Ændringsforslag 333
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) I sagens natur bliver digitalt 
indhold ikke slidt, når det bliver brugt, og 
det leveres ofte over en vis periode frem 
for på én gang. Det er derfor 
hensigtsmæssigt ikke at angive en bestemt 
periode, i løbet af hvilken leverandøren 
skal holdes erstatningsansvarlig for 
eventuelle mangler, som er til stede på 
tidspunktet for levering af det digitale 
indhold. Som følge deraf bør 
medlemsstaterne afholde sig fra at 
fastholde eller introducere en sådan 
periode. Medlemsstaterne bør frit kunne 
henholde sig til nationale forældelsesregler 
med henblik på at sikre retssikkerheden i 
forhold til krav baseret på mangler ved det 
digitale indhold.

(43) I sagens natur bliver digitalt 
indhold og digitale tjenester ikke slidt, når 
de bliver brugt, og de leveres ofte over en 
vis periode frem for på én gang. Det er 
derfor hensigtsmæssigt ikke at angive en 
bestemt periode, i løbet af hvilken 
leverandøren skal holdes 
erstatningsansvarlig for eventuelle 
mangler, som er til stede på tidspunktet for 
levering af det digitale indhold. Som følge 
deraf bør medlemsstaterne afholde sig fra 
at fastholde eller introducere en sådan 
periode. Medlemsstaterne bør frit kunne 
henholde sig til nationale forældelsesregler 
med henblik på at sikre retssikkerheden i 
forhold til krav baseret på mangler ved det 
digitale indhold.

Or. it

Ændringsforslag 334
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) I sagens natur bliver digitalt 
indhold ikke slidt, når det bliver brugt, og 
det leveres ofte over en vis periode frem 
for på én gang. Det er derfor 

(43) Også digitalt indhold kan blive
slidt. Desuden kan de udsættes for ydre 
påvirkninger, som ved spørgsmålet om 
overensstemmelse med aftalen for det 



PE599.502v02-00 18/167 AM\1117404DA.docx

DA

hensigtsmæssigt ikke at angive en bestemt 
periode, i løbet af hvilken leverandøren 
skal holdes erstatningsansvarlig for 
eventuelle mangler, som er til stede på 
tidspunktet for levering af det digitale 
indhold. Som følge deraf bør 
medlemsstaterne afholde sig fra at 
fastholde eller introducere en sådan 
periode. Medlemsstaterne bør frit kunne 
henholde sig til nationale forældelsesregler 
med henblik på at sikre retssikkerheden i 
forhold til krav baseret på mangler ved det 
digitale indhold.

digitale indhold er af afgørende 
betydning. Det er derfor også her
hensigtsmæssigt at angive en bestemt 
periode, i løbet af hvilken leverandøren 
skal holdes erstatningsansvarlig for 
eventuelle mangler, som er til stede på 
tidspunktet for levering af det digitale 
indhold. Medlemsstaterne bør derudover
frit kunne henholde sig til nationale 
forældelsesregler med henblik på at sikre 
retssikkerheden i forhold til krav baseret på 
mangler ved det digitale indhold.

Or. de

Ændringsforslag 335
Axel Voss, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) I sagens natur bliver digitalt 
indhold ikke slidt, når det bliver brugt, og 
det leveres ofte over en vis periode frem 
for på én gang. Det er derfor 
hensigtsmæssigt ikke at angive en bestemt 
periode, i løbet af hvilken leverandøren 
skal holdes erstatningsansvarlig for 
eventuelle mangler, som er til stede på 
tidspunktet for levering af det digitale 
indhold. Som følge deraf bør 
medlemsstaterne afholde sig fra at 
fastholde eller introducere en sådan 
periode. Medlemsstaterne bør frit kunne 
henholde sig til nationale forældelsesregler 
med henblik på at sikre retssikkerheden i 
forhold til krav baseret på mangler ved det 
digitale indhold.

(43) For at sikre overensstemmelse med 
reglerne, er det hensigtsmæssigt at angive 
en periode på to år, i løbet af hvilken 
leverandøren skal holdes 
erstatningsansvarlig for eventuelle 
mangler, som er til stede på tidspunktet for 
levering af det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste. Medlemsstaterne bør frit 
kunne henholde sig til nationale 
forældelsesregler med henblik på at sikre 
retssikkerheden i forhold til krav baseret på 
mangler ved det digitale indhold eller en 
digital tjeneste, men sådanne regler bør 
ikke fastlægge en periode på under to år 
fra det pågældende tidspunkt, hvor der 
skabes overensstemmelse med aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 336
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Axel Voss, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Princippet om leverandørens 
erstatningsansvar er et væsentligt element 
i aftalerne om levering af digitalt indhold. 
For at øge forbrugernes tillid til digitalt 
indhold bør dette princip derfor reguleres 
på EU-niveau, således at det sikres, at de 
ikke lider skade, hvis deres hardware eller 
software beskadiges af digitalt indhold, 
der ikke er overensstemmelse med aftalen. 
Forbrugerne bør derfor være berettiget til 
erstatning for skader på deres digitale 
miljø som følge af mangler ved det 
digitale indhold eller som følge af 
manglende levering af det digitale 
indhold. Det bør imidlertid være op til 
medlemsstaterne at fastsætte de nærmere 
betingelser for udøvelsen af retten til 
erstatning under hensyntagen til, at 
nedslag i prisen for fremtidig levering af 
digitalt indhold ikke nødvendigvis bringer 
forbrugeren så tæt som muligt på den 
position, som forbrugeren ville have været 
i, hvis det digitale indhold var blevet 
behørigt leveret og havde været i 
overensstemmelse med aftalen. Dette 
gælder især, når leverandøren giver 
prisnedslaget som en eksklusiv erstatning 
for tab.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 337
Julia Reda

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Princippet om leverandørens (44) Princippet om leverandørens 
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erstatningsansvar er et væsentligt element i 
aftalerne om levering af digitalt indhold. 
For at øge forbrugernes tillid til digitalt 
indhold bør dette princip derfor reguleres 
på EU-niveau, således at det sikres, at de 
ikke lider skade, hvis deres hardware eller 
software beskadiges af digitalt indhold, der 
ikke er overensstemmelse med aftalen. 
Forbrugerne bør derfor være berettiget til 
erstatning for skader på deres digitale miljø 
som følge af mangler ved det digitale 
indhold eller som følge af manglende 
levering af det digitale indhold. Det bør 
imidlertid være op til medlemsstaterne at 
fastsætte de nærmere betingelser for 
udøvelsen af retten til erstatning under 
hensyntagen til, at nedslag i prisen for 
fremtidig levering af digitalt indhold ikke 
nødvendigvis bringer forbrugeren så tæt 
som muligt på den position, som 
forbrugeren ville have været i, hvis det 
digitale indhold var blevet behørigt leveret 
og havde været i overensstemmelse med 
aftalen. Dette gælder især, når 
leverandøren giver prisnedslaget som en 
eksklusiv erstatning for tab.

erstatningsansvar er et væsentligt element i 
aftalerne om levering af digitalt indhold. 
For at øge forbrugernes tillid til digitalt 
indhold bør dette princip derfor reguleres 
på EU-niveau, således at det sikres, at de 
ikke lider skade, hvis deres hardware eller 
software beskadiges af digitalt indhold, der 
ikke er overensstemmelse med aftalen. 
Forbrugerne bør derfor være berettiget til 
erstatning for skader på deres digitale miljø 
som følge af mangler ved det digitale 
indhold eller som følge af manglende 
levering af det digitale indhold. Det bør 
imidlertid være op til medlemsstaterne at 
fastsætte de nærmere betingelser for 
udøvelsen af retten til erstatning under 
hensyntagen til, at nedslag i prisen for 
fremtidig levering af digitalt indhold ikke 
nødvendigvis bringer forbrugeren så tæt 
som muligt på den position, som 
forbrugeren ville have været i, hvis det 
digitale indhold var blevet behørigt leveret 
og havde været i overensstemmelse med 
aftalen. Dette gælder især, når 
leverandøren giver prisnedslaget som en 
eksklusiv erstatning for tab. Det bør være 
muligt for medlemsstaterne, når de 
fastsætter regler herom, at indføre et 
begrænset eller øget ansvar for skader for 
at kunne differentiere mellem 
leverandører, der har gjort alt, hvad de 
kunne, for at begrænse muligheden for 
tab, f.eks. ved at overholde 
branchekodekser for bedste praksis, 
sikkerhedsbasislinjer eller internationale 
standarder, og leverandører, der har 
udvist forsømmelighed i denne henseende.

Or. en

Ændringsforslag 338
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 44
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Princippet om leverandørens 
erstatningsansvar er et væsentligt element i 
aftalerne om levering af digitalt indhold. 
For at øge forbrugernes tillid til digitalt 
indhold bør dette princip derfor reguleres 
på EU-niveau, således at det sikres, at de 
ikke lider skade, hvis deres hardware eller 
software beskadiges af digitalt indhold, der 
ikke er i overensstemmelse med aftalen. 
Forbrugerne bør derfor være berettiget til 
erstatning for skader på deres digitale miljø 
som følge af mangler ved det digitale 
indhold eller som følge af manglende 
levering af det digitale indhold. Det bør 
imidlertid være op til medlemsstaterne at 
fastsætte de nærmere betingelser for 
udøvelsen af retten til erstatning under 
hensyntagen til, at nedslag i prisen for 
fremtidig levering af digitalt indhold ikke 
nødvendigvis bringer forbrugeren så tæt 
som muligt på den position, som 
forbrugeren ville have været i, hvis det 
digitale indhold var blevet behørigt leveret
og havde været i overensstemmelse med 
aftalen. Dette gælder især, når 
leverandøren giver prisnedslaget som en 
eksklusiv erstatning for tab.

(44) Princippet om leverandørens 
erstatningsansvar er et væsentligt element i 
aftalerne om levering af digitalt indhold
eller digitale tjenester. For at øge 
forbrugernes tillid til digitalt indhold bør 
dette princip derfor reguleres på EU-
niveau, således at det sikres, at de ikke 
lider skade, hvis deres hardware eller 
software beskadiges af digitalt indhold
eller digitale tjenester, der ikke er i 
overensstemmelse med aftalen. 
Forbrugerne bør derfor være berettiget til 
erstatning for skader på deres digitale miljø 
som følge af mangler ved det digitale 
indhold eller som følge af manglende 
levering af det digitale indhold eller de 
digitale tjenester. Det bør imidlertid være 
op til medlemsstaterne at fastsætte de 
nærmere betingelser for udøvelsen af retten 
til erstatning under hensyntagen til, at 
nedslag i prisen for fremtidig levering af 
digitalt indhold ikke nødvendigvis bringer 
forbrugeren så tæt som muligt på den 
position, som forbrugeren ville have været 
i, hvis det digitale indhold eller de digitale 
tjenester var blevet behørigt leveret og 
havde været i overensstemmelse med 
aftalen. Dette gælder især, når 
leverandøren giver prisnedslaget som en 
eksklusiv erstatning for tab.

Or. ro

Ændringsforslag 339
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, 
Marc Tarabella, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Princippet om leverandørens 
erstatningsansvar er et væsentligt element i 
aftalerne om levering af digitalt indhold. 

(44) Princippet om leverandørens 
erstatningsansvar er et væsentligt element i 
aftalerne om levering af digitalt indhold. 
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For at øge forbrugernes tillid til digitalt 
indhold bør dette princip derfor reguleres 
på EU-niveau, således at det sikres, at de 
ikke lider skade, hvis deres hardware eller 
software beskadiges af digitalt indhold, der 
ikke er overensstemmelse med aftalen. 
Forbrugerne bør derfor være berettiget til 
erstatning for skader på deres digitale miljø 
som følge af mangler ved det digitale 
indhold eller som følge af manglende 
levering af det digitale indhold. Det bør 
imidlertid være op til medlemsstaterne at 
fastsætte de nærmere betingelser for 
udøvelsen af retten til erstatning under 
hensyntagen til, at nedslag i prisen for 
fremtidig levering af digitalt indhold ikke 
nødvendigvis bringer forbrugeren så tæt 
som muligt på den position, som 
forbrugeren ville have været i, hvis det 
digitale indhold var blevet behørigt leveret 
og havde været i overensstemmelse med 
aftalen. Dette gælder især, når 
leverandøren giver prisnedslaget som en 
eksklusiv erstatning for tab.

For at øge forbrugernes tillid til digitalt 
indhold bør dette princip derfor reguleres 
på EU-niveau, således at det sikres, at de 
ikke lider skade, hvis deres hardware eller 
software beskadiges af digitalt indhold 
eller en digital tjeneste, der ikke er 
overensstemmelse med aftalen. 
Forbrugerne bør derfor være berettiget til 
erstatning for materiel skade på 
forbrugerens digitale miljø og mulig ikke-
materiel skade i tilknytning hertil som 
følge af manglende overensstemmelse med 
aftalen eller manglende levering af det 
digitale indhold eller en digital tjeneste 
ifølge det generelle princip, at en 
anmelder er berettiget til at blive stillet, 
som om skaden ikke var sket. Det bør 
imidlertid være op til medlemsstaterne at 
fastsætte de nærmere betingelser for 
udøvelsen af retten til erstatning under 
hensyntagen til, at nedslag i prisen for 
fremtidig levering af digitalt indhold ikke 
nødvendigvis bringer forbrugeren så tæt 
som muligt på den position, som 
forbrugeren ville have været i, hvis det 
digitale indhold var blevet behørigt leveret 
og havde været i overensstemmelse med 
aftalen. Dette gælder især, når 
leverandøren giver prisnedslaget som en 
eksklusiv erstatning for tab.

Or. en

Ændringsforslag 340
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Princippet om leverandørens 
erstatningsansvar er et væsentligt element i 
aftalerne om levering af digitalt indhold. 
For at øge forbrugernes tillid til digitalt 
indhold bør dette princip derfor reguleres 
på EU-niveau, således at det sikres, at de 

(44) Princippet om leverandørens 
erstatningsansvar er et væsentligt element i 
aftalerne om levering af digitalt indhold. 
Forbrugerne bør ikke lide skade, hvis deres 
hardware eller software beskadiges af 
digitalt indhold, der ikke er 
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ikke lider skade, hvis deres hardware eller 
software beskadiges af digitalt indhold, der 
ikke er overensstemmelse med aftalen. 
Forbrugerne bør derfor være berettiget til 
erstatning for skader på deres digitale 
miljø som følge af mangler ved det digitale 
indhold eller som følge af manglende 
levering af det digitale indhold. Det bør 
imidlertid være op til medlemsstaterne at 
fastsætte de nærmere betingelser for 
udøvelsen af retten til erstatning under 
hensyntagen til, at nedslag i prisen for 
fremtidig levering af digitalt indhold ikke 
nødvendigvis bringer forbrugeren så tæt 
som muligt på den position, som 
forbrugeren ville have været i, hvis det 
digitale indhold var blevet behørigt leveret 
og havde været i overensstemmelse med 
aftalen. Dette gælder især, når 
leverandøren giver prisnedslaget som en 
eksklusiv erstatning for tab.

overensstemmelse med aftalen. 
Forbrugerne bør derfor være berettiget til 
erstatning for skader som følge af 
manglende overensstemmelse med aftalen 
eller manglende levering af det digitale 
indhold. Det bør imidlertid være op til 
medlemsstaterne at fastsætte de nærmere 
betingelser for udøvelsen af retten til 
erstatning under hensyntagen til, at nedslag 
i prisen for fremtidig levering af digitalt 
indhold ikke nødvendigvis bringer 
forbrugeren så tæt som muligt på den 
position, som forbrugeren ville have været 
i, hvis det digitale indhold var blevet 
behørigt leveret og havde været i 
overensstemmelse med aftalen. Dette 
gælder især, når leverandøren giver 
prisnedslaget som en eksklusiv erstatning 
for tab.

Or. en

Ændringsforslag 341
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Princippet om leverandørens 
erstatningsansvar er et væsentligt element i 
aftalerne om levering af digitalt indhold. 
For at øge forbrugernes tillid til digitalt 
indhold bør dette princip derfor reguleres 
på EU-niveau, således at det sikres, at de 
ikke lider skade, hvis deres hardware eller 
software beskadiges af digitalt indhold, der 
ikke er overensstemmelse med aftalen. 
Forbrugerne bør derfor være berettiget til 
erstatning for skader på deres digitale miljø 
som følge af mangler ved det digitale 
indhold eller som følge af manglende 
levering af det digitale indhold. Det bør 
imidlertid være op til medlemsstaterne at 

(44) Princippet om leverandørens 
erstatningsansvar er et væsentligt element i 
aftalerne om levering af det digitale
indhold eller den digitale tjeneste. For at 
øge forbrugernes tillid til digitalt indhold 
og digitale tjenester bør dette princip 
derfor reguleres på EU-niveau, således at 
det sikres, at de ikke lider skade, hvis deres 
hardware eller software beskadiges af 
digitalt indhold eller en digital tjeneste, der 
ikke er overensstemmelse med aftalen. 
Forbrugerne bør derfor være berettiget til 
erstatning for skader på deres digitale miljø 
som følge af mangler ved det digitale 
indhold eller som følge af manglende 
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fastsætte de nærmere betingelser for 
udøvelsen af retten til erstatning under 
hensyntagen til, at nedslag i prisen for 
fremtidig levering af digitalt indhold ikke 
nødvendigvis bringer forbrugeren så tæt 
som muligt på den position, som 
forbrugeren ville have været i, hvis det 
digitale indhold var blevet behørigt leveret 
og havde været i overensstemmelse med 
aftalen. Dette gælder især, når 
leverandøren giver prisnedslaget som en 
eksklusiv erstatning for tab.

levering af det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste. Det bør imidlertid være 
op til medlemsstaterne at fastsætte de 
nærmere betingelser for udøvelsen af retten 
til erstatning under hensyntagen til, at 
nedslag i prisen for fremtidig levering af 
digitalt indhold ikke nødvendigvis bringer 
forbrugeren så tæt som muligt på den 
position, som forbrugeren ville have været 
i, hvis det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste var blevet behørigt leveret 
og havde været i overensstemmelse med 
aftalen. Dette gælder især, når 
leverandøren giver prisnedslaget som en 
eksklusiv erstatning for tab.

Or. it

Ændringsforslag 342
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Princippet om leverandørens 
erstatningsansvar er et væsentligt element i 
aftalerne om levering af digitalt indhold. 
For at øge forbrugernes tillid til digitalt 
indhold bør dette princip derfor reguleres 
på EU-niveau, således at det sikres, at de 
ikke lider skade, hvis deres hardware eller 
software beskadiges af digitalt indhold, der 
ikke er overensstemmelse med aftalen. 
Forbrugerne bør derfor være berettiget til 
erstatning for skader på deres digitale 
miljø som følge af mangler ved det digitale 
indhold eller som følge af manglende 
levering af det digitale indhold. Det bør 
imidlertid være op til medlemsstaterne at 
fastsætte de nærmere betingelser for 
udøvelsen af retten til erstatning under 
hensyntagen til, at nedslag i prisen for 
fremtidig levering af digitalt indhold ikke 
nødvendigvis bringer forbrugeren så tæt 
som muligt på den position, som 

(44) Princippet om leverandørens 
erstatningsansvar er et væsentligt element i 
aftalerne om levering af digitalt indhold. 
For at øge forbrugernes tillid til digitalt 
indhold bør dette princip derfor reguleres 
på EU-niveau, således at det sikres, at de 
ikke lider skade, hvis deres hardware eller 
software beskadiges af digitalt indhold, der 
ikke er overensstemmelse med aftalen. 
Forbrugerne bør derfor være berettiget til 
erstatning for skader som følge af 
manglende overensstemmelse med aftalen 
eller manglende levering af det digitale 
indhold. Det bør imidlertid være op til 
medlemsstaterne at fastsætte de nærmere 
betingelser for udøvelsen af retten til 
erstatning under hensyntagen til, at nedslag 
i prisen for fremtidig levering af digitalt 
indhold ikke nødvendigvis bringer 
forbrugeren så tæt som muligt på den 
position, som forbrugeren ville have været 
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forbrugeren ville have været i, hvis det 
digitale indhold var blevet behørigt leveret 
og havde været i overensstemmelse med 
aftalen. Dette gælder især, når 
leverandøren giver prisnedslaget som en 
eksklusiv erstatning for tab.

i, hvis det digitale indhold var blevet 
behørigt leveret og havde været i 
overensstemmelse med aftalen. Dette 
gælder især, når leverandøren giver 
prisnedslaget som en eksklusiv erstatning 
for tab.

Or. en

Ændringsforslag 343
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Leverandøren kan på grund af 
teknik eller andet være tvunget til at ændre 
funktioner ved digitalt indhold, der leveres 
over en vis periode. Disse ændringer er 
ofte til forbrugerens fordel, da de forbedrer 
det digitale indhold. Aftaleparterne kan 
derfor lade aftalen indeholde 
bestemmelser, der tillader leverandøren at 
foretage ændringer. Hvis disse ændringer 
har en negativ indvirkning på 
forbrugerens anvendelse af det digitale 
indholds primære funktioner, kan de 
imidlertid forrykke balancen i aftalen eller 
ydelsen i en sådan grad, at forbrugeren 
ikke ville have indgået aftalen med den nye 
ordlyd. I de tilfælde bør ændringerne derfor 
være underlagt visse betingelser.

(45) Leverandøren kan på grund af 
teknik eller andet være tvunget til at ændre 
funktioner ved digitalt indhold, der leveres 
over en vis periode. Disse ændringer er 
ofte til forbrugerens fordel, da de forbedrer 
det digitale indhold. Aftaleparterne kan 
derfor lade aftalen indeholde 
bestemmelser, der tillader leverandøren at 
foretage ændringer. Hvis disse ændringer 
ændrer det digitale indholds primære 
funktioner, kan de imidlertid forrykke 
balancen i aftalen eller ydelsen i en sådan 
grad, at forbrugeren ikke ville have indgået 
aftalen med den nye ordlyd. I de tilfælde 
bør ændringerne derfor være underlagt 
visse betingelser og bør ikke ensidigt og 
uden gyldig grund ændre det digitale 
indholds overensstemmelse med aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 344
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Betragtning 45
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Leverandøren kan på grund af 
teknik eller andet være tvunget til at ændre 
funktioner ved digitalt indhold, der leveres 
over en vis periode. Disse ændringer er 
ofte til forbrugerens fordel, da de forbedrer 
det digitale indhold. Aftaleparterne kan 
derfor lade aftalen indeholde 
bestemmelser, der tillader leverandøren at 
foretage ændringer. Hvis disse ændringer 
har en negativ indvirkning på forbrugerens 
anvendelse af det digitale indholds primære 
funktioner, kan de imidlertid forrykke 
balancen i aftalen eller ydelsen i en sådan 
grad, at forbrugeren ikke ville have indgået 
aftalen med den nye ordlyd. I de tilfælde 
bør ændringerne derfor være underlagt 
visse betingelser.

(45) Leverandøren kan på grund af 
teknik eller andet være tvunget til at ændre 
funktioner ved digitalt indhold eller 
digitale tjenester, der leveres over en vis 
periode. Disse ændringer er ofte til 
forbrugerens fordel, da de forbedrer det 
digitale indhold eller de digitale tjenester. 
Aftaleparterne kan derfor lade aftalen 
indeholde bestemmelser, der tillader 
leverandøren at foretage ændringer. Hvis 
disse ændringer har en negativ indvirkning 
på forbrugerens anvendelse af det digitale 
indholds eller de digitale tjenesters 
primære funktioner, kan de imidlertid 
forrykke balancen i aftalen eller ydelsen i 
en sådan grad, at forbrugeren ikke ville 
have indgået aftalen med den nye ordlyd. I 
de tilfælde bør ændringerne derfor være 
underlagt visse betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 345
Axel Voss, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Leverandøren kan på grund af 
teknik eller andet være tvunget til at ændre 
funktioner ved digitalt indhold, der leveres 
over en vis periode. Disse ændringer er 
ofte til forbrugerens fordel, da de forbedrer 
det digitale indhold. Aftaleparterne kan 
derfor lade aftalen indeholde 
bestemmelser, der tillader leverandøren at 
foretage ændringer. Hvis disse ændringer 
har en negativ indvirkning på forbrugerens 
anvendelse af det digitale indholds primære 
funktioner, kan de imidlertid forrykke 
balancen i aftalen eller ydelsen i en sådan 
grad, at forbrugeren ikke ville have indgået 
aftalen med den nye ordlyd. I de tilfælde 

(45) Leverandøren kan på grund af 
teknik eller andet være tvunget til at ændre 
funktioner ved digitalt indhold eller 
digitale tjenester, der leveres over en vis 
periode. Disse ændringer er ofte til 
forbrugerens fordel, da de forbedrer det 
digitale indhold eller de digitale tjenester. 
Aftaleparterne kan derfor lade aftalen 
indeholde bestemmelser, der tillader 
leverandøren at foretage ændringer. Hvis 
disse ændringer har en negativ indvirkning 
på forbrugerens anvendelse af det digitale 
indholds eller de digitale tjenesters 
primære funktioner, kan de imidlertid 
forrykke balancen i aftalen eller ydelsen i 



AM\1117404DA.docx 27/167 PE599.502v02-00

DA

bør ændringerne derfor være underlagt 
visse betingelser.

en sådan grad, at forbrugeren ikke ville 
have indgået aftalen med den nye ordlyd. I 
de tilfælde bør ændringerne derfor være 
underlagt visse betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 346
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Leverandøren kan på grund af 
teknik eller andet være tvunget til at ændre 
funktioner ved digitalt indhold, der leveres 
over en vis periode. Disse ændringer er 
ofte til forbrugerens fordel, da de forbedrer 
det digitale indhold. Aftaleparterne kan 
derfor lade aftalen indeholde 
bestemmelser, der tillader leverandøren at 
foretage ændringer. Hvis disse ændringer 
har en negativ indvirkning på forbrugerens 
anvendelse af det digitale indholds primære 
funktioner, kan de imidlertid forrykke 
balancen i aftalen eller ydelsen i en sådan 
grad, at forbrugeren ikke ville have indgået 
aftalen med den nye ordlyd. I de tilfælde 
bør ændringerne derfor være underlagt 
visse betingelser.

(45) Leverandøren kan på grund af 
teknik eller andet være tvunget til at ændre 
funktioner ved digitalt indhold eller en 
digital tjeneste, der leveres over en vis 
periode. Disse ændringer er ofte til 
forbrugerens fordel, da de forbedrer det 
digitale indhold eller den digitale tjeneste. 
Aftaleparterne kan derfor lade aftalen 
indeholde bestemmelser, der tillader 
leverandøren at foretage ændringer. Hvis 
disse ændringer har en negativ indvirkning 
på forbrugerens anvendelse af det digitale 
indholds eller den digitale tjenestes
primære funktioner, kan de imidlertid 
forrykke balancen i aftalen eller ydelsen i 
en sådan grad, at forbrugeren ikke ville 
have indgået aftalen med den nye ordlyd. I 
de tilfælde bør ændringerne derfor være 
underlagt visse betingelser.

Or. it

Ændringsforslag 347
Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(45) Leverandøren kan på grund af 
teknik eller andet være tvunget til at ændre 
funktioner ved digitalt indhold, der leveres 
over en vis periode. Disse ændringer er 
ofte til forbrugerens fordel, da de forbedrer 
det digitale indhold. Aftaleparterne kan 
derfor lade aftalen indeholde 
bestemmelser, der tillader leverandøren at 
foretage ændringer. Hvis disse ændringer 
har en negativ indvirkning på 
forbrugerens anvendelse af det digitale 
indholds primære funktioner, kan de 
imidlertid forrykke balancen i aftalen eller 
ydelsen i en sådan grad, at forbrugeren 
ikke ville have indgået aftalen med den nye 
ordlyd. I de tilfælde bør ændringerne derfor 
være underlagt visse betingelser.

(45) Leverandøren kan på grund af 
teknik eller andet være tvunget til at ændre 
funktioner ved digitalt indhold, der leveres 
over en vis periode. Disse ændringer er 
ofte til forbrugerens fordel, da de forbedrer 
det digitale indhold. Aftaleparterne kan 
derfor lade aftalen indeholde 
bestemmelser, der tillader leverandøren at 
foretage ændringer. Hvis disse ændringer 
indebærer, at det leverede digitale indhold 
ikke længere svarer til den beskrivelse, 
som leverandøren har forelagt 
forbrugeren ved aftalens indgåelse, kan de 
imidlertid forrykke balancen i aftalen eller 
ydelsen i en sådan grad, at forbrugeren 
ikke ville have indgået aftalen med den nye 
ordlyd. I de tilfælde bør ændringerne derfor 
være underlagt visse betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 348
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Leverandøren kan på grund af 
teknik eller andet være tvunget til at ændre 
funktioner ved digitalt indhold, der leveres 
over en vis periode. Disse ændringer er 
ofte til forbrugerens fordel, da de forbedrer 
det digitale indhold. Aftaleparterne kan 
derfor lade aftalen indeholde 
bestemmelser, der tillader leverandøren at 
foretage ændringer. Hvis disse ændringer 
har en negativ indvirkning på forbrugerens 
anvendelse af det digitale indholds 
primære funktioner, kan de imidlertid
forrykke balancen i aftalen eller ydelsen i 
en sådan grad, at forbrugeren ikke ville 
have indgået aftalen med den nye ordlyd. I 
de tilfælde bør ændringerne derfor være 
underlagt visse betingelser.

(45) Leverandøren kan på grund af 
teknik eller andet være tvunget til at ændre 
funktioner ved digitalt indhold, der leveres 
over en vis periode. Disse ændringer er 
ofte til forbrugerens fordel, da de forbedrer 
det digitale indhold. Aftaleparterne kan 
derfor lade aftalen indeholde 
bestemmelser, der tillader leverandøren at 
foretage ændringer. Hvis disse ændringer 
har en negativ indvirkning på det digitale 
indholds primære funktioner for 
forbrugeren, som imidlertid kan forrykke 
balancen i aftalen eller ydelsen i en sådan 
grad, at forbrugeren ikke ville have indgået 
aftalen med den nye ordlyd, bør de være 
underlagt visse betingelser.
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Or. fr

Ændringsforslag 349
Axel Voss, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Konkurrence er et vigtigt element i 
et velfungerende digitalt indre marked. 
For at stimulere denne konkurrence bør 
forbrugere gives mulighed for at benytte 
konkurrencedygtige tilbud og skifte 
mellem leverandører. For at få dette til at 
fungere i praksis bør de kunne gøre dette 
uden at blive hæmmet af juridiske, 
tekniske eller praktiske hindringer, 
herunder aftalemæssige betingelser eller 
mangel på midler til at downloade alle de 
data, som forbrugeren har uploadet eller 
fremstillet ved hjælp af det digitale 
indhold, eller som er genereret gennem 
forbrugerens anvendelse af det digitale 
indhold. Det er dog også vigtigt at beskytte 
eksisterende investeringer og tilliden til 
indgåede aftaler. Forbrugerne bør derfor 
gives ret til at ophæve langsigtede aftaler 
under visse afbalancerede betingelser. 
Dette udelukker ikke, at forbrugeraftaler 
kan indgås for længere perioder. 
Forbrugeren bør dog være berettiget til at 
ophæve en aftale, der, 
aftaleforlængelserne iberegnet, varer over 
12 måneder. For at forhindre omgåelse af 
denne ret bør retten gælde for enhver 
aftale, der medfører, at forbrugeren 
bindes af aftalen i mere end 12 måneder, 
uanset om aftalen er tidsubegrænset, 
forlænges automatisk eller følger en 
overenskomst, som parterne indgår 
efterfølgende.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 350
Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Konkurrence er et vigtigt element i 
et velfungerende digitalt indre marked. For 
at stimulere denne konkurrence bør 
forbrugere gives mulighed for at benytte 
konkurrencedygtige tilbud og skifte 
mellem leverandører. For at få dette til at 
fungere i praksis bør de kunne gøre dette 
uden at blive hæmmet af juridiske, tekniske 
eller praktiske hindringer, herunder 
aftalemæssige betingelser eller mangel på 
midler til at downloade alle de data, som 
forbrugeren har uploadet eller fremstillet 
ved hjælp af det digitale indhold, eller som 
er genereret gennem forbrugerens 
anvendelse af det digitale indhold. Det er 
dog også vigtigt at beskytte eksisterende 
investeringer og tilliden til indgåede 
aftaler. Forbrugerne bør derfor gives ret 
til at ophæve langsigtede aftaler under 
visse afbalancerede betingelser. Dette 
udelukker ikke, at forbrugeraftaler kan 
indgås for længere perioder. Forbrugeren 
bør dog være berettiget til at ophæve en 
aftale, der, aftaleforlængelserne 
iberegnet, varer over 12 måneder. For at 
forhindre omgåelse af denne ret bør 
retten gælde for enhver aftale, der 
medfører, at forbrugeren bindes af aftalen 
i mere end 12 måneder, uanset om aftalen 
er tidsubegrænset, forlænges automatisk 
eller følger en overenskomst, som 
parterne indgår efterfølgende.

(46) Konkurrence er et vigtigt element i 
et velfungerende digitalt indre marked. For 
at stimulere denne konkurrence bør 
forbrugere gives mulighed for at benytte 
konkurrencedygtige tilbud og skifte 
mellem leverandører. For at få dette til at 
fungere i praksis bør de kunne gøre dette 
uden at blive hæmmet af juridiske, tekniske 
eller praktiske hindringer, herunder 
aftalemæssige betingelser eller mangel på 
midler til at downloade alle de data, som 
forbrugeren har uploadet eller fremstillet 
ved hjælp af det digitale indhold, eller som 
er genereret gennem forbrugerens 
anvendelse af det digitale indhold. Det er 
dog også vigtigt at beskytte eksisterende 
investeringer og tilliden til indgåede 
aftaler. Derfor bør kontrakter indgået 
mellem forbrugere og leverandører af 
digitalt indhold ikke fastlægge en 
indledende forpligtende periode på over 
24 måneder uden at dette berører 
leverandørens mulighed for at opkræve 
gebyr for opsigelse før tid i tilfælde, hvor 
forbrugeren ikke fastholder kontrakten i 
den aftalte kontraktperiode.

Or. en

Ændringsforslag 351
Notis Marias

Forslag til direktiv
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Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Konkurrence er et vigtigt element i 
et velfungerende digitalt indre marked.
For at stimulere denne konkurrence bør 
forbrugere gives mulighed for at benytte 
konkurrencedygtige tilbud og skifte 
mellem leverandører. For at få dette til at 
fungere i praksis bør de kunne gøre dette 
uden at blive hæmmet af juridiske, tekniske 
eller praktiske hindringer, herunder 
aftalemæssige betingelser eller mangel på 
midler til at downloade alle de data, som 
forbrugeren har uploadet eller fremstillet 
ved hjælp af det digitale indhold, eller som 
er genereret gennem forbrugerens 
anvendelse af det digitale indhold. Det er 
dog også vigtigt at beskytte eksisterende 
investeringer og tilliden til indgåede 
aftaler. Forbrugerne bør derfor gives ret til 
at ophæve langsigtede aftaler under visse 
afbalancerede betingelser. Dette udelukker 
ikke, at forbrugeraftaler kan indgås for 
længere perioder. Forbrugeren bør dog 
være berettiget til at ophæve en aftale, der, 
aftaleforlængelserne iberegnet, varer over
12 måneder. For at forhindre omgåelse af 
denne ret bør retten gælde for enhver 
aftale, der medfører, at forbrugeren bindes 
af aftalen i mere end 12 måneder, uanset 
om aftalen er tidsubegrænset, forlænges 
automatisk eller følger en overenskomst, 
som parterne indgår efterfølgende.

(46) For at stimulere konkurrencen bør 
forbrugere gives mulighed for at benytte 
konkurrencedygtige tilbud og skifte 
mellem leverandører. For at få dette til at 
fungere i praksis bør de kunne gøre dette 
uden at blive hæmmet af juridiske, tekniske 
eller praktiske hindringer, herunder 
aftalemæssige betingelser eller mangel på 
midler til at downloade alle de data, som 
forbrugeren har uploadet eller fremstillet 
ved hjælp af det digitale indhold, eller som 
er genereret gennem forbrugerens 
anvendelse af det digitale indhold. Det er 
dog også vigtigt at beskytte eksisterende 
investeringer og tilliden til indgåede 
aftaler. Forbrugerne bør derfor gives ret til 
at ophæve langsigtede aftaler under visse 
afbalancerede betingelser. Dette udelukker 
ikke, at forbrugeraftaler kan indgås for 
længere perioder. Forbrugeren bør dog 
være berettiget til at ophæve en aftale, der, 
aftaleforlængelserne iberegnet, varer over
12 måneder. For at forhindre omgåelse af 
denne ret bør retten gælde for enhver 
aftale, der medfører, at forbrugeren bindes 
af aftalen i mere end 12 måneder, uanset 
om aftalen er tidsubegrænset, forlænges 
automatisk eller følger en overenskomst, 
som parterne indgår efterfølgende.

Or. el

Ændringsforslag 352
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Konkurrence er et vigtigt element i (46) Konkurrence er et vigtigt element i 
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et velfungerende digitalt indre marked. For 
at stimulere denne konkurrence bør 
forbrugere gives mulighed for at benytte 
konkurrencedygtige tilbud og skifte 
mellem leverandører. For at få dette til at 
fungere i praksis bør de kunne gøre dette 
uden at blive hæmmet af juridiske, tekniske 
eller praktiske hindringer, herunder 
aftalemæssige betingelser eller mangel på 
midler til at downloade alle de data, som 
forbrugeren har uploadet eller fremstillet 
ved hjælp af det digitale indhold, eller som 
er genereret gennem forbrugerens 
anvendelse af det digitale indhold. Det er 
dog også vigtigt at beskytte eksisterende 
investeringer og tilliden til indgåede 
aftaler. Forbrugerne bør derfor gives ret til 
at ophæve langsigtede aftaler under visse 
afbalancerede betingelser. Dette udelukker 
ikke, at forbrugeraftaler kan indgås for 
længere perioder. Forbrugeren bør dog 
være berettiget til at ophæve en aftale, der, 
aftaleforlængelserne iberegnet, varer over 
12 måneder. For at forhindre omgåelse af 
denne ret bør retten gælde for enhver 
aftale, der medfører, at forbrugeren bindes 
af aftalen i mere end 12 måneder, uanset 
om aftalen er tidsubegrænset, forlænges 
automatisk eller følger en overenskomst, 
som parterne indgår efterfølgende.

et velfungerende digitalt indre marked. For 
at stimulere denne konkurrence bør 
forbrugere gives mulighed for at benytte 
konkurrencedygtige tilbud og skifte 
mellem leverandører. For at få dette til at 
fungere i praksis bør de kunne gøre dette 
uden at blive hæmmet af juridiske, tekniske 
eller praktiske hindringer, herunder 
aftalemæssige betingelser eller mangel på 
midler til at downloade alle de data, som 
forbrugeren har uploadet eller fremstillet 
ved hjælp af det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste, eller som er genereret 
gennem forbrugerens anvendelse af det 
digitale indhold eller den digitale tjeneste. 
Det er dog også vigtigt at beskytte 
eksisterende investeringer og tilliden til 
indgåede aftaler. Forbrugerne bør derfor 
gives ret til at ophæve langsigtede aftaler 
under visse afbalancerede betingelser. 
Dette udelukker ikke, at forbrugeraftaler 
kan indgås for længere perioder. 
Forbrugeren bør dog være berettiget til at 
ophæve en aftale, der, aftaleforlængelserne 
iberegnet, varer over 12 måneder. For at 
forhindre omgåelse af denne ret bør retten 
gælde for enhver aftale, der medfører, at 
forbrugeren bindes af aftalen i mere end 12 
måneder, uanset om aftalen er 
tidsubegrænset, forlænges automatisk eller 
følger en overenskomst, som parterne 
indgår efterfølgende.

Or. it

Ændringsforslag 353
Julia Reda

Forslag til direktiv
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Konkurrence er et vigtigt element i 
et velfungerende digitalt indre marked. For 
at stimulere denne konkurrence bør 
forbrugere gives mulighed for at benytte 

(46) Konkurrence er et vigtigt element i 
et velfungerende digitalt indre marked. For 
at stimulere denne konkurrence bør 
forbrugere gives mulighed for at benytte 



AM\1117404DA.docx 33/167 PE599.502v02-00

DA

konkurrencedygtige tilbud og skifte 
mellem leverandører. For at få dette til at 
fungere i praksis bør de kunne gøre dette 
uden at blive hæmmet af juridiske, tekniske 
eller praktiske hindringer, herunder 
aftalemæssige betingelser eller mangel på 
midler til at downloade alle de data, som 
forbrugeren har uploadet eller fremstillet 
ved hjælp af det digitale indhold, eller som 
er genereret gennem forbrugerens 
anvendelse af det digitale indhold. Det er 
dog også vigtigt at beskytte eksisterende 
investeringer og tilliden til indgåede 
aftaler. Forbrugerne bør derfor gives ret til 
at ophæve langsigtede aftaler under visse 
afbalancerede betingelser. Dette udelukker 
ikke, at forbrugeraftaler kan indgås for 
længere perioder. Forbrugeren bør dog 
være berettiget til at ophæve en aftale, der, 
aftaleforlængelserne iberegnet, varer over 
12 måneder. For at forhindre omgåelse af 
denne ret bør retten gælde for enhver 
aftale, der medfører, at forbrugeren bindes 
af aftalen i mere end 12 måneder, uanset 
om aftalen er tidsubegrænset, forlænges 
automatisk eller følger en overenskomst, 
som parterne indgår efterfølgende.

konkurrencedygtige tilbud og skifte 
mellem leverandører. For at få dette til at 
fungere i praksis bør de kunne gøre dette 
uden at blive hæmmet af juridiske, tekniske 
eller praktiske hindringer, herunder 
aftalemæssige betingelser eller mangel på 
midler til at downloade alle de data, som 
forbrugeren har uploadet eller fremstillet 
ved hjælp af det digitale indhold, eller som 
er genereret gennem forbrugerens 
anvendelse af det digitale indhold. Det er 
dog også vigtigt at beskytte eksisterende 
investeringer og tilliden til indgåede 
aftaler. Forbrugerne bør derfor gives ret til 
at ophæve langsigtede aftaler under visse 
afbalancerede betingelser. Dette udelukker 
ikke, at forbrugeraftaler kan indgås for 
længere perioder. Forbrugeren bør dog 
være berettiget til at ophæve en aftale, der, 
aftaleforlængelserne iberegnet, varer over 6 
måneder. For at forhindre omgåelse af 
denne ret bør retten gælde for enhver 
aftale, der medfører, at forbrugeren bindes 
af aftalen i mere end 6 måneder, uanset om 
aftalen er tidsubegrænset, forlænges 
automatisk eller følger en overenskomst, 
som parterne indgår efterfølgende.

Or. en

Ændringsforslag 354
Julia Reda

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Manglende overensstemmelse af 
det endelige digitale indhold ved 
leveringen til forbrugeren skyldes ofte ét af 
leddene i transaktionskæden fra den 
oprindelige udvikler til den endelige 
leverandør. Selvom den endelige 
leverandør bør være erstatningsansvarlig
over for forbrugeren i tilfælde af 
manglende overensstemmelse med aftalen 

(47) Manglende overensstemmelse af 
det endelige digitale indhold ved 
leveringen til forbrugeren skyldes ofte ét af 
leddene i den økonomiske 
transaktionskæde fra den oprindelige 
udvikler til den endelige leverandør. 
Selvom den endelige leverandør bør være 
erstatningsansvarlig over for forbrugeren i 
tilfælde af manglende overensstemmelse 
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mellem disse to parter, er det vigtigt at 
sikre, at leverandøren har tilstrækkelige 
rettigheder over for de forskellige led i 
kæden af transaktioner for at dække hans 
ansvar over for forbrugeren. Det bør dog 
være op til den gældende nationale 
lovgivning at identificere de led i 
transaktionskæden, som den endelige 
leverandør kan gøre regres imod, og de 
betingelser og retningslinjer, der gælder for 
sådanne tiltag.

med aftalen mellem disse to parter, er det 
vigtigt at sikre, at leverandøren har 
tilstrækkelige rettigheder over for de 
forskellige led i kæden af økonomiske 
transaktioner for at dække hans ansvar over 
for forbrugeren. Disse rettigheder bør 
være strengt begrænsede til økonomiske 
transaktioner og ikke omfatte situationer, 
hvor leverandøren eksempelvis anvender 
gratis tredjepartssoftware, som 
leverandøren ikke har betalt for. Det bør 
dog være op til den gældende nationale 
lovgivning at identificere de led i kæden af 
økonomiske transaktioner, som den 
endelige leverandør kan gøre regres imod, 
og de betingelser og retningslinjer, der 
gælder for sådanne tiltag.

Or. en

Ændringsforslag 355
Axel Voss, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Manglende overensstemmelse af 
det endelige digitale indhold ved 
leveringen til forbrugeren skyldes ofte ét af 
leddene i transaktionskæden fra den 
oprindelige udvikler til den endelige 
leverandør. Selvom den endelige 
leverandør bør være erstatningsansvarlig 
over for forbrugeren i tilfælde af 
manglende overensstemmelse med aftalen 
mellem disse to parter, er det vigtigt at 
sikre, at leverandøren har tilstrækkelige 
rettigheder over for de forskellige led i 
kæden af transaktioner for at dække hans 
ansvar over for forbrugeren. Det bør dog 
være op til den gældende nationale 
lovgivning at identificere de led i 
transaktionskæden, som den endelige 
leverandør kan gøre regres imod, og de 
betingelser og retningslinjer, der gælder for 

(47) Manglende overensstemmelse af 
det endelige digitale indhold eller den 
digitale tjeneste ved leveringen til 
forbrugeren skyldes ofte ét af leddene i 
transaktionskæden fra den oprindelige 
udvikler til den endelige leverandør. 
Selvom den endelige leverandør bør være 
erstatningsansvarlig over for forbrugeren i 
tilfælde af manglende overensstemmelse 
med aftalen mellem disse to parter, er det 
vigtigt at sikre, at leverandøren har 
tilstrækkelige rettigheder over for de 
forskellige led i kæden af transaktioner for 
at dække hans ansvar over for forbrugeren. 
Det bør dog være op til den gældende 
nationale lovgivning at identificere de led i 
transaktionskæden, som den endelige 
leverandør kan gøre regres imod, og de 
betingelser og retningslinjer, der gælder for 
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sådanne tiltag. sådanne tiltag.

Or. en

Ændringsforslag 356
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Manglende overensstemmelse af 
det endelige digitale indhold ved 
leveringen til forbrugeren skyldes ofte ét af 
leddene i transaktionskæden fra den 
oprindelige udvikler til den endelige 
leverandør. Selvom den endelige 
leverandør bør være erstatningsansvarlig 
over for forbrugeren i tilfælde af 
manglende overensstemmelse med aftalen 
mellem disse to parter, er det vigtigt at 
sikre, at leverandøren har tilstrækkelige 
rettigheder over for de forskellige led i 
kæden af transaktioner for at dække hans 
ansvar over for forbrugeren. Det bør dog 
være op til den gældende nationale 
lovgivning at identificere de led i 
transaktionskæden, som den endelige 
leverandør kan gøre regres imod, og de 
betingelser og retningslinjer, der gælder for 
sådanne tiltag.

(47) Manglende overensstemmelse af 
det endelige digitale indhold ved 
leveringen til forbrugeren skyldes ofte ét af 
leddene i transaktionskæden fra den 
oprindelige udvikler til en 
tredjepartsleverandør. Selvom 
tredjepartsleverandøren bør være 
erstatningsansvarlig over for forbrugeren i 
tilfælde af manglende overensstemmelse 
med aftalen mellem disse to parter, er det 
vigtigt at sikre, at leverandøren har 
tilstrækkelige rettigheder over for de 
forskellige led i kæden af transaktioner for 
at dække hans ansvar over for forbrugeren. 
Det bør dog være op til den gældende 
nationale lovgivning at identificere de led i 
transaktionskæden, som 
tredjepartsleverandøren kan gøre regres 
imod, og de betingelser og retningslinjer, 
der gælder for sådanne tiltag.

Or. en

Begrundelse

Forslaget benytter begrebet tredjepartsleverandør for at skelne mellem leverandører i 
leverancekæden, og begrebet bør derfor også benyttes i den kontekst.

Ændringsforslag 357
Julia Reda, Kaja Kallas

Forslag til direktiv
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Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47a) Direktivet sigter ikke mod at 
etablere en retlig ramme for gratis 
softwarelicenser, hvis gratis software 
udgør en del af det leverede digitale 
indhold, og det sigter heller ikke mod at 
pålægge udviklere en forpligtelse,
udelukkende fordi denne har stillet en 
software offentligt til rådighed under en 
gratis softwarelicens.

Or. en

Ændringsforslag 358
Notis Marias

Forslag til direktiv
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Personer eller organisationer, der i 
henhold til national lovgivning anses for at 
have en legitim interesse i at beskytte 
forbrugeraftaleretlige rettigheder, skal have 
ret til at anlægge sag, enten ved en domstol 
eller ved en myndighed med kompetence 
til at påkende klager eller til at indlede 
relevante retssager.

(48) Personer eller organisationer, der i 
henhold til national lovgivning anses for at 
have en legitim interesse i at beskytte 
forbrugeraftaleretlige rettigheder, skal have 
ret til at anlægge sag, enten ved en domstol 
eller ved en myndighed med kompetence 
til at påkende klager eller til at indlede 
relevante retssager, hvis disse rettigheder 
krænkes.

Or. el

Ændringsforslag 359
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(50) Europa-Parlamentets og Rådets 
Direktiv 1999/44/EF35 bør ændres, så det 
afspejler anvendelsesområdet for dette 
direktiv i forhold til et varigt medium, der 
integrerer digitalt indhold, hvor det 
udelukkende bruges til at overføre det 
digitale indhold til forbrugeren.

(50) Europa-Parlamentets og Rådets 
Direktiv 1999/44/EF[1] bør ændres, så det 
afspejler anvendelsesområdet for dette 
direktiv i forhold til produkter, hvori 
digitalt indhold eller en digital tjeneste er 
indlejret, og i forhold til et fysisk medium, 
der integrerer digitalt indhold, hvor det 
udelukkende bruges til at overføre det 
digitale indhold til forbrugeren.
[1] EFT L 171 af 7.7.1999, s. 12.

_________________

35 EFT L 171 af 7.7.1999, s. 12.

Or. en

Ændringsforslag 360
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Europa-Parlamentets og Rådets 
Direktiv 1999/44/EF35 bør ændres, så det 
afspejler anvendelsesområdet for dette 
direktiv i forhold til et varigt medium, der 
integrerer digitalt indhold, hvor det 
udelukkende bruges til at overføre det 
digitale indhold til forbrugeren.

(50) Europa-Parlamentets og Rådets 
Direktiv 1999/44/EF35 bør ændres, så det 
afspejler anvendelsesområdet for dette 
direktiv i forhold til et varigt medium, der 
integrerer digitalt indhold.

_________________ _________________

35 EFT L 171 af 7.7.1999, s. 12. 35 EFT L 171 af 7.7.1999, s. 12.

Or. fr

Ændringsforslag 361
Axel Voss, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Europa-Parlamentets og Rådets (50) Europa-Parlamentets og Rådets 



PE599.502v02-00 38/167 AM\1117404DA.docx

DA

Direktiv 1999/44/EF35 bør ændres, så det 
afspejler anvendelsesområdet for dette 
direktiv i forhold til et varigt medium, der 
integrerer digitalt indhold, hvor det 
udelukkende bruges til at overføre det 
digitale indhold til forbrugeren.

Direktiv 1999/44/EF35 bør ændres, så det 
afspejler anvendelsesområdet for dette 
direktiv i forhold til et fysisk medium, der 
integrerer digitalt indhold, hvor det 
udelukkende bruges til at overføre det 
digitale indhold til forbrugeren.

_________________ _________________

35 EFT L 171 af 7.7.1999, s. 12. 35 EFT L 171 af 7.7.1999, s. 12.

Or. en

Ændringsforslag 362
Notis Marias

Forslag til direktiv
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Formålet med dette direktiv, nemlig 
at forbedre betingelserne for det indre 
markeds oprettelse og funktion ved på en 
ensartet måde at tackle aftaleretlige 
hindringer for levering af digitalt indhold,
samtidigt med at juridisk fragmentering 
undgås, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne; det kan det 
derimod på EU-plan ved at sikre den 
overordnede sammenhæng mellem de 
nationale lovgivninger gennem 
harmoniserede kontraktretlige regler, der 
også fremmer koordinerede 
håndhævelsestiltag, og derfor kan Unionen 
i overensstemmelse med nærhedsprincippet 
vedtage foranstaltninger, jf. artikel 5 i 
traktaten om den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(54) Formålet med dette direktiv, nemlig 
at forbedre betingelserne for det indre 
markeds smidige funktion og en styrkelse 
af den europæiske økonomi ved på en 
ensartet måde at tackle aftaleretlige 
hindringer for levering af digitalt indhold,
samtidig med at juridisk fragmentering 
undgås, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne; det kan det 
derimod på EU-plan ved at sikre den 
overordnede sammenhæng mellem de 
nationale lovgivninger gennem 
harmoniserede kontraktretlige regler, der 
også fremmer koordinerede 
håndhævelsestiltag, og derfor kan Unionen 
i overensstemmelse med nærhedsprincippet 
vedtage foranstaltninger, jf. artikel 5 i 
traktaten om den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Or. el
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Ændringsforslag 363
Axel Voss, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Formålet med dette direktiv, nemlig 
at forbedre betingelserne for det indre 
markeds smidige funktion ved på en 
ensartet måde at tackle aftaleretlige 
hindringer for levering af digitalt indhold, 
samtidig med at juridisk fragmentering 
undgås, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne; det kan det 
derimod på EU-plan ved at sikre den 
overordnede sammenhæng mellem de 
nationale lovgivninger gennem 
harmoniserede kontraktretlige regler, der 
også fremmer koordinerede 
håndhævelsestiltag, og derfor kan Unionen 
i overensstemmelse med nærhedsprincippet 
vedtage foranstaltninger, jf. artikel 5 i 
traktaten om den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(54) Formålet med dette direktiv, nemlig 
at forbedre betingelserne for det indre 
markeds smidige funktion ved på en 
ensartet måde at tackle aftaleretlige 
hindringer for levering af digitalt indhold 
eller digitale tjenester, samtidig med at 
juridisk fragmentering undgås, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne; det kan det derimod på 
EU-plan ved at sikre den overordnede 
sammenhæng mellem de nationale 
lovgivninger gennem harmoniserede 
kontraktretlige regler, der også fremmer 
koordinerede håndhævelsestiltag, og derfor 
kan Unionen i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet vedtage 
foranstaltninger, jf. artikel 5 i traktaten om 
den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Or. en

Ændringsforslag 364
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Maria Grapini, Olga Sehnalová, Josef 
Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Betragtning 54 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54a) Da dette direktiv omhandler emner 
og rettigheder af stor vigtighed for det 
indre marked og for forbrugerne og 
borgerne i EU, bør direktivet nøje 
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gennemgås og revideres for at sikre 
relevant inddragelse og detaljerede 
høringer af medlemsstaterne og 
forbrugerne, retlige instanser og 
erhvervsorganisationer på EU-niveau.

Or. en

Ændringsforslag 365
Eva Maydell, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastlægger en række krav til 
aftaler om levering af digitalt indhold til 
forbrugere, navnlig regler om det digitale 
indholds overensstemmelse med aftalen, 
beføjelser i tilfælde af mangler og 
muligheden for at udøve disse beføjelser 
samt ændring og ophævelse af sådanne 
aftaler.

Formålet med dette direktiv er ved at opnå 
et højt forbrugerbeskyttelsesniveau at 
bidrage til et velfungerende indre marked 
gennem fastsættelsen af visse krav til 
aftaler om levering af digitalt indhold eller 
digitale tjenester til forbrugere, navnlig 
regler om det digitale indholds eller de 
digitale tjenesters overensstemmelse med 
aftalen, beføjelser i tilfælde af mangler og 
muligheden for at udøve disse beføjelser 
samt ændring af det digitale indhold eller 
de digitale tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 366
Marlene Mizzi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastlægger en række krav til 
aftaler om levering af digitalt indhold til 
forbrugere, navnlig regler om det digitale 
indholds overensstemmelse med aftalen, 
beføjelser i tilfælde af mangler og 
muligheden for at udøve disse beføjelser 

Formålet med dette direktiv er både at 
sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau 
og bidrage til et velfungerende indre 
marked gennem fastsættelsen af fælles 
regler for aftaler om levering af digitalt 
indhold eller digitale tjenester til 
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samt ændring og ophævelse af sådanne 
aftaler.

forbrugere, navnlig regler om det digitale 
indholds eller de digitale tjenesters 
overensstemmelse med aftalen, beføjelser i 
tilfælde af manglende levering af det 
digitale indhold eller de digitale tjenester 
eller manglende overensstemmelse og 
muligheden for at udøve disse beføjelser 
samt ændring af det digitale indhold eller 
de digitale tjenester og ophævelse af 
langsigtede aftaler.

Or. en

Ændringsforslag 367
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastlægger en række krav til 
aftaler om levering af digitalt indhold til 
forbrugere, navnlig regler om det digitale 
indholds overensstemmelse med aftalen, 
beføjelser i tilfælde af mangler og 
muligheden for at udøve disse beføjelser 
samt ændring og ophævelse af sådanne 
aftaler.

Formålet med dette direktiv er at bidrage 
til et velfungerende indre marked og sikre 
et højt forbrugerbeskyttelsesniveau 
gennem fastsættelsen af fælles krav 
vedrørende visse regler for aftaler mellem 
leverandører og forbrugere om levering af 
digitalt indhold og/eller digitale tjenester, 
regler om det digitale indholds 
overensstemmelse med aftalen, beføjelser i 
tilfælde af mangler eller manglende 
levering og muligheden for at udøve disse 
beføjelser samt ændring og ophævelse af 
sådanne aftaler.

Or. en

Ændringsforslag 368
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Dette direktiv fastlægger en række krav til 
aftaler om levering af digitalt indhold til 
forbrugere, navnlig regler om det digitale 
indholds overensstemmelse med aftalen, 
beføjelser i tilfælde af mangler og 
muligheden for at udøve disse beføjelser 
samt ændring og ophævelse af sådanne 
aftaler.

Med et mål om at sikre, at det indre 
marked fungerer korrekt, og for at sikre et 
højt brugerbeskyttelsesniveau, fastlægger
dette direktiv en række krav til aftaler om 
levering af digitalt indhold til forbrugere, 
navnlig regler om det digitale indholds 
overensstemmelse med aftalen, beføjelser i 
tilfælde af mangler og muligheden for at 
udøve disse beføjelser samt ændring og 
ophævelse af sådanne aftaler.

Or. ro

Ændringsforslag 369
Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastlægger en række krav til 
aftaler om levering af digitalt indhold til 
forbrugere, navnlig regler om det digitale 
indholds overensstemmelse med aftalen, 
beføjelser i tilfælde af mangler og 
muligheden for at udøve disse beføjelser 
samt ændring og ophævelse af sådanne 
aftaler.

Formålet med dette direktiv er at skabe 
overensstemmelse i medlemsstaternes love, 
forordninger og administrative 
bestemmelser vedrørende visse forhold i 
forbindelse med aftaler om levering af 
digitalt indhold eller digitale tjenester til 
forbrugere, navnlig regler om 
overensstemmelse med aftalen, beføjelser i 
tilfælde af mangler og muligheden for at 
udøve disse beføjelser samt ændring og 
ophævelse af sådanne aftaler.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til artikel 1 i direktivet om forbrugerkøb og forbrugerrettighedsdirektivet.

Ændringsforslag 370
Virginie Rozière



AM\1117404DA.docx 43/167 PE599.502v02-00

DA

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastlægger en række krav til
aftaler om levering af digitalt indhold til 
forbrugere, navnlig regler om det digitale 
indholds overensstemmelse med aftalen, 
beføjelser i tilfælde af mangler og 
muligheden for at udøve disse beføjelser 
samt ændring og ophævelse af sådanne 
aftaler.

Dette direktiv fastlægger en harmoniseret 
juridisk ramme for aftaler om levering af 
digitalt indhold eller digitale tjenester til 
forbrugere, navnlig regler om det digitale 
indholds overensstemmelse med aftalen, 
beføjelser i tilfælde af mangler og 
muligheden for at udøve disse beføjelser 
samt ændring og ophævelse af sådanne 
aftaler, hvorved forbrugerne sikres en høj 
grad af beskyttelse.

Or. fr

Ændringsforslag 371
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastlægger en række krav til 
aftaler om levering af digitalt indhold til 
forbrugere, navnlig regler om det digitale 
indholds overensstemmelse med aftalen, 
beføjelser i tilfælde af mangler og 
muligheden for at udøve disse beføjelser 
samt ændring og ophævelse af sådanne 
aftaler.

Dette direktiv fastlægger en række krav til 
aftaler om levering af digitalt indhold eller 
digitale tjenester til forbrugere, navnlig 
regler om det digitale indholds eller de 
digitale tjenesters overensstemmelse med 
aftalen, beføjelser i tilfælde af mangler og 
muligheden for at udøve disse beføjelser 
samt ændring og ophævelse af sådanne 
aftaler.

Or. it

Ændringsforslag 372
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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1. "digitalt indhold": 1) "digitalt indhold": data, der 
fremstilles og leveres i digital form

Or. fr

Ændringsforslag 373
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) data, der fremstilles og leveres i 
digital form, f.eks. video, lyd, 
applikationer, digitale spil og øvrig 
software og

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 374
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) data, der fremstilles og leveres i 
digital form, f.eks. video, lyd, 
applikationer, digitale spil og øvrig 
software og

a) data, der fremstilles og leveres i 
digital form

Or. fr

Ændringsforslag 375
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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a) data, der fremstilles og leveres i 
digital form, f.eks. video, lyd, 
applikationer, digitale spil og øvrig 
software og

a) data, der fremstilles og leveres i 
digital form

Or. en

Ændringsforslag 376
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) data, der fremstilles og leveres i 
digital form, f.eks. video, lyd,
applikationer, digitale spil og øvrig 
software og

a) data, der fremstilles og leveres i 
digital form, f.eks. videofiler, lydfiler,
applikationer, digitale spil og øvrig 
software og

Or. fr

Ændringsforslag 377
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) data, der fremstilles og leveres i 
digital form, f.eks. video, lyd, 
applikationer, digitale spil og øvrig 
software og

a) data, der fremstilles og leveres i 
digital form, f.eks. video, lyd, applikationer
og digitale spil

Or. ro

Ændringsforslag 378
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en tjeneste, der muliggør 
fremstilling, behandling eller opbevaring 
af data i digital form, hvor sådanne data 
leveres af forbrugeren, og

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 379
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en tjeneste, der muliggør 
fremstilling, behandling eller opbevaring 
af data i digital form, hvor sådanne data 
leveres af forbrugeren, og

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 380
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en tjeneste, der muliggør 
fremstilling, behandling eller opbevaring 
af data i digital form, hvor sådanne data 
leveres af forbrugeren, og

udgår

Or. it

Ændringsforslag 381
Julia Reda

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en tjeneste, der muliggør 
fremstilling, behandling eller opbevaring 
af data i digital form, hvor sådanne data 
leveres af forbrugeren, og

udgår

Or. en

Ændringsforslag 382
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en tjeneste, der muliggør 
fremstilling, behandling eller opbevaring af 
data i digital form, hvor sådanne data 
leveres af forbrugeren, og

b) en digital tjeneste, der muliggør 
fremstilling, behandling eller opbevaring af 
data i digital form, hvor sådanne data 
leveres af forbrugeren, og

Or. en

Ændringsforslag 383
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en tjeneste, der muliggør deling af 
og enhver anden form for interaktion med 
data i digital form, som leveres af andre 
brugere af tjenesten

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 384
Daniel Buda
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en tjeneste, der muliggør deling af 
og enhver anden form for interaktion med 
data i digital form, som leveres af andre 
brugere af tjenesten

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 385
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en tjeneste, der muliggør deling af 
og enhver anden form for interaktion med 
data i digital form, som leveres af andre 
brugere af tjenesten

udgår

Or. it

Ændringsforslag 386
Julia Reda

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en tjeneste, der muliggør deling af 
og enhver anden form for interaktion med 
data i digital form, som leveres af andre 
brugere af tjenesten

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 387
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en tjeneste, der muliggør deling af 
og enhver anden form for interaktion med 
data i digital form, som leveres af andre 
brugere af tjenesten

c) en digital tjeneste, der muliggør 
deling af og enhver anden form for 
interaktion med data i digital form, som 
leveres af andre brugere af tjenesten

Or. en

Ændringsforslag 388
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "digital tjeneste":

a) en tjeneste, der muliggør fremstilling, 
behandling eller opbevaring af data i 
digital form, hvor sådanne data leveres af 
forbrugeren, f.eks. lagring i skyen eller 
filhostingtjenester

b) en tjeneste, der muliggør deling i 
digitalt format af data, som leveres af 
andre brugere af tjenesten, eller enhver 
anden form for interaktion, f.eks. sociale 
medier, instant messaging-tjenester, 
websteder for video- eller audiodeling 
eller platforme, som ikke falder ind under 
begrebet elektroniske 
kommunikationstjenester

Or. it

Ændringsforslag 389
Daniel Buda
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "digital tjeneste” betyder:

a) en tjeneste, der muliggør fremstilling, 
behandling eller opbevaring af data i 
digital form, hvor sådanne data skabes af 
forbrugeren

b) en tjeneste, der muliggør deling af og 
enhver anden form for interaktion med 
data i digital form, som skabes af 
forbrugeren eller af andre brugere af 
tjenesten

Or. ro

Ændringsforslag 390
Julia Reda

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "digital tjeneste":

a) en tjeneste, der muliggør fremstilling, 
behandling eller opbevaring af data i 
digital form, hvor sådanne data leveres af 
forbrugeren

b) en tjeneste, der muliggør deling af og 
enhver anden form for interaktion med 
data i digital form, som leveres af andre 
brugere af tjenesten

Or. en

Ændringsforslag 391
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)



AM\1117404DA.docx 51/167 PE599.502v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "digital tjeneste": enhver 
selvstændig økonomisk aktivitet, der 
muliggør oprettelse, behandling, 
opbevaring eller deling af data i digital 
form

Or. fr

Ændringsforslag 392
Daniel Dalton, Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "indlejret digitalt indhold": alle 
typer digitalt indhold, der er 
forudinstalleret i en vare

Or. en

Begrundelse

Da det bør indarbejdes i andre ændringsforslag, at dette direktiv bør gælde for alle typer 
digitalt indhold, herunder også indlejret digitalt indhold, for at skabe klarhed og sikkerhed 
for forbrugerne, gives en definition af indlejret digitalt indhold her.

Ændringsforslag 393
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "indlejret digitalt indhold": 
forudinstalleret digitalt indhold, der 
fungerer som en integreret del af varen, 
og som ikke let kan afinstalleres af 
forbrugeren
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Or. en

Ændringsforslag 394
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) "indlejret digitalt indhold eller 
digital tjeneste": al forudinstalleret 
digitalt indhold eller alle forudinstallerede 
digitale tjenester, der fungerer som en 
integreret del af en fysisk vare og ikke 
nemt kan afinstalleres af forbrugeren, 
eller som er nødvendigt for den fysiske 
vares overensstemmelse med aftalen

Or. fr

Ændringsforslag 395
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "installation": sammenkoblingen af 
forskellige komponenter i et digitalt miljø til 
et samlet hele, der er i overensstemmelse 
med det tilsigtede formål

2) "integration": den fuldstændige 
interoperabilitet mellem det leverede 
digitale indhold eller den leverede digitale 
tjeneste og de forskellige komponenter i et 
digitalt miljø til et samlet hele, der er i 
overensstemmelse med det tilsigtede 
formål

Or. it

Ændringsforslag 396
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "installation": sammenkoblingen af 
forskellige komponenter i et digitalt miljø 
til et samlet hele, der er i 
overensstemmelse med det tilsigtede 
formål

2) "installation": sammenkobling og 
indbygning af forskellige komponenter af 
digitalt indhold med komponenterne i et 
digitalt miljø med henblik på at anvende 
det digitale indhold i overensstemmelse 
med aftalen

Or. en

Ændringsforslag 397
Eva Maydell, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "indlejret software": 
forudinstalleret digitalt indhold, der 
fungerer som en integreret del af varen, 
og som ikke let kan afinstalleres af 
forbrugeren

Or. en

Ændringsforslag 398
Marietje Schaake

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "indlejret digitalt indhold": 
digitalt indhold i dette direktivs betydning, 
der er blevet installeret af eller med 
samtykke fra sælger, producent eller 
andre personer i transaktionskæden, og 
som (i) fungerer som en integreret del af 
varen, og som ikke let kan afinstalleres af 
almindelige forbrugere, som benytter 
denne type vare; eller (ii) er nødvendig for 
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varens overensstemmelse med aftalen

Or. en

Ændringsforslag 399
Julia Reda, Kaja Kallas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "indlejret digitalt indhold": 
forudinstalleret digitalt indhold, der 
fungerer som en integreret del af varen, 
eller som er nødvendigt for varens 
overensstemmelse med aftalen

Or. en

Ændringsforslag 400
Daniel Dalton, Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "leverandør": enhver fysisk eller 
juridisk (privat eller offentligt ejet) person, 
der handler, herunder gennem andre 
personer, som optræder i dennes navn eller 
på dennes vegne, som led i sin virksomhed 
som handlende, håndværker, 
industridrivende eller udøver af et liberalt 
erhverv

3) "leverandør": enhver fysisk eller 
juridisk (privat eller offentligt ejet) person, 
der handler, herunder gennem andre 
personer, som optræder i dennes navn eller 
på dennes vegne, som led i sin virksomhed 
som handlende, håndværker, 
industridrivende eller udøver af et liberalt 
erhverv. Til formålene omhandlet i dette 
direktiv leverer en handlende ikke kun 
digitalt indhold til en forbruger ved, at 
den handlende leverer en tjeneste, 
hvorigennem det digitale indhold når 
frem til forbrugeren

Or. en
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Begrundelse

Som eksempel er en videoplatform for brugergenereret indhold på internettet ikke en 
leverandør af digitalt indhold.

Ændringsforslag 401
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "leverandør": enhver fysisk eller 
juridisk (privat eller offentligt ejet) person, 
der handler, herunder gennem andre 
personer, som optræder i dennes navn eller 
på dennes vegne, som led i sin virksomhed 
som handlende, håndværker, 
industridrivende eller udøver af et liberalt 
erhverv

3) "leverandør": enhver fysisk eller 
juridisk (privat eller offentligt ejet) person, 
der handler, herunder gennem andre 
personer, som optræder i dennes navn eller 
på dennes vegne, som led i sin virksomhed 
som handlende, håndværker, 
industridrivende eller udøver af et liberalt 
erhverv i forbindelse med de af dette 
direktivs omfattede aftaler

Or. en

Ændringsforslag 402
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "leverandør": enhver fysisk eller 
juridisk (privat eller offentligt ejet) person, 
der handler, herunder gennem andre 
personer, som optræder i dennes navn 
eller på dennes vegne, som led i sin 
virksomhed som handlende, håndværker, 
industridrivende eller udøver af et liberalt 
erhverv

3) "leverandør": en fysisk eller 
juridisk (privat eller offentligt ejet) person, 
der ved en leveringsydelse giver adgang til 
digitalt indhold eller gør digitalt indhold 
tilgængeligt

Or. en
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Ændringsforslag 403
Dennis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "leverandør": enhver fysisk eller 
juridisk (privat eller offentligt ejet) person, 
der handler, herunder gennem andre 
personer, som optræder i dennes navn eller 
på dennes vegne, som led i sin virksomhed 
som handlende, håndværker, 
industridrivende eller udøver af et liberalt 
erhverv

3) "leverandør" eller "sælger": 
enhver fysisk eller juridisk (privat eller 
offentligt ejet) person, der handler, 
herunder gennem andre personer, som 
optræder i dennes navn eller på dennes 
vegne, som led i sin virksomhed som 
handlende, håndværker, industridrivende 
eller udøver af et liberalt erhverv

Or. en

Ændringsforslag 404
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. "forbruger": enhver fysisk person, 
der handler i henhold til aftaler, som er 
omfattet af dette direktiv, uden at det er 
som led i dennes virksomhed som 
handlende, håndværker, industridrivende 
eller udøver af et liberalt erhverv

4) "forbruger": enhver fysisk person, 
der handler i relation til aftaler, som er 
omfattet af dette direktiv, uden at det er 
som led i dennes virksomhed som 
handlende, håndværker, industridrivende 
eller udøver af et liberalt erhverv

Or. en

Ændringsforslag 405
Julia Reda

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. "forbruger": enhver fysisk person, 
der handler i henhold til aftaler, som er 

4) "forbruger": enhver fysisk person, 
der handler i henhold til aftaler, som er 
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omfattet af dette direktiv, uden at det er 
som led i dennes virksomhed som 
handlende, håndværker, industridrivende 
eller udøver af et liberalt erhverv

omfattet af dette direktiv, primært uden at 
det er som led i dennes virksomhed som 
handlende, håndværker, industridrivende 
eller udøver af et liberalt erhverv

Or. en

Ændringsforslag 406
Axel Voss, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. "erstatning": en sum penge, som 
forbrugeren kan have ret til som 
kompensation for en økonomisk skade på 
vedkommendes digitale miljø

udgår

Or. en

Ændringsforslag 407
Julia Reda

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. "erstatning": en sum penge, som 
forbrugeren kan have ret til som 
kompensation for en økonomisk skade på 
vedkommendes digitale miljø

5) "erstatning": en sum penge, som 
forbrugeren kan have ret til som 
kompensation for en økonomisk eller 
pekuniær skade på vedkommendes digitale 
miljø

Or. en

Ændringsforslag 408
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. "erstatning": en sum penge, som 
forbrugeren kan have ret til som 
kompensation for en økonomisk skade på 
vedkommendes digitale miljø

5) "erstatning": en sum penge, som 
forbrugeren kan have ret til som 
kompensation for lidt skade

Or. en

Ændringsforslag 409
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. "erstatning": en sum penge, som 
forbrugeren kan have ret til som 
kompensation for en økonomisk skade på 
vedkommendes digitale miljø

5) "erstatning": en sum penge, som 
forbrugeren kan have ret til som 
kompensation for en skade på 
vedkommendes digitale miljø

Or. fr

Ændringsforslag 410
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. "erstatning": en sum penge, som 
forbrugeren kan have ret til som 
kompensation for en økonomisk skade på 
vedkommendes digitale miljø

5) "erstatning": en sum penge, som 
forbrugeren kan have ret til som 
kompensation for materiel og immateriel
skade

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til artikel 14 i det nye direktiv om pakkerejser.
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Ændringsforslag 411
Axel Voss, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "pris": beløb, der skal betales for 
det leverede digitale indhold

udgår

Or. en

Ændringsforslag 412
Marlene Mizzi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "pris": beløb, der skal betales for 
det leverede digitale indhold

6) "pris": pengebeløb eller et digitalt 
udtryk for værdi, herunder virtuel valuta 
eller en anden form for modydelse såsom 
data, der skal betales for levering af det 
digitale indhold eller en digital tjeneste

Or. en

Ændringsforslag 413
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "pris": beløb, der skal betales for 
det leverede digitale indhold

6) "pris": pengebeløb eller anden 
form for udtryk for værdi, der skal betales 
for det leverede digitale indhold

Or. en



PE599.502v02-00 60/167 AM\1117404DA.docx

DA

Ændringsforslag 414
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "pris": beløb, der skal betales for det 
leverede digitale indhold

6) "pris": beløb, der skal betales for det 
leverede digitale indhold eller en leveret 
digital tjeneste

Or. it

Ændringsforslag 415
Axel Voss, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "personoplysninger": 
personoplysninger som fastlagt i artikel 4, 
nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 
(databeskyttelsesforordningen)[1]

[1] Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 
2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 416
Marlene Mizzi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) personoplysninger eller andre 
typer data: data som defineret i artikel 4, 
nr. 1), i forordning (EU) 2016/679

Or. en

Ændringsforslag 417
Julia Reda

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. "personoplysninger":
personoplysninger som defineret i artikel 
4, nr. 1), i forordning (EU) 2016/679

Or. en

Ændringsforslag 418
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. "personoplysninger": 
personoplysninger som defineret i artikel 
4, nr. 1), i forordning (EU) 2016/679

Or. en

Ændringsforslag 419
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy 
Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "data som modydelse": 
personoplysninger eller andre typer data 
leveret af forbrugeren til leverandøren i 
forbindelse med indgåelse eller udførelse 
af aftalen, herunder data genereret ved 
forbrugerens brug af enhver form for 
leveret digitalt indhold eller digital 
tjeneste, og som leverandøren eller en 
tredjepart benytter med forbrugerens 
samtykke eller på anden måde.

Or. en

Begrundelse

Data som modydelse bør ikke dække aggregerede anonymiserede brugerdata med henblik på 
at forbedre det digitale indhold eller den digitale tjeneste, men udelukkende brugen af data 
som en integreret del af en indtjeningsmodel for leverandøren eller tredjepart.

Ændringsforslag 420
Axel Voss, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. "aftale": en aftale indgået med 
den hensigt at skabe forpligtelser eller 
andre retsvirkninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 421
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. "digitalt miljø": hardware, digitalt 8) "digitalt miljø": hardware, digitalt 
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indhold og netværksforbindelse i det 
omfang, disse er under forbrugerens 
kontrol

indhold, digitale tjenester og 
netværksforbindelse i det omfang, disse er 
under forbrugerens kontrol

Or. it

Ændringsforslag 422
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. "digitalt miljø": hardware, digitalt 
indhold og netværksforbindelse i det 
omfang, disse er under forbrugerens 
kontrol

8) "digitalt miljø": hardware, software
og netværksforbindelse benyttet af 
forbrugeren

Or. en

Ændringsforslag 423
Julia Reda

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. "digitalt miljø": hardware, digitalt 
indhold og netværksforbindelse i det 
omfang, disse er under forbrugerens 
kontrol

8) "digitalt miljø": hardware, 
software, digitalt indhold og 
netværksforbindelse i det omfang, disse er 
under forbrugerens kontrol

Or. en

Ændringsforslag 424
Daniel Dalton, Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. "digitalt miljø": hardware, digitalt 
indhold og netværksforbindelse i det 
omfang, disse er under forbrugerens 
kontrol

8) "digitalt miljø": hardware, 
software, digitalt indhold og 
netværksforbindelse i det omfang, disse er 
under forbrugerens kontrol

Or. en

Ændringsforslag 425
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. "digitalt miljø": hardware, digitalt 
indhold og netværksforbindelse i det 
omfang, disse er under forbrugerens 
kontrol

8) "digitalt miljø": hardware og 
digitalt indhold i det omfang, disse er 
under forbrugerens kontrol

Or. en

Begrundelse

Det er ikke muligt for en leverandør at tage alle typer netværksforbindelser i betragtning, som 
en forbruger måtte have ved installation af produktet, navnlig på baggrund af det stigende 
antal tilsluttede enheder

Ændringsforslag 426
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. "interoperabilitet": det digitale 
indholds evne til at virke med alle dets 
funktioner i interaktion med et konkret 
digitalt miljø

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 427
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Afzal Khan, Maria Arena, Mary 
Honeyball, Victor Negrescu

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. "interoperabilitet": det digitale 
indholds evne til at virke med alle dets 
funktioner i interaktion med et konkret 
digitalt miljø

9) "interoperabilitet": det digitale 
indholds kompatibilitet og funktionalitet i 
et andet standard hardware- og 
softwaremiljø end det miljø, det er leveret 
til, herunder forbrugernes mulighed for at 
tilgå digitalt indhold uden at benytte 
applikationer eller anden teknologi til at 
konvertere det indhold, de ønsker at tilgå

Or. en

Ændringsforslag 428
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. "interoperabilitet": det digitale 
indholds evne til at virke med alle dets 
funktioner i interaktion med et konkret 
digitalt miljø

9) "interoperabilitet": det digitale 
indholds lovligt erhvervede evne til at
fungere med andre nuværende eller 
fremtidige produkter eller systemer uden 
adgangs- eller 
gennemførelsesbegrænsning

Or. fr

Ændringsforslag 429
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. "interoperabilitet": det digitale 
indholds evne til at virke med alle dets
funktioner i interaktion med et konkret 
digitalt miljø

9) "interoperabilitet": det digitale 
indholds og dets funktioners forenelighed
med et hardware- og softwaremiljø, som 
er anderledes end det, hvori det er leveret

Or. fr

Ændringsforslag 430
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. "interoperabilitet": det digitale 
indholds evne til at virke med alle dets 
funktioner i interaktion med et konkret 
digitalt miljø

9) "interoperabilitet": det digitale 
indholds og den digitale tjenestes evne til 
at virke med alle deres funktioner i 
interaktion med et konkret digitalt miljø

Or. it

Ændringsforslag 431
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. "interoperabilitet": det digitale 
indholds evne til at virke med alle dets 
funktioner i interaktion med et konkret 
digitalt miljø

9) "interoperabilitet": det digitale 
indholds evne til at virke med alle dets 
funktioner i interaktion med et standard 
hardware- og softwaremiljø

Or. en

Ændringsforslag 432
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. "interoperabilitet": det digitale 
indholds evne til at virke med alle dets 
funktioner i interaktion med et konkret 
digitalt miljø

9) "forenelighed": det digitale 
indholds evne til at virke med alle dets 
funktioner i interaktion med et konkret 
digitalt miljø

Or. fr

Ændringsforslag 433
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) "forenelighed": det digitale 
indholds evne til at virke med alle dets 
funktioner i interaktion med et konkret 
digitalt miljø

Or. fr

Ændringsforslag 434
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) "e-bogsfilers interoperabilitet": en 
e-bogsfils og dens funktioners 
forenelighed med et hardware- og 
softwaremiljø, som er anderledes end det, 
hvori det er leveret uden tidsbegrænsning 
og kun leveret i en åben standard

Or. fr
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Ændringsforslag 435
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9b) "åben standard": interoperabelt 
dataformat, hvor de tekniske 
specifikationer er offentlige og frie med 
hensyn til adgang og gennemførelse"

Or. fr

Ændringsforslag 436
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. "levering": at give adgang til 
digitalt indhold eller gøre digitalt indhold 
tilgængeligt

udgår

Or. en

Ændringsforslag 437
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. "levering": at give adgang til 
digitalt indhold eller gøre digitalt indhold
tilgængeligt

10) "levering": at give adgang til 
digitalt indhold og/eller digitale tjenester
eller gøre digitalt indhold og/eller digitale 
tjenester tilgængeligt/tilgængelige

Or. ro
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Ændringsforslag 438
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. "levering": at give adgang til 
digitalt indhold eller gøre digitalt indhold 
tilgængeligt

10) "levering": at give adgang til 
digitalt indhold eller digitale tjenester eller 
gøre digitalt indhold eller digitale tjenester 
tilgængeligt/tilgængelige

Or. it

Ændringsforslag 439
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. "levering": at give adgang til 
digitalt indhold eller gøre digitalt indhold
tilgængeligt

10) "levering": at give adgang til 
digitalt indhold eller en digital tjeneste 
eller gøre dette tilgængeligt

Or. fr

Ændringsforslag 440
Victor Negrescu

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) "transaktion": køb og salg, 
herunder også gratis transaktioner, hvor 
indholdet leveres uden beregning

Or. en
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Ændringsforslag 441
Daniel Dalton, Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. "varigt medium": ethvert middel, 
som sætter forbrugeren eller leverandøren i 
stand til at lagre oplysninger rettet 
personligt til vedkommende, som giver 
mulighed for fremtidig anvendelse i en 
tilstrækkelig tidsperiode i forhold til 
formålet med oplysningerne, og som giver 
mulighed for uændret gengivelse af de 
lagrede oplysninger.

11) "fysisk medium": ethvert middel, 
som sætter forbrugeren eller leverandøren i 
stand til at lagre oplysninger rettet 
personligt til vedkommende, som giver 
mulighed for fremtidig anvendelse i en 
tilstrækkelig tidsperiode i forhold til 
formålet med oplysningerne, og som giver 
mulighed for uændret gengivelse af de 
lagrede oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 442
Julia Reda

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris eller aktivt levere en 
anden modydelse end penge i form af 
personlige oplysninger eller andre data.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold eller en digital tjeneste til 
forbrugeren eller påtager sig at gøre det, og 
hvor forbrugeren til gengæld skal betale en 
pris eller giver adgang til sine 
personoplysninger eller andre data i stedet 
for betaling i penge, i det omfang dette er 
muligt i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2016/679, og hvor data 
behandles med økonomisk gevinst for øje.
Det skal udtrykkeligt være nævnt i 
aftalen, hvilke data der udveksles til 
gengæld for det leverede indhold.

Or. en
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Ændringsforslag 443
Marietje Schaake

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris eller aktivt levere en 
anden modydelse end penge i form af 
personlige oplysninger eller andre data.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold eller digitalt indhold indlejret i 
varer til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris eller aktivt levere en 
anden modydelse end penge i form af 
personlige oplysninger eller andre data

Or. en

Ændringsforslag 444
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris eller aktivt levere en 
anden modydelse end penge i form af 
personlige oplysninger eller andre data.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris. Betaling som anden 
modydelse end penge i form af 
personoplysninger eller andre typer data 
bør indarbejdes i direktivet i den 
fremtidige revideringsproces.

Or. en

Begrundelse

Yderligere undersøgelser er nødvendige for at afklare, om data må benyttes som modydelse 
og dermed også bør omfattes af direktivet.

Ændringsforslag 445
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Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris eller aktivt levere en 
anden modydelse end penge i form af 
personlige oplysninger eller andre data.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en modydelse i form af penge.

Or. en

Ændringsforslag 446
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris eller aktivt levere en 
anden modydelse end penge i form af 
personlige oplysninger eller andre data.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer eller 
påtager sig at levere digitalt indhold eller 
en digital tjeneste til forbrugeren, og hvor 
forbrugeren til gengæld skal betale en pris 
eller levere en anden modydelse end penge, 
som levering af personlige oplysninger 
eller andre data leveret af forbrugeren 
eller indsamlet af leverandøren eller en 
tredjepart til fordel for leverandøren.

Or. fr

Ændringsforslag 447
Daniel Dalton, Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris eller aktivt levere en 
anden modydelse end penge i form af 
personlige oplysninger eller andre data.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold eller en vare med indlejret digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris.

Or. en

Begrundelse

Direktivet om digitalt indhold bør omfatte alt digitalt indhold, der leveres mod betaling, 
herunder også indlejret digitalt indhold, så det både over for forbrugerne og leverandørerne 
er tydeligt, hvilken status digitalt indhold indlejret i fysiske varer har, men det bør ikke 
omfatte indhold, der leveres gratis, og hvor forbrugerne ikke kan forvente eller kræve samme 
niveau af pålidelighed som for betalt indhold. Den primære opgave er at løse en række 
problemer, som forbrugerne oplever i nogle europæiske lande, og ikke at pålægge små 
udbydere af gratis digitalt indhold uforholdsmæssige omfattende restriktive byrder.

Ændringsforslag 448
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris eller aktivt levere en 
anden modydelse end penge i form af 
personlige oplysninger eller andre data.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold eller digitale tjenester til 
forbrugeren eller påtager sig at gøre det, og 
hvor forbrugeren til gengæld skal betale en 
pris eller aktivt levere en anden modydelse 
end penge i form af personlige oplysninger
eller andre data.

Or. ro

Ændringsforslag 449
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris eller aktivt levere en 
anden modydelse end penge i form af
personlige oplysninger eller andre data.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, ifølge hvilke leverandøren leverer 
eller påtager sig at levere digitalt indhold 
eller en digital tjeneste til forbrugeren 
mod betaling af et pengebeløb eller 
levering af personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 450
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris eller aktivt levere en 
anden modydelse end penge i form af 
personlige oplysninger eller andre data.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold eller en digital tjeneste til 
forbrugeren eller påtager sig at gøre det, og 
hvor forbrugeren til gengæld skal betale en 
pris og/eller aktivt levere en anden 
modydelse end penge i form af personlige 
oplysninger eller andre data.

Or. it

Ændringsforslag 451
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris eller aktivt levere en 
anden modydelse end penge i form af 

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris eller aktivt levere en 
anden modydelse end penge i form af 
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personlige oplysninger eller andre data. personlige oplysninger, som forbrugeren 
frivilligt leverer.

Or. fr

Ændringsforslag 452
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris eller aktivt levere en 
anden modydelse end penge i form af 
personlige oplysninger eller andre data.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer eller 
påtager sig at levere digitalt indhold eller 
en digital tjeneste til forbrugeren mod 
betaling af et pengebeløb og/eller 
personoplysninger eller andre data leveret 
af forbrugeren eller indsamlet af 
leverandøren eller en tredjepart.

Or. en

Ændringsforslag 453
Maria Grapini

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris eller aktivt levere en 
anden modydelse end penge i form af 
personlige oplysninger eller andre data.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris og/eller personlig data
eller andet af økonomisk værdi, der skal 
leveres af forbrugeren eller indsamles af 
udbyderen eller tredjepart.

Or. ro
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Ændringsforslag 454
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris eller aktivt levere en 
anden modydelse end penge i form af 
personlige oplysninger eller andre data.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris eller aktivt levere en 
anden modydelse end penge i form af 
personlige oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 455
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris eller aktivt levere en 
anden modydelse end penge i form af 
personlige oplysninger eller andre data.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris eller aktivt levere en 
anden modydelse end penge i form af 
personlige oplysninger.

Or. en

Begrundelse

"Andre data" kan ikke betragtes som modydelse, da værdi og udbytte ved behandling af andre 
data ofte opstår som følge af en fælles indsats mellem bruger og leverandør.

Ændringsforslag 456
Inese Vaidere
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris eller aktivt levere en 
anden modydelse end penge i form af 
personlige oplysninger eller andre data.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris eller aktivt levere en 
anden modydelse end penge i form af 
personlige oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 457
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv skal finde anvendelse 
på aftaler om levering af digitale 
produkter, der er udviklet i henhold til 
forbrugerens specifikationer.

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler om levering af digitalt indhold eller 
en digital tjeneste, der er udviklet i 
henhold til forbrugerens specifikationer.

Or. it

Ændringsforslag 458
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv skal finde
anvendelse på aftaler om levering af 
digitalt indhold, der er udviklet i henhold 
til forbrugerens specifikationer.

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler om levering af digitalt indhold eller 
en digital tjeneste, der er udviklet i 
henhold til forbrugerens specifikationer.

Or. fr
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Ændringsforslag 459
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv skal finde anvendelse 
på aftaler om levering af digitalt indhold, 
der er udviklet i henhold til forbrugerens 
specifikationer.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 460
Julia Reda

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved indgåelse af en aftale om 
levering af digitalt indhold, betragtes 
aftalen som en salgsaftale.

Or. en

Ændringsforslag 461
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med undtagelse af artikel 5 og 11 
finder dette direktiv anvendelse på ethvert 
varigt medium, der indeholder digitalt 
indhold, hvor det varige medium 
udelukkende bruges til at overføre det 
digitale indhold.

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 462
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med undtagelse af artikel 5 og 11 
finder dette direktiv anvendelse på ethvert 
varigt medium, der indeholder digitalt 
indhold, hvor det varige medium 
udelukkende bruges til at overføre det 
digitale indhold.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 463
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med undtagelse af artikel 5 og 11 
finder dette direktiv anvendelse på ethvert 
varigt medium, der indeholder digitalt 
indhold, hvor det varige medium 
udelukkende bruges til at overføre det 
digitale indhold.

3. Dette direktiv finder ikke 
anvendelse på ethvert varigt medium, der 
indeholder digitalt indhold, hvor det varige 
medium udelukkende bruges til at overføre 
det digitale indhold.

Or. en

Ændringsforslag 464
Evelyne Gebhardt, Axel Voss, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, 
Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med undtagelse af artikel 5 og 11 
finder dette direktiv anvendelse på ethvert 
varigt medium, der indeholder digitalt 
indhold, hvor det varige medium 
udelukkende bruges til at overføre det 
digitale indhold.

3. Med undtagelse af artikel 5 og 11 
finder dette direktiv anvendelse på varer, 
hvori der er indlejret digitalt indhold, 
medmindre leverandøren kan 
dokumentere, at den manglende 
overensstemmelse skyldes varens materiel. 
Dette direktiv finder også anvendelse på 
fysiske medier, der udelukkende anvendes 
til levering af digitalt indhold, medmindre 
leverandøren kan dokumentere, at den 
manglende overensstemmelse skyldes det 
fysiske medium.

Or. en

Ændringsforslag 465
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med undtagelse af artikel 5 og 11 
finder dette direktiv anvendelse på ethvert 
varigt medium, der indeholder digitalt 
indhold, hvor det varige medium 
udelukkende bruges til at overføre det 
digitale indhold.

3. Dette direktiv finder anvendelse på 
varer, hvori der er indlejret digitalt 
indhold, medmindre leverandøren kan 
dokumentere, at den manglende 
overensstemmelse skyldes varens materiel.

Or. en

Ændringsforslag 466
Eva Maydell, Pascal Arimont, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når digitalt indhold leveres på et 
fysisk medium eller er indlejret i en vare, 
gælder dette direktiv, med undtagelse af 
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artikel 5 og 11, for alle tilfælde af 
manglende overensstemmelse, medmindre 
leverandøren kan dokumentere, at den 
manglende overensstemmelse skyldes det 
fysiske medium eller varens materiel.

Or. en

Ændringsforslag 467
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Bestemmelserne i dette direktiv 
gælder også for digitalt indhold, som er 
integreret i varer. Uanset særlige 
aftalemæssige forhold er leverandøren af 
varen ansvarlig for opfyldelsen af 
forpligtelser med hensyn til det digitale 
indhold over for forbrugeren.

Or. de

Begrundelse

De fastlagte overensstemmelseskrav for digitalt indhold og de retskrav, som forbrugeren har 
ved manglende overensstemmelse med aftalen, udgør en rimelig og korrekt målestok og skal 
derfor også gælde for digitalt indhold, som er integreret i fysiske varer. For at gøre det lettere 
for forbrugeren at gøre sine rettigheder gældende skal sælgeren af varen tage ansvaret for 
manglen ved aftalen uanset særlige aftaleforhold.

Ændringsforslag 468
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Dette direktiv finder anvendelse på 
enhver aftale om levering af indlejret 
digitalt indhold eller indlejrede digitale 
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tjenester, medmindre leverandøren kan 
dokumentere, at den manglende 
overensstemmelse skyldes varens materiel.

Or. fr

Ændringsforslag 469
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a Dette direktiv finder anvendelse på 
varer, hvori der er indlejret digitalt 
indhold, medmindre leverandøren kan 
dokumentere, at den manglende 
overensstemmelse skyldes varens materiel.

Or. it

Ændringsforslag 470
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Dette direktiv finder ikke 
anvendelse på indlejret digitalt indhold.

Or. en

Ændringsforslag 471
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag



AM\1117404DA.docx 83/167 PE599.502v02-00

DA

4. Direktivet finder ikke anvendelse 
på digitalt indhold, der leveres som 
modydelse mod andet end penge, i det 
omfang, leverandøren forlanger, at 
forbrugeren skal levere 
personoplysninger, som det er strengt 
nødvendigt at behandle for at kunne 
opfylde aftalen eller juridiske krav, og 
leverandøren ikke behandler dem 
yderligere på en måde, der ikke er 
forenelig med dette formål. Det finder 
heller ikke anvendelse på andre data, som 
leverandøren anmoder forbrugeren om at 
levere for at sikre, at det digitale indhold 
er i overensstemmelse med aftalen eller 
opfylder lovgivningsmæssige krav, og som 
leverandøren ikke bruger i kommercielt 
øjemed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 472
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Direktivet finder ikke anvendelse 
på digitalt indhold, der leveres som 
modydelse mod andet end penge, i det 
omfang, leverandøren forlanger, at 
forbrugeren skal levere personoplysninger, 
som det er strengt nødvendigt at behandle 
for at kunne opfylde aftalen eller juridiske 
krav, og leverandøren ikke behandler dem 
yderligere på en måde, der ikke er 
forenelig med dette formål. Det finder 
heller ikke anvendelse på andre data, som 
leverandøren anmoder forbrugeren om at 
levere for at sikre, at det digitale indhold 
er i overensstemmelse med aftalen eller 
opfylder lovgivningsmæssige krav, og som 
leverandøren ikke bruger i kommercielt 
øjemed.

4. Direktivet finder ikke anvendelse 
på digitalt indhold, der leveres som 
modydelse mod andet end penge, i det 
omfang, leverandøren forlanger, at 
forbrugeren skal levere personoplysninger, 
som er strengt nødvendige for at kunne 
opfylde aftalen eller juridiske krav, og 
leverandøren ikke behandler dem 
yderligere.



PE599.502v02-00 84/167 AM\1117404DA.docx

DA

Or. en

Ændringsforslag 473
Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Direktivet finder ikke anvendelse 
på digitalt indhold, der leveres som 
modydelse mod andet end penge, i det 
omfang, leverandøren forlanger, at 
forbrugeren skal levere personoplysninger, 
som det er strengt nødvendigt at behandle 
for at kunne opfylde aftalen eller juridiske 
krav, og leverandøren ikke behandler dem 
yderligere på en måde, der ikke er 
forenelig med dette formål. Det finder 
heller ikke anvendelse på andre data, som 
leverandøren anmoder forbrugeren om at 
levere for at sikre, at det digitale indhold 
er i overensstemmelse med aftalen eller 
opfylder lovgivningsmæssige krav, og som 
leverandøren ikke bruger i kommercielt 
øjemed.

4. Dette direktiv finder ikke 
anvendelse, hvis personoplysninger eller 
andre data leveret af forbrugeren primært 
anvendes af leverandøren til helt eller 
delvist at levere det digitale indhold eller 
den digitale tjeneste eller til at opfylde 
juridiske krav, som leverandøren er 
underlagt, og leverandøren ikke 
behandler personoplysningerne eller de 
andre data til andre formål.

Or. en

Begrundelse

En nærmere afklaring er nødvendig, da formuleringen "personoplysninger, som det er strengt 
nødvendigt at behandle for at kunne opfylde aftalen eller juridiske krav", er meget snæver, og 
personoplysningerne kunne udnyttes til legitime kommercielle formål ud over markedsføring.

Ændringsforslag 474
Kaja Kallas

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Direktivet finder ikke anvendelse 4. Direktivet finder ikke anvendelse 
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på digitalt indhold, der leveres som 
modydelse mod andet end penge, i det 
omfang, leverandøren forlanger, at 
forbrugeren skal levere personoplysninger, 
som det er strengt nødvendigt at behandle 
for at kunne opfylde aftalen eller juridiske 
krav, og leverandøren ikke behandler dem 
yderligere på en måde, der ikke er 
forenelig med dette formål. Det finder 
heller ikke anvendelse på andre data, som 
leverandøren anmoder forbrugeren om at 
levere for at sikre, at det digitale indhold 
er i overensstemmelse med aftalen eller 
opfylder lovgivningsmæssige krav, og som 
leverandøren ikke bruger i kommercielt 
øjemed.

på digitalt indhold, der leveres som 
modydelse mod andet end penge, i det 
omfang, leverandøren forlanger, at 
forbrugeren skal levere personoplysninger, 
som det er strengt nødvendigt at behandle 
for at kunne opfylde aftalen eller juridiske 
krav, og leverandøren ikke behandler disse 
oplysninger yderligere på en måde, der 
ikke er forenelig med dette formål. Det 
finder heller ikke anvendelse på 
personoplysninger, som forbrugeren ikke 
aktivt leverer.

Or. en

Begrundelse

Der foreligger ikke retlige rammer for behandling af andre oplysninger, og dermed skaber 
parallellen mellem tilladt behandling af personoplysninger og andre data en juridisk 
uklarhed. Det bør også klart fremgå, at en datarelation etableret under den generelle 
forordning om databeskyttelse ikke automatisk medfører etablering af et aftaleforhold, 
hvormed menes, at en simpel dataindsamling ikke medfører en datarelation i direktivets 
forstand.

Ændringsforslag 475
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Direktivet finder ikke anvendelse 
på digitalt indhold, der leveres som 
modydelse mod andet end penge, i det 
omfang, leverandøren forlanger, at 
forbrugeren skal levere personoplysninger, 
som det er strengt nødvendigt at behandle 
for at kunne opfylde aftalen eller juridiske 
krav, og leverandøren ikke behandler dem 
yderligere på en måde, der ikke er 
forenelig med dette formål. Det finder 

4. Direktivet finder ikke anvendelse 
på digitalt indhold, der leveres som 
modydelse mod andet end penge, i det 
omfang, leverandøren forlanger, at 
forbrugeren skal levere personoplysninger, 
som det er strengt nødvendigt at behandle 
for at kunne opfylde aftalen eller juridiske 
krav, og leverandøren ikke behandler dem 
yderligere på en måde, der ikke er 
forenelig med dette formål. Det finder 
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heller ikke anvendelse på andre data, som 
leverandøren anmoder forbrugeren om at 
levere for at sikre, at det digitale indhold er 
i overensstemmelse med aftalen eller 
opfylder lovgivningsmæssige krav, og som 
leverandøren ikke bruger i kommercielt 
øjemed.

heller ikke anvendelse på andre data, f.eks. 
fotografier, digte, sange og andre 
frembringelser, der er skabt af brugerne, 
som leverandøren anmoder forbrugeren om 
at levere for at sikre, at det digitale indhold 
er i overensstemmelse med aftalen eller 
opfylder lovgivningsmæssige krav, og som 
leverandøren ikke bruger i kommercielt 
øjemed."

Or. it

Ændringsforslag 476
Dita Charanzová

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Direktivet finder ikke anvendelse 
på digitalt indhold, der leveres som 
modydelse mod andet end penge, i det 
omfang, leverandøren forlanger, at 
forbrugeren skal levere personoplysninger, 
som det er strengt nødvendigt at behandle 
for at kunne opfylde aftalen eller juridiske 
krav, og leverandøren ikke behandler dem 
yderligere på en måde, der ikke er 
forenelig med dette formål. Det finder 
heller ikke anvendelse på andre data, som 
leverandøren anmoder forbrugeren om at 
levere for at sikre, at det digitale indhold 
er i overensstemmelse med aftalen eller 
opfylder lovgivningsmæssige krav, og som 
leverandøren ikke bruger i kommercielt 
øjemed.

4. Direktivet finder ikke anvendelse 
på digitalt indhold, der leveres som 
modydelse mod andet end penge, i det 
omfang, leverandøren forlanger, at 
forbrugeren skal levere personoplysninger, 
som det er strengt nødvendigt at behandle 
for at kunne opfylde aftalen eller juridiske 
krav, og leverandøren ikke behandler dem 
yderligere på en måde, der ikke er 
forenelig med dette formål. Det finder ikke 
anvendelse på personoplysninger, som 
leverandøren anmoder forbrugeren om at 
levere, og som leverandøren hverken 
videresender, overfører, deler, videregiver 
på licens eller på andre måder videregiver 
til tredjepart.

Or. en

Ændringsforslag 477
Julia Reda

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Direktivet finder ikke anvendelse 
på digitalt indhold, der leveres som 
modydelse mod andet end penge, i det 
omfang, leverandøren forlanger, at 
forbrugeren skal levere personoplysninger, 
som det er strengt nødvendigt at behandle 
for at kunne opfylde aftalen eller juridiske 
krav, og leverandøren ikke behandler dem 
yderligere på en måde, der ikke er 
forenelig med dette formål. Det finder 
heller ikke anvendelse på andre data, som 
leverandøren anmoder forbrugeren om at 
levere for at sikre, at det digitale indhold er 
i overensstemmelse med aftalen eller 
opfylder lovgivningsmæssige krav, og som 
leverandøren ikke bruger i kommercielt 
øjemed.

4. Direktivet finder ikke anvendelse 
på digitalt indhold, der leveres som 
modydelse mod andet end penge, i det 
omfang, leverandøren forlanger, at 
forbrugeren skal levere personoplysninger, 
som det er strengt nødvendigt at behandle 
for at kunne opfylde aftalen eller juridiske 
krav, og leverandøren ikke behandler dem 
yderligere på en måde, der ikke er 
forenelig med dette formål. Det finder 
heller ikke anvendelse på andre data, som 
leverandøren anmoder forbrugeren om at 
levere for at sikre, at det digitale indhold er 
i overensstemmelse med aftalen eller 
opfylder lovgivningsmæssige krav, og som 
leverandøren ikke behandler til andre 
indtægtsgivende formål.

Or. en

Ændringsforslag 478
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Direktivet finder ikke anvendelse 
på digitalt indhold, der leveres som 
modydelse mod andet end penge, i det 
omfang, leverandøren forlanger, at 
forbrugeren skal levere personoplysninger, 
som det er strengt nødvendigt at behandle 
for at kunne opfylde aftalen eller juridiske 
krav, og leverandøren ikke behandler dem 
yderligere på en måde, der ikke er 
forenelig med dette formål. Det finder 
heller ikke anvendelse på andre data, som 
leverandøren anmoder forbrugeren om at 
levere for at sikre, at det digitale indhold er 
i overensstemmelse med aftalen eller 
opfylder lovgivningsmæssige krav, og som 
leverandøren ikke bruger i kommercielt 

4. "Direktivet finder ikke anvendelse 
på digitalt indhold eller digitale tjenester, 
der leveres som modydelse mod andet end 
penge, i det omfang, leverandøren 
forlanger, at forbrugeren skal levere 
personoplysninger, som det er strengt 
nødvendigt at behandle for at kunne 
opfylde aftalen eller juridiske krav, og 
leverandøren ikke behandler dem 
yderligere på en måde, der ikke er 
forenelig med dette formål. Det finder 
heller ikke anvendelse på andre data, som 
leverandøren anmoder forbrugeren om at 
levere for at sikre, at det digitale indhold er 
i overensstemmelse med aftalen eller 
opfylder lovgivningsmæssige krav, og som 
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øjemed. leverandøren ikke bruger i kommercielt 
øjemed.

Or. it

Ændringsforslag 479
Daniel Dalton, Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Direktivet finder ikke anvendelse 
på digitalt indhold, der leveres som 
modydelse mod andet end penge, i det 
omfang, leverandøren forlanger, at 
forbrugeren skal levere personoplysninger, 
som det er strengt nødvendigt at behandle 
for at kunne opfylde aftalen eller juridiske 
krav, og leverandøren ikke behandler dem 
yderligere på en måde, der ikke er 
forenelig med dette formål. Det finder 
heller ikke anvendelse på andre data, som 
leverandøren anmoder forbrugeren om at 
levere for at sikre, at det digitale indhold er 
i overensstemmelse med aftalen eller 
opfylder lovgivningsmæssige krav, og som 
leverandøren ikke bruger i kommercielt 
øjemed.

4. Direktivet finder ikke anvendelse 
på digitalt indhold, der leveres som 
modydelse mod andet end penge, i det 
omfang, leverandøren forlanger, at 
forbrugeren skal levere personoplysninger, 
som det er strengt nødvendigt at behandle 
for at kunne opfylde aftalen eller juridiske 
krav, og leverandøren ikke behandler dem 
yderligere på en måde, der ikke er 
forenelig med forordning (EU) 2016/679. 
Det finder heller ikke anvendelse på andre 
data, som leverandøren anmoder 
forbrugeren om at levere for at sikre, at det 
digitale indhold er i overensstemmelse med 
aftalen eller opfylder lovgivningsmæssige 
krav, og som leverandøren ikke bruger i 
kommercielt øjemed.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at det klart fremgår af direktivets tekst, at det ikke har til hensigt at tilsidesætte 
eller stride mod forordning (EU) 2016/679 om generelle regler vedrørende databeskyttelse.

Ændringsforslag 480
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Direktivet finder ikke anvendelse 
på digitalt indhold, der leveres som 
modydelse mod andet end penge, i det 
omfang, leverandøren forlanger, at 
forbrugeren skal levere 
personoplysninger, som det er strengt
nødvendigt at behandle for at kunne 
opfylde aftalen eller juridiske krav, og 
leverandøren ikke behandler dem 
yderligere på en måde, der ikke er 
forenelig med dette formål. Det finder 
heller ikke anvendelse på andre data, som 
leverandøren anmoder forbrugeren om at 
levere for at sikre, at det digitale indhold er 
i overensstemmelse med aftalen eller 
opfylder lovgivningsmæssige krav, og som 
leverandøren ikke bruger i kommercielt
øjemed.

4. Direktivet finder ikke anvendelse 
på digitalt indhold eller digitale tjenester, 
der leveres som modydelse mod andet end 
penge, i det omfang, det er nødvendigt at 
behandle personoplysninger eller andre 
oplysninger leveret af forbrugeren for at 
kunne opfylde aftalen eller juridiske krav, 
og leverandøren ikke behandler dem 
yderligere på en måde, der ikke er 
forenelig med dette formål. Det finder 
heller ikke anvendelse på andre data, som 
leverandøren anmoder forbrugeren om at 
levere for at sikre, at det digitale indhold er 
i overensstemmelse med aftalen eller 
opfylder lovgivningsmæssige krav, og som 
leverandøren ikke bruger i ethvert andet
øjemed.

Or. fr

Ændringsforslag 481
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tjenesteydelser, hvor der er tale om 
et overvejende element af menneskelig 
indblanding fra leverandørens side, og 
hvor det digitale format primært fungerer 
som overførselsmedie

a) andre tjenesteydelser end levering 
af digitalt indhold eller digitale tjenester

Or. it

Ændringsforslag 482
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tjenesteydelser, hvor der er tale om 
et overvejende element af menneskelig 
indblanding fra leverandørens side, og hvor 
det digitale format primært fungerer som 
overførselsmedie

a) tjenesteydelser, hvor der er tale om 
et overvejende element af menneskelig 
indblanding fra leverandørens side, og hvor 
det digitale format primært fungerer som 
overførselsmedie, som for eksempel 
juridiske tjenesteydelser

Or. de

Begrundelse

Med denne præcisering undgås der fortolkningsproblemer på et område, som typisk falder 
under undtagelsen i artikel 3, stk. 5, litra a), fordi den karakteristiske ydelse ikke ligger i 
leveringen af digitalt indhold, og der skabes retlig klarhed.

Ændringsforslag 483
Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 3 - stk. 5 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tjenesteydelser, hvor der er tale om 
et overvejende element af menneskelig 
indblanding fra leverandørens side, og 
hvor det digitale format primært fungerer 
som overførselsmedie

a) tjenesteydelser, hvor det primære 
formål ikke er levering af digitalt indhold 
eller en digital tjenesteydelse, og hvor det 
digitale format primært benyttes til 
levering af en sådan tjenesteydelse

Or. en

Ændringsforslag 484
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tjenesteydelser, hvor der er tale om 
et overvejende element af menneskelig 
indblanding fra leverandørens side, og hvor 
det digitale format primært fungerer som 

a) tjenesteydelser, hvor der er tale om 
et overvejende element af menneskelig 
indblanding fra leverandørens side, og hvor 
det digitale format primært fungerer som 
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overførselsmedie overførselsmedie såsom juridiske tjenester

Or. ro

Ændringsforslag 485
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 3 - stk. 5 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tjenesteydelser, hvor der er tale om 
et overvejende element af menneskelig 
indblanding fra leverandørens side, og 
hvor det digitale format primært fungerer 
som overførselsmedie

a) tjenesteydelser, hvor det digitale 
format primært fungerer som 
overførselsmedie eller til at stille en sådan 
tjenesteydelse til rådighed

Or. en

Ændringsforslag 486
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) ikke-økonomiske tjenesteydelser af 
almen interesse

Or. fr

Ændringsforslag 487
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) virksomhed, som er forbundet med 
udøvelse af offentlig myndighed, jf. 
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traktatens artikel 45

Or. fr

Ændringsforslag 488
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) elektroniske 
kommunikationstjenester som defineret i 
direktiv 2002/21/EF

b) elektroniske 
kommunikationstjenester som defineret i 
direktiv 2002/21/EF, med undtagelse af 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester, der er omfattet 
af dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Internetkommunikationstjenester som Skype og WhatsApp bør omfattes af direktivet, navnlig 
vedrørende regler for overensstemmelse og aftalevarighed. Derfor er formålet med 
ændringsforslaget at tage højde for Kommissionens forslag til direktiv om etablering en 
europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning) ved at indføre en undtagelse 
til udelukkelse af elektroniske kommunikationstjenester i det ændrede direktiv 2002/21/EF.

Ændringsforslag 489
Julia Reda, Dita Charanzová, Kaja Kallas

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) levering af digitalt indhold under 
en gratis eller åben licens, for så vidt at 
der ikke eksisterer en aftalerelation eller 
forpligtelser ud over overholdelse af 
licensvilkårene.
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Or. en

Ændringsforslag 490
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Leveringen af uddrag fra 
offentlige registre, som forvaltes af en 
offentlig embedsmand eller en 
myndighed, som er lovmæssigt forpligtet 
til uafhængighed eller upartiskhed og 
ikke er handlende, forretningsdrivende, 
håndværker eller udøver af 
erhvervsmæssig virksomhed, men 
derimod udøver et juridisk embede.

Or. de

Begrundelse

En lignende paragraf er også medtaget i artikel 3 i direktiv 2011/83/EU (direktivet om 
forbrugerrettigheder).

Ændringsforslag 491
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Tjenester, som består af offentlige 
fremvisninger, hvor det digitale indhold er 
et af elementerne i den kunstneriske 
fremvisning eller forestilling, som f.eks. 
biograffremvisninger eller 
liveforestillinger.

Or. fr
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Ændringsforslag 492
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Dette direktiv finder ikke 
anvendelse på levering af elektronisk førte 
offentlige registre og uddelingen af 
uddrag fra sådanne registre.

Or. de

Ændringsforslag 493
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Dette direktiv skal ikke gælde 
tilvejebringelse af digitale udtræk fra 
offentlige registre.

Or. ro

Ændringsforslag 494
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I de tilfælde, hvor en aftale 
omfatter supplerende elementer ved
levering af digitalt indhold, finder dette 
direktiv kun anvendelse på parternes 
forpligtelser og beføjelser som leverandør 
og forbruger af det digitale indhold.

6. I de tilfælde, hvor aftalen om
levering af digitalt indhold eller en digital 
tjeneste omfatter supplerende kontraktlige 
forpligtelser, finder dette direktiv kun 
anvendelse på parternes forpligtelser og
rettigheder og de retsmidler, der er til 
rådighed for dem som leverandør og 
forbruger af det pågældende digitale 
indhold eller den pågældende digitale 
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tjeneste.

Or. ro

Ændringsforslag 495
Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I de tilfælde, hvor en aftale 
omfatter supplerende elementer ved 
levering af digitalt indhold, finder dette 
direktiv kun anvendelse på parternes 
forpligtelser og beføjelser som leverandør 
og forbruger af det digitale indhold.

6. I de tilfælde, hvor en aftale 
omfatter både levering af digitalt indhold 
eller en digital tjeneste og andre varer 
eller tjenester, finder dette direktiv kun 
anvendelse på parternes forpligtelser og 
rettigheder som leverandør og forbruger af 
det pågældende digitale indhold eller den 
pågældende digitale tjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 496
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I de tilfælde, hvor en aftale omfatter 
supplerende elementer ved levering af 
digitalt indhold, finder dette direktiv kun 
anvendelse på parternes forpligtelser og 
beføjelser som leverandør og forbruger af 
det digitale indhold.

6. I de tilfælde, hvor en aftale 
vedrørende levering af digitalt indhold 
omfatter supplerende aftalemæssige 
forpligtelser ud over levering af digitalt 
indhold, finder dette direktiv kun 
anvendelse på parternes forpligtelser og 
beføjelser som leverandør og forbruger af 
det digitale indhold.

Or. en

Ændringsforslag 497
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Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I de tilfælde, hvor en aftale omfatter 
supplerende elementer ved levering af 
digitalt indhold, finder dette direktiv kun 
anvendelse på parternes forpligtelser og 
beføjelser som leverandør og forbruger af 
det digitale indhold.

6. I de tilfælde, hvor en aftale omfatter 
supplerende elementer ved levering af 
digitalt indhold eller en digital tjeneste, 
finder dette direktiv kun anvendelse på 
parternes forpligtelser og beføjelser som 
leverandør og forbruger af det digitale 
indhold eller den digitale tjeneste.

Or. fr

Ændringsforslag 498
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I de tilfælde, hvor en aftale omfatter 
supplerende elementer ved levering af 
digitalt indhold, finder dette direktiv kun 
anvendelse på parternes forpligtelser og 
beføjelser som leverandør og forbruger af 
det digitale indhold.

6. I de tilfælde, hvor en aftale omfatter 
supplerende elementer ved levering af 
digitalt indhold eller en digital tjeneste, 
finder dette direktiv kun anvendelse på 
parternes forpligtelser og beføjelser som 
leverandør og forbruger af det digitale 
indhold.

Or. it

Ændringsforslag 499
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I de tilfælde, hvor en aftale omfatter
supplerende elementer ved levering af 
digitalt indhold, finder dette direktiv kun 

6. I de tilfælde, hvor en aftale omfatter
andre aftaleforpligtelser ved levering af 
digitalt indhold, finder dette direktiv kun 
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anvendelse på parternes forpligtelser og 
beføjelser som leverandør og forbruger af 
det digitale indhold.

anvendelse på parternes rettigheder og
forpligtelser som leverandør og forbruger 
af det digitale indhold.

Or. fr

Ændringsforslag 500
Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis en bestemmelse i dette 
direktiv strider mod en bestemmelse i 
anden EU-lovgivning vedrørende en 
specifik branche eller et specifikt 
fagområde, vil bestemmelsen i den anden 
EU-lovgivning have forrang over dette 
direktiv.

7. Hvis en bestemmelse i dette 
direktiv er i konflikt med en bestemmelse i 
en anden EU-retsakt vedrørende en 
specifik sektor eller genstand, har 
bestemmelsen i den pågældende anden EU-
retsakt forrang og gælder for de 
pågældende specifikke sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 501
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis en bestemmelse i dette 
direktiv strider mod en bestemmelse i 
anden EU-lovgivning vedrørende en 
specifik branche eller et specifikt 
fagområde, vil bestemmelsen i den anden 
EU-lovgivning have forrang over dette 
direktiv.

7. Hvis en bestemmelse i dette 
direktiv strider mod en bestemmelse i 
anden EU-lovgivning vedrørende en 
specifik branche eller et specifikt 
fagområde, vil bestemmelsen i den anden 
EU-lovgivning have forrang.

Or. en

Ændringsforslag 502



PE599.502v02-00 98/167 AM\1117404DA.docx

DA

Maria Grapini

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Dette direktiv berører ikke 
beskyttelsen af enkeltpersoner, hvad angår 
behandling af personoplysninger.

8. Dette direktiv berører ikke 
beskyttelsen af enkeltpersoner, hvad angår 
behandling af personoplysninger.
Forbrugerrettigheder under Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/679 af 27. april om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger og 
om ophævelse af direktiv 95/46/EF må 
ikke påvirkes, men skal kunne anvendes i 
overensstemmelse med de fastsatte 
betingelser.

Or. ro

Ændringsforslag 503
Julia Reda

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Dette direktiv berører ikke 
beskyttelsen af enkeltpersoner, hvad angår 
behandling af personoplysninger.

8. Ingen bestemmelse i dette direktiv 
eller i retsakter til gennemførelse af 
direktivet i national ret må på nogen måde 
forringe eller undergrave beskyttelsen af 
enkeltpersoner, hvad angår behandling af 
personoplysninger som fastsat i 
forordning (EU) 2016/679 og i direktiv 
2002/58/EF.

Or. en

Ændringsforslag 504
Daniel Dalton, Vicky Ford
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Dette direktiv berører ikke 
beskyttelsen af enkeltpersoner, hvad angår 
behandling af personoplysninger.

8. Dette direktiv berører ikke 
beskyttelsen af enkeltpersoner, hvad angår 
behandling af personoplysninger som 
fastlagt i direktiv 95/46/EF og forordning 
(EU) 2016/679.

Or. en

Ændringsforslag 505
Eva Paunova, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Dette direktiv berører ikke 
beskyttelsen af enkeltpersoner, hvad 
angår behandling af personoplysninger.

8. Dette direktiv berører ikke 
beskyttelsen af personoplysninger som 
fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 og i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF.

Or. en

Ændringsforslag 506
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Dette direktiv berører ikke 
beskyttelsen af enkeltpersoner, hvad 
angår behandling af personoplysninger.

8. Dette direktiv berører ikke 
beskyttelsen af personoplysninger som 
fastsat i forordning (EU) 2016/679.

Or. en
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Ændringsforslag 507
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Dette direktiv vedrører ikke den 
nationale lovgivnings almindelige aftaleret 
såsom bestemmelserne om aftalers 
indgåelse, gyldighed og virkning, herunder 
konsekvenserne af at bringe en aftale til 
ophør, i det omfang disse ikke er omfattet 
af direktivet.

9. Dette direktiv vedrører ikke den 
nationale lovgivnings almindelige aftaleret 
såsom bestemmelserne om aftalers 
indgåelse, gyldighed og virkning, herunder 
konsekvenserne af at bringe en aftale til 
ophør eller annullere en kontrakt, i det 
omfang disse ikke er omfattet af direktivet.

Or. ro

Ændringsforslag 508
Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Dette direktiv vedrører ikke den 
nationale lovgivnings almindelige aftaleret 
såsom bestemmelserne om aftalers 
indgåelse, gyldighed og virkning, herunder 
konsekvenserne af at bringe en aftale til 
ophør, i det omfang disse ikke er omfattet 
af direktivet.

9. Dette direktiv berører ikke den 
nationale lovgivnings almindelige aftaleret 
såsom bestemmelserne om aftalers 
indgåelse, gyldighed og virkning, herunder 
konsekvenserne af at bringe en aftale til 
ophør, for så vidt som de ikke er reguleret 
af dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 509
Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Artikel 4 udgår

Harmoniseringsniveau

Medlemsstaterne må ikke bevare eller 
indføre bestemmelser, der fraviger dem, 
der er fastsat i dette direktiv, herunder 
strengere eller lempeligere bestemmelser, 
for at sikre et andet 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 510
Mylène Troszczynski

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke bevare eller 
indføre bestemmelser, der fraviger dem, 
der er fastsat i dette direktiv, herunder 
strengere eller lempeligere bestemmelser, 
for at sikre et andet 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Bestemmelsen går imod ethvert nærhedsprincip. Det står medlemsstaterne frit for at indføre 
bestemmelser i deres nationale lovgivning, hvis de skønner, at det er i deres befolkningers 
interesse.

Ændringsforslag 511
Dennis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke bevare eller 
indføre bestemmelser, der fraviger dem, 

Medlemsstaterne kan bevare strengere 
bestemmelser, der allerede er fastlagt til 
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der er fastsat i dette direktiv, herunder 
strengere eller lempeligere bestemmelser, 
for at sikre et andet 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

beskyttelse af forbrugerne, og 
gennemførelsen af dette direktiv må under 
ingen omstændigheder danne grundlag 
for at forringe forbrugerbeskyttelsen på 
områder, der er dækket er EU-
lovgivningen. Dette direktiv må ikke 
tilsidesætte generelle materielle og 
proceduremæssige rettigheder, som 
forbrugerne kan påkalde sig ifølge 
national lovgivning vedrørende ansvar i 
og uden for kontraktforhold.

Or. en

Begrundelse

En fuld harmonisering kan kun være i offentlighedens interesse, når det højeste niveau af 
forbrugerbeskyttelse opretholdes.

Ændringsforslag 512
Julia Reda

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke bevare eller 
indføre bestemmelser, der fraviger dem, 
der er fastsat i dette direktiv, herunder 
strengere eller lempeligere bestemmelser, 
for at sikre et andet 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Medlemsstaterne kan opretholde eller 
indføre strengere bestemmelser, der 
afviger fra dem, der er fastsat i dette 
direktiv, for at sikre et højere 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 513
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke bevare eller Medlemsstaterne må ikke bevare eller 
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indføre bestemmelser, der fraviger dem, 
der er fastsat i dette direktiv, herunder 
strengere eller lempeligere bestemmelser, 
for at sikre et andet
forbrugerbeskyttelsesniveau.

indføre bestemmelser, der fraviger dem, 
der er fastsat i dette direktiv, herunder 
strengere eller lempeligere bestemmelser, 
for at sikre et ensartet
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Or. ro

Ændringsforslag 514
Daniel Dalton, Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke bevare eller 
indføre bestemmelser, der fraviger dem, 
der er fastsat i dette direktiv, herunder 
strengere eller lempeligere bestemmelser, 
for at sikre et andet 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Medlemsstaterne må ikke indføre 
bestemmelser, der fraviger dem, der er 
fastsat i dette direktiv, herunder strengere 
eller lempeligere bestemmelser, for at sikre 
et andet forbrugerbeskyttelsesniveau.

Or. en

Begrundelse

For at gøre tingene enkle for forbrugerne må eksisterende nationale ordninger vedrørende 
reglerne for levering af digitalt indhold ikke ændres eller tilsidesættes.

Ændringsforslag 515
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a

Kontraktvilkår, der er til skade for 
forbrugerens databeskyttelsesrettigheder

Et kontraktvilkår, der vedrører 
behandlingen af personoplysninger 
afgivet af forbrugeren eller indsamlet af 



PE599.502v02-00 104/167 AM\1117404DA.docx

DA

leverandøren eller en tredjepart til fordel 
for leverandøren i forbindelse med 
aftalens indgåelse eller udførelse, og som 
strider mod de rettigheder, forbrugeren 
nyder som registreret person i henhold til 
direktiv 95/46/EF og forordning (EU) 
2016/679, herunder et hvilket som helst 
vilkår, der definerer det digitale indholds 
eller den digitale tjenestes funktionalitet 
og interoperabilitet og øvrige funktioner 
på en måde, som ikke er i 
overensstemmelse med direktiv 95/46/EF 
og forordning (EU) 2016/679, er ikke 
bindende for forbrugeren. Aftalen 
forbliver bindende for parterne for så vidt 
angår de øvrige vilkår, hvis den kan 
opretholdes uden det ikke-bindende 
vilkår.

Or. it

Ændringsforslag 516
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a

Oplysningspligt

Inden forbrugeren er bundet af en aftale 
om levering af digitalt indhold eller en 
digital tjeneste, leverer den professionelle 
de i artikel 6 og 8 i direktiv 2011/83/EU 
nævnte oplysninger til forbrugeren på en 
klar og forståelig måde.

Or. fr

Ændringsforslag 517
Philippe Juvin

Forslag til direktiv



AM\1117404DA.docx 105/167 PE599.502v02-00

DA

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a

10. Dette direktiv berører ikke immateriel 
ejendomsret, navnlig hvad angår 
ophavsret, og rettigheder og forpligtelser i 
direktiv 2001/29/EF.

Or. fr

Ændringsforslag 518
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Levering af det digitale indhold Levering af det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste

Or. ro

Ændringsforslag 519
Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Levering af det digitale indhold Levering af det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste

Or. en

Ændringsforslag 520
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 5 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Levering af det digitale indhold Levering af det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste

Or. it

Ændringsforslag 521
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Levering af det digitale indhold Levering af det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste

Or. fr

Ændringsforslag 522
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved levering af det digitale indhold 
i henhold til aftalen skal leverandøren 
levere det digitale indhold til

1. Ved levering af det digitale indhold
eller den digitale tjeneste i henhold til 
aftalen skal leverandøren levere det digitale 
indhold eller den digitale tjeneste til

Or. ro

Ændringsforslag 523
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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1. Ved levering af det digitale indhold 
i henhold til aftalen skal leverandøren 
levere det digitale indhold til

1. Ved levering af det digitale indhold 
eller den digitale tjeneste i henhold til 
aftalen skal leverandøren levere det digitale 
indhold eller den digitale tjeneste til

Or. it

Ændringsforslag 524
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved levering af det digitale indhold 
i henhold til aftalen skal leverandøren 
levere det digitale indhold til

1. Ved levering af det digitale indhold 
i henhold til aftalen skal leverandøren 
levere det digitale indhold til forbrugeren.

Or. en

Ændringsforslag 525
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved levering af det digitale indhold 
i henhold til aftalen skal leverandøren 
levere det digitale indhold til

1. Ved levering af det digitale indhold
eller den digitale tjeneste i henhold til 
aftalen skal leverandøren levere det digitale 
indhold til

Or. fr

Ændringsforslag 526
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 5 - stk. 1 - litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbrugeren eller udgår

Or. en

Ændringsforslag 527
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en tredjepart, som driver en fysisk 
eller virtuel facilitet, der gør det digitale 
indhold tilgængeligt for forbrugeren eller 
giver forbrugeren mulighed for at få 
adgang til det, og som forbrugeren har 
valgt til at modtage det digitale indhold.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 528
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en tredjepart, som driver en fysisk 
eller virtuel facilitet, der gør det digitale 
indhold tilgængeligt for forbrugeren eller 
giver forbrugeren mulighed for at få 
adgang til det, og som forbrugeren har 
valgt til at modtage det digitale indhold.

b) en tredjepart, som driver en fysisk 
eller virtuel facilitet såsom en elektronisk 
platform, der gør det digitale indhold eller 
den digitale tjeneste tilgængelig(t) for 
forbrugeren eller giver forbrugeren 
mulighed for at få adgang til det/den, og 
som forbrugeren har valgt til at modtage 
det digitale indhold eller den digitale 
tjeneste,

Or. ro
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Ændringsforslag 529
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en tredjepart, som driver en fysisk 
eller virtuel facilitet, der gør det digitale 
indhold tilgængeligt for forbrugeren eller 
giver forbrugeren mulighed for at få 
adgang til det, og som forbrugeren har 
valgt til at modtage det digitale indhold.

b) en tredjepart, som driver en fysisk 
eller virtuel facilitet, der gør det digitale 
indhold tilgængeligt eller den digitale 
tjeneste tilgængelig for forbrugeren eller 
giver forbrugeren mulighed for at få 
adgang til det, og som forbrugeren har 
valgt til at modtage det digitale indhold 
eller den digitale tjeneste.

Or. it

Ændringsforslag 530
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en tredjepart, som driver en fysisk 
eller virtuel facilitet, der gør det digitale 
indhold tilgængeligt for forbrugeren eller 
giver forbrugeren mulighed for at få 
adgang til det, og som forbrugeren har 
valgt til at modtage det digitale indhold.

b) en tredjepart, som driver en fysisk 
eller virtuel facilitet, der gør det digitale 
indhold tilgængeligt for forbrugeren eller 
giver forbrugeren mulighed for at få 
adgang til det, og som forbrugeren har 
valgt til at modtage det digitale indhold
eller

Or. it

Ændringsforslag 531
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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ba) en anden tredjepart udpeget af 
forbrugeren.

Or. it

Ændringsforslag 532
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Leverandøren skal levere det 
digitale indhold straks efter indgåelsen af 
aftalen, medmindre parterne har aftalt 
andet. Leveringen antages at have fundet 
sted, når det digitale indhold leveres til 
forbrugeren eller i de tilfælde, hvor stk. 1, 
litra b), finder anvendelse, til den 
tredjepart, som forbrugeren har valgt, 
afhængigt af hvad der kommer først.

2. Leverandøren skal levere det 
digitale indhold straks efter indgåelsen af 
aftalen, medmindre parterne har aftalt 
andet.

Or. en

Ændringsforslag 533
Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Leverandøren skal levere det 
digitale indhold straks efter indgåelsen af 
aftalen, medmindre parterne har aftalt 
andet. Leveringen antages at have fundet 
sted, når det digitale indhold leveres til 
forbrugeren eller i de tilfælde, hvor stk. 1, 
litra b), finder anvendelse, til den 
tredjepart, som forbrugeren har valgt, 
afhængigt af hvad der kommer først.

2. Medmindre forbrugeren og 
leverandøren har aftalt andet, skal 
leverandøren levere det digitale indhold 
eller den digitale tjeneste straks efter 
aftalens indgåelse uden unødig 
forsinkelse. Leverandøren har opfyldt sin 
forpligtelse til at levere, når det digitale 
indhold eller den digitale tjeneste stilles til 
rådighed eller er tilgængelig(t) for 
forbrugeren eller i de tilfælde, hvor stk. 1,
litra b) eller c), finder anvendelse, til den 
tredjepart, som forbrugeren har valgt, 
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afhængigt af hvad der er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 534
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Leverandøren skal levere det 
digitale indhold straks efter indgåelsen af 
aftalen, medmindre parterne har aftalt 
andet. Leveringen antages at have fundet 
sted, når det digitale indhold leveres til 
forbrugeren eller i de tilfælde, hvor stk. 1, 
litra b), finder anvendelse, til den 
tredjepart, som forbrugeren har valgt, 
afhængigt af hvad der kommer først.

2. Medmindre forbrugeren og
leverandøren har aftalt andet, skal
leverandøren levere det digitale indhold
eller den digitale tjeneste uden unødig 
forsinkelse og senest 30 dage fra aftalens 
indgåelse. Leveringen antages at have 
fundet sted, når det digitale indhold eller 
den digitale tjeneste leveres til forbrugeren 
eller i de tilfælde, hvor stk. 1, litra b), 
finder anvendelse, til den tredjepart, som 
forbrugeren har valgt, afhængigt af hvad 
der kommer først.

Or. ro

Ændringsforslag 535
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Leverandøren skal levere det 
digitale indhold straks efter indgåelsen af 
aftalen, medmindre parterne har aftalt 
andet. Leveringen antages at have fundet 
sted, når det digitale indhold leveres til 
forbrugeren eller i de tilfælde, hvor stk. 1, 
litra b), finder anvendelse, til den 
tredjepart, som forbrugeren har valgt, 

2. Leverandøren skal levere det 
digitale indhold eller den digitale tjeneste 
straks efter indgåelsen af aftalen, 
medmindre parterne har aftalt andet. 
Leverandøren har opfyldt sin forpligtelse 
til at levere, når det digitale indhold eller 
den digitale tjeneste stilles til rådighed 
eller er tilgængelig(t) for forbrugeren eller 
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afhængigt af hvad der kommer først. i de tilfælde, hvor stk. 1, litra b) eller c), 
finder anvendelse, til den tredjepart, som 
forbrugeren har valgt, afhængigt af hvad 
der er relevant.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til artikel 18, stk. 1, i forbrugerrettighedsdirektivet.

Ændringsforslag 536
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Leverandøren skal levere det 
digitale indhold straks efter indgåelsen af 
aftalen, medmindre parterne har aftalt 
andet. Leveringen antages at have fundet 
sted, når det digitale indhold leveres til 
forbrugeren eller i de tilfælde, hvor stk. 1, 
litra b), finder anvendelse, til den 
tredjepart, som forbrugeren har valgt, 
afhængigt af hvad der kommer først.

2. Leverandøren skal levere det 
digitale indhold eller den digitale tjeneste
senest en måned efter udarbejdelsen af 
aftalen, medmindre parterne har aftalt 
andet. Leveringen antages at have fundet 
sted, når det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste gøres tilgængelig for
forbrugeren eller i de tilfælde, hvor stk. 1, 
litra b), finder anvendelse, til den 
tredjepart, som forbrugeren har valgt, 
afhængigt af hvad der kommer først.

Or. it

Ændringsforslag 537
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Leverandøren skal levere det 
digitale indhold straks efter indgåelsen af 
aftalen, medmindre parterne har aftalt 
andet. Leveringen antages at have fundet 

2. Leverandøren skal levere det 
digitale indhold uden unødig forsinkelse 
efter indgåelsen af aftalen, medmindre 
parterne har aftalt andet. Leveringen 
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sted, når det digitale indhold leveres til 
forbrugeren eller i de tilfælde, hvor stk. 1, 
litra b), finder anvendelse, til den 
tredjepart, som forbrugeren har valgt, 
afhængigt af hvad der kommer først.

antages at have fundet sted, når det digitale 
indhold leveres til forbrugeren eller i de 
tilfælde, hvor stk. 1, litra b), finder 
anvendelse, til den tredjepart, som 
forbrugeren har valgt, afhængigt af hvad 
der kommer først.

Or. en

Ændringsforslag 538
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Leverandøren skal levere det 
digitale indhold straks efter indgåelsen af 
aftalen, medmindre parterne har aftalt 
andet. Leveringen antages at have fundet 
sted, når det digitale indhold leveres til 
forbrugeren eller i de tilfælde, hvor stk. 1, 
litra b), finder anvendelse, til den 
tredjepart, som forbrugeren har valgt, 
afhængigt af hvad der kommer først.

2. Leverandøren skal levere det 
digitale indhold uden unødig forsinkelse 
efter indgåelsen af aftalen, medmindre 
parterne har aftalt andet. Leveringen 
antages at have fundet sted, når det digitale 
indhold leveres til forbrugeren eller i de 
tilfælde, hvor stk. 1, litra b), finder 
anvendelse, til den tredjepart, som 
forbrugeren har valgt, afhængigt af hvad 
der kommer først.

Or. en

Ændringsforslag 539
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved levering af digitalt indhold 
eller en digital tjeneste umiddelbart efter 
aftalens ophør oplyser leverandøren på 
behørig vis forbrugeren om dennes tab af 
fortrydelsesret i overensstemmelse med 
artikel 16m i direktiv 2001/83 om 
forbrugerrettigheder.
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Or. fr

Ændringsforslag 540
Jean-Marie Cavada, Kaja Kallas

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Forsinket levering af det digitale 
indhold tilskrives kun leverandøren, 
såfremt det dokumenteres, at forsinkelsen 
ikke skyldes et problem på indholdets 
salgsplatform eller med internetadgang.

Or. fr

Ændringsforslag 541
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Liisa 
Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Maria Grapini, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a

Det digitale indholds eller den digitale 
tjenestes overensstemmelse med aftalen

1. For at være i overensstemmelse med 
aftalen skal det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste opfylde kravene i artikel 
6, 6a, 7 og 8.

2. I tilfælde af aftaler, hvor det digitale 
indhold eller de digitale tjenester skal 
leveres over en vis periode, skal det 
digitale indhold eller den digitale tjeneste 
være i overensstemmelse med aftalen i 
hele den pågældende periode. 
Midlertidige afbrydelser i leveringen af 
det digitale indhold eller den digitale 
tjeneste, som leverandøren har ansvaret 
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for, betragtes som en manglende 
overholdelse.

3. Medmindre andet er aftalt, skal digitalt 
indhold eller en digital tjeneste leveres i 
overensstemmelse med den nyeste version 
af det digitale indhold eller den digitale 
tjeneste, der var tilgængelig på tidspunktet 
for indgåelse af aftalen.

4. Leverandøren skal sikre, at forbrugeren 
får besked om og får leveret opdateringer 
til digitalt indhold eller en digital tjeneste, 
som er nødvendige for at bringe det 
digitale indhold eller den digitale tjeneste 
i overensstemmelse med aftalen. Hvis 
forbrugeren vælger at fortsætte med sin 
nuværende version af det digitale indhold 
eller den digitale tjeneste, skal denne 
version fortsat være til rådighed eller 
tilgængelig inden for en rimelig 
tidsramme.

Or. en

Begrundelse

Der foreslås en mere læsevenlig struktur: Artikel 5a indeholder hovedet med en introduktion 
til overensstemmelse samt nogle tværgående emner, artikel 6 de subjektive krav, artikel 7 de 
objektive krav osv.

Ændringsforslag 542
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 6 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det digitale indholds overensstemmelse 
med aftalen

Det digitale indholds eller den digitale 
tjenestes overensstemmelse med aftalen

Or. ro

Ændringsforslag 543
Eva Paunova
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det digitale indholds overensstemmelse 
med aftalen

Det digitale indholds eller den digitale 
tjenestes overensstemmelse med aftalen

Or. en

Ændringsforslag 544
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det digitale indholds overensstemmelse 
med aftalen

Det digitale indholds eller den digitale 
tjenestes overensstemmelse med aftalen

Or. it

Ændringsforslag 545
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det digitale indholds overensstemmelse 
med aftalen

Det digitale indholds eller den digitale 
tjenestes overensstemmelse med aftalen

Or. fr

Ændringsforslag 546
Daniel Dalton, Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 6 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det digitale indholds overensstemmelse 
med aftalen

Krav til det digitale indholds 
overensstemmelse med aftalen

Or. en

Ændringsforslag 547
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Leverandøren er forpligtet til at 
levere et digitalt indhold eller en digital 
tjeneste til forbrugeren, som stemmer 
overens med aftalen.

Or. fr

Ændringsforslag 548
Julia Reda

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at være i overensstemmelse 
med aftalen skal det digitale indhold, hvor 
det er relevant:

1. Aftalen skal indeholde alle 
relevante karakteristika, der gør det 
muligt at vurdere, om det digitale indhold 
eller den digitale tjeneste er i 
overensstemmelse med aftalen, samt alle 
relevante oplysninger vedrørende 
behandlingen af personoplysninger i 
henhold til forpligtelsen i forordning (EU) 
2016/679.

For at være i overensstemmelse med 
aftalen skal det digitale indhold, hvor det er 
relevant:

Or. en
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Ændringsforslag 549
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at være i overensstemmelse 
med aftalen skal det digitale indhold, hvor 
det er relevant:

1. For at være i overensstemmelse 
med aftalen skal det digitale indhold eller 
den digitale tjeneste, hvor det er relevant:

Or. ro

Ændringsforslag 550
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at være i overensstemmelse 
med aftalen skal det digitale indhold, hvor 
det er relevant:

1. For at være i overensstemmelse 
med aftalen skal det digitale indhold eller 
den digitale tjeneste, hvor det er relevant:

Or. it

Ændringsforslag 551
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at være i overensstemmelse 
med aftalen skal det digitale indhold, hvor 
det er relevant:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Ændringsforslag 552
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at være i overensstemmelse 
med aftalen skal det digitale indhold, hvor 
det er relevant:

1. For at være i overensstemmelse 
med aftalen skal det digitale indhold eller 
den digitale tjeneste:

Or. fr

Ændringsforslag 553
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være af den mængde, kvalitet, 
varighed og version samt besidde den 
funktionalitet og interoperabilitet og de 
øvrige funktioner såsom tilgængelighed, 
kontinuitet og sikkerhed, som er beskrevet 
i aftalen, herunder i information fra sælger 
før aftaleindgåelse, som udgør en integreret 
del af aftalen,

a) være af den mængde, kvalitet, 
varighed og version samt besidde den 
funktionalitet og interoperabilitet og de 
øvrige funktioner såsom tilgængelighed, 
kontinuitet og sikkerhed, som er beskrevet 
i aftalen, herunder i information fra sælger 
før aftaleindgåelse, som udgør en integreret 
del af aftalen, eller reklame fra 
leverandøren, medmindre leverandøren 
kan påvise ikke at have haft kendskab til 
reklamen,

Or. it

Ændringsforslag 554
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være af den mængde, kvalitet, 
varighed og version samt besidde den 

a) være af den mængde, kvalitet,
beskrivelse, varighed og version samt 
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funktionalitet og interoperabilitet og de 
øvrige funktioner såsom tilgængelighed, 
kontinuitet og sikkerhed, som er beskrevet 
i aftalen, herunder i information fra 
sælger før aftaleindgåelse, som udgør en 
integreret del af aftalen,

besidde den funktionalitet og 
interoperabilitet og de øvrige funktioner 
såsom tilgængelighed, kontinuitet og 
sikkerhed, som er givet af leverandøren,

Or. fr

Ændringsforslag 555
Maria Grapini

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være af den mængde, kvalitet, 
varighed og version samt besidde den 
funktionalitet og interoperabilitet og de 
øvrige funktioner såsom tilgængelighed, 
kontinuitet og sikkerhed, som er beskrevet 
i aftalen, herunder i information fra sælger 
før aftaleindgåelse, som udgør en integreret 
del af aftalen,

a) være af den mængde, kvalitet,
beskrivelse, varighed og version samt 
besidde den funktionalitet og 
interoperabilitet og de øvrige funktioner 
såsom tilgængelighed, kontinuitet og 
sikkerhed, som er beskrevet i aftalen, 
herunder i information fra sælger før 
aftaleindgåelse, som udgør en integreret 
del af aftalen,

Or. ro

Ændringsforslag 556
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være af den mængde, kvalitet, 
varighed og version samt besidde den 
funktionalitet og interoperabilitet og de 
øvrige funktioner såsom tilgængelighed, 
kontinuitet og sikkerhed, som er beskrevet 
i aftalen, herunder i information fra sælger 
før aftaleindgåelse, som udgør en integreret 
del af aftalen,

a) være af den mængde, filkvalitet, 
varighed og version samt besidde den 
funktionalitet og interoperabilitet og de 
øvrige funktioner såsom tilgængelighed, 
kontinuitet og sikkerhed, som er beskrevet 
i aftalen, herunder i information fra sælger 
før aftaleindgåelse, som udgør en integreret 
del af aftalen,
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Or. fr

Ændringsforslag 557
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være af den mængde, kvalitet, 
varighed og version samt besidde den
funktionalitet og interoperabilitet og de 
øvrige funktioner såsom tilgængelighed, 
kontinuitet og sikkerhed, som er beskrevet 
i aftalen, herunder i information fra sælger 
før aftaleindgåelse, som udgør en integreret 
del af aftalen,

a) være af den mængde, kvalitet, 
varighed, funktionalitet og interoperabilitet 
og de øvrige funktioner såsom 
tilgængelighed, kontinuitet og sikkerhed, 
som er beskrevet i aftalen, herunder i 
information fra sælger før aftaleindgåelse, 
som udgør en integreret del af aftalen,

Or. fr

Ændringsforslag 558
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være af den mængde, kvalitet, 
varighed og version samt besidde den 
funktionalitet og interoperabilitet og de 
øvrige funktioner såsom tilgængelighed, 
kontinuitet og sikkerhed, som er beskrevet 
i aftalen, herunder i information fra sælger 
før aftaleindgåelse, som udgør en integreret 
del af aftalen,

a) være af den mængde, kvalitet, 
varighed og version samt besidde den 
funktionalitet og de øvrige funktioner 
såsom ydelse, tilgængelighed, kontinuitet 
og sikkerhed, som er beskrevet i aftalen, 
herunder i information fra sælger før 
aftaleindgåelse, som udgør en integreret 
del af aftalen,

Or. fr

Ændringsforslag 559
Daniel Dalton, Vicky Ford

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) være egnet til det formål, som 
forbrugeren ønsker, at det skal kunne 
anvendes til, og som forbrugeren har gjort 
sælger bekendt med på tidspunktet for 
aftalens indgåelse, og som sælger har 
accepteret,

b) være i overensstemmelse med 
forbrugerens berettigede forventninger og 
være egnede til det formål, som 
forbrugeren ønsker, at de skal kunne 
anvendes til,

Or. en

Ændringsforslag 560
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) være egnet til det formål, som 
forbrugeren ønsker, at det skal kunne 
anvendes til, og som forbrugeren har gjort 
sælger bekendt med på tidspunktet for 
aftalens indgåelse, og som sælger har 
accepteret,

b) være egnet til det formål, som 
forbrugeren ønsker, at det skal kunne 
anvendes til, og som forbrugeren har gjort 
sælger bekendt med senest på tidspunktet 
for aftalens indgåelse, og som sælger har 
accepteret,

Or. fr

Ændringsforslag 561
Julia Reda

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) være egnet til de formål, som 
lignende digitalt indhold normalt bruges 
til, og have de egenskaber, herunder med 
hensyn til dets funktionalitet, 
interoperabilitet og øvrige funktioner 
såsom tilgængelighed, kontinuitet og 
sikkerhed, som forbrugeren med 
rimelighed kan forvente, under 
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hensyntagen til:

1) forbrugernes berettigede forventninger

2) eventuelle eksisterende internationale 
eller europæiske tekniske standarder eller, 
i mangel af sådanne tekniske standarder, 
gældende branchekodekser og god 
praksis, på den ene side og

3) eventuelle eksisterende modeller for 
bedste praksis med hensyn til sikkerhed i 
informationssystemer og digitale miljøer

4) eventuelle offentlige erklæringer, som 
leverandøren eller en anden person på 
vegne af leverandøren har fremsat i 
tidligere led af transaktionskæden, 
medmindre leverandøren kan påvise, at

i) han ikke havde eller ikke med 
rimelighed kunne have haft kendskab til 
den pågældende erklæring

ii) den pågældende oplysning var rettet 
ved indgåelsen af købsaftalen, og 
forbrugeren eksplicit var gjort 
opmærksom på rettelsen af den handlende

iii) den pågældende erklæring ikke kan 
have haft betydning for beslutningen om 
at erhverve det pågældende digitale 
indhold.

Or. en

Ændringsforslag 562
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) er egnet til de formål, som digitalt 
indhold og digitale tjenester af samme 
type sædvanligvis anvendes til,

Or. fr
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Ændringsforslag 563
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) har den beskaffenhed og 
brugbarhed, der er sædvanlig for digitalt 
indhold eller en digital tjeneste af samme 
type, og som forbrugeren med rimelighed 
kan forvente under hensyntagen til deres 
art og i givet fald de oplysninger om deres 
konkrete egenskaber, der er afgivet 
offentligt om dem af leverandøren eller 
dennes repræsentant, navnlig i reklamer 
eller gennem mærkning,

Or. fr

Ændringsforslag 564
Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) leveres sammen med eventuel 
vejledning og kundeservice som beskrevet 
i aftalen på den ene side og

udgår

Or. en

Ændringsforslag 565
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) leveres sammen med eventuel 
vejledning og kundeservice som beskrevet 

c) leveres sammen med alt tilbehør til 
installationsvejledning og kundeservice 
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i aftalen, og som beskrevet i aftalen, og

Or. it

Ændringsforslag 566
Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) opdateres som beskrevet i aftalen. udgår

Or. en

Ændringsforslag 567
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) opdateres som beskrevet i aftalen. d) opdateres som beskrevet i aftalen, i 
oplysningerne forud for aftaleindgåelsen, 
i reklamer eller gennem mærkning.

Or. fr

Ændringsforslag 568
Maria Grapini

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) leve op til forbrugernes berettigede 
forventninger.

Or. ro
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Ændringsforslag 569
Virginie Rozière

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I det omfang aftalen ikke på en 
klar og forståelig måde indeholder 
kravene til det digitale indhold nævnt i 
stk. 1, skal det digitale indhold være egnet 
til de formål, som lignende digitalt 
indhold normalt bruges til, herunder med 
hensyn til dets funktionalitet, 
interoperabilitet og øvrige funktioner 
såsom tilgængelighed, kontinuitet og 
sikkerhed, under hensyntagen til:

udgår

a) om det digitale indhold leveres mod en 
pris eller anden modydelse end penge

b) eventuelle eksisterende internationale 
tekniske standarder (hvis relevant) eller, i 
mangel af sådanne tekniske standarder, 
gældende branchekodekser og god 
praksis,

c) eventuelle offentlige erklæringer, som 
leverandøren eller en anden person på 
vegne af leverandøren har fremsat i 
tidligere led af transaktionskæden, 
medmindre leverandøren kan påvise, at

i) han ikke havde eller ikke med 
rimelighed kunne have haft kendskab til 
den pågældende erklæring;

ii) den pågældende erklæring var blevet 
rettet ved indgåelsen af aftalen;

iii) den pågældende erklæring ikke kan 
have haft betydning for beslutningen om 
at erhverve det pågældende digitale 
indhold.

Or. fr

Ændringsforslag 570
Marco Zullo
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I det omfang aftalen ikke på en 
klar og forståelig måde indeholder 
kravene til det digitale indhold nævnt i 
stk. 1, skal det digitale indhold være egnet 
til de formål, som lignende digitalt 
indhold normalt bruges til, herunder med 
hensyn til dets funktionalitet, 
interoperabilitet og øvrige funktioner 
såsom tilgængelighed, kontinuitet og 
sikkerhed, under hensyntagen til:

udgår

a) om det digitale indhold leveres mod en 
pris eller anden modydelse end penge

b) eventuelle eksisterende internationale 
tekniske standarder (hvis relevant) eller, i 
mangel af sådanne tekniske standarder, 
gældende branchekodekser og god 
praksis, og

c) eventuelle offentlige erklæringer, som 
leverandøren eller en anden person på 
vegne af leverandøren har fremsat i 
tidligere led af transaktionskæden, 
medmindre leverandøren kan påvise, at

i) han ikke havde eller ikke med 
rimelighed kunne have haft kendskab til 
den pågældende erklæring

ii) den pågældende erklæring er blevet 
rettet ved indgåelsen af købsaftalen

iii) den pågældende erklæring ikke kan 
have haft betydning for beslutningen om 
at erhverve det pågældende digitale 
indhold.

Or. it

Ændringsforslag 571
Eva Paunova

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I det omfang aftalen ikke på en 
klar og forståelig måde indeholder 
kravene til det digitale indhold nævnt i 
stk. 1, skal det digitale indhold være egnet 
til de formål, som lignende digitalt 
indhold normalt bruges til, herunder med 
hensyn til dets funktionalitet, 
interoperabilitet og øvrige funktioner 
såsom tilgængelighed, kontinuitet og 
sikkerhed, under hensyntagen til:

udgår

a) om det digitale indhold leveres mod en 
pris eller anden modydelse end penge

b) eventuelle eksisterende internationale 
tekniske standarder (hvis relevant) eller, i 
mangel af sådanne tekniske standarder, 
gældende branchekodekser og god 
praksis, på den ene side og

c) eventuelle offentlige erklæringer, som 
leverandøren eller en anden person på 
vegne af leverandøren har fremsat i 
tidligere led af transaktionskæden, 
medmindre leverandøren kan påvise, at

i) han ikke havde eller ikke med 
rimelighed kunne have haft kendskab til 
den pågældende erklæring

ii) den pågældende erklæring er blevet 
rettet ved indgåelsen af købsaftalen

iii) den pågældende erklæring ikke kan
have haft betydning for beslutningen om 
at erhverve det pågældende digitale 
indhold.

Or. en

Ændringsforslag 572
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I det omfang aftalen ikke på en klar 
og forståelig måde indeholder kravene til 
det digitale indhold nævnt i stk. 1, skal det 
digitale indhold være egnet til de formål, 
som lignende digitalt indhold normalt 
bruges til, herunder med hensyn til dets 
funktionalitet, interoperabilitet og øvrige 
funktioner såsom tilgængelighed, 
kontinuitet og sikkerhed, under 
hensyntagen til:

2. I det omfang aftalen ikke på en klar 
og forståelig måde indeholder kravene til 
det digitale indhold nævnt i stk. 1, skal det 
digitale indhold være egnet til de formål, 
som lignende digitalt indhold normalt 
bruges til, herunder med hensyn til dets 
funktionalitet, interoperabilitet og øvrige 
funktioner såsom tilgængelighed, 
kontinuitet og sikkerhed, og opfylde de 
standarder, som forbrugeren med 
rimelighed kan forvente under 
hensyntagen til:

Or. en

Begrundelse

Forbrugernes forventninger varierer betydeligt afhængigt af typen og brugen af digitalt 
indhold og tjenester og bør derfor bekræftes objektivt under hensyntagen til aftalens art og 
formål, forholdene i den enkelte sag, navnlig på baggrund af den hastige udvikling i 
virksomhedernes forretningsmodeller i den digitale sektor og den høje innovationstakt inden 
for digitalt indhold og digitale tjenester samt de involverede parters brug og vaner

Ændringsforslag 573
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I det omfang aftalen ikke på en klar 
og forståelig måde indeholder kravene til 
det digitale indhold nævnt i stk. 1, skal det 
digitale indhold være egnet til de formål, 
som lignende digitalt indhold normalt 
bruges til, herunder med hensyn til dets 
funktionalitet, interoperabilitet og øvrige 
funktioner såsom tilgængelighed,
kontinuitet og sikkerhed, under 
hensyntagen til:

2. I det omfang aftalen ikke på en klar 
og forståelig måde, hvor det er relevant,
indeholder kravene til det digitale indhold 
nævnt i stk. 1, skal det digitale indhold 
være egnet til de formål, som forbrugerne 
med rimelighed kunne forvente, eller som 
lignende digitalt indhold normalt bruges til, 
herunder med hensyn til dets funktionalitet, 
interoperabilitet og øvrige funktioner 
såsom tilgængelighed, kontinuitet og 
sikkerhed, under hensyntagen til:

Or. en
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Ændringsforslag 574
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I det omfang aftalen ikke på en klar 
og forståelig måde indeholder kravene til 
det digitale indhold nævnt i stk. 1, skal det 
digitale indhold være egnet til de formål, 
som lignende digitalt indhold normalt 
bruges til, herunder med hensyn til dets 
funktionalitet, interoperabilitet og øvrige 
funktioner såsom tilgængelighed, 
kontinuitet og sikkerhed, under 
hensyntagen til:

2. I det omfang aftalen ikke på en klar 
og forståelig måde indeholder kravene til 
det digitale indhold nævnt i stk. 1, skal det 
digitale indhold være egnet til de formål, 
som lignende digitalt indhold normalt 
bruges til, herunder med hensyn til dets 
funktionalitet, og øvrige funktioner såsom
ydelse, tilgængelighed, kontinuitet og 
sikkerhed, under hensyntagen til:

Or. fr

Ændringsforslag 575
Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om det digitale indhold leveres 
mod en pris eller anden modydelse end 
penge

udgår

Or. de

Ændringsforslag 576
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 6 - stk. 2 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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a) om det digitale indhold leveres 
mod en pris eller anden modydelse end 
penge

udgår

Or. en

Ændringsforslag 577
Julia Reda

Forslag til direktiv
Artikel 6 - stk. 2 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om det digitale indhold leveres 
mod en pris eller anden modydelse end 
penge

udgår

Or. en

Ændringsforslag 578
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Afzal Khan, Maria 
Arena, Mary Honeyball, Victor Negrescu

Forslag til direktiv
Artikel 6 - stk. 2 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om det digitale indhold leveres 
mod en pris eller anden modydelse end 
penge

a) Den interoperabilitet, som 
forbrugeren med rimelighed kan forvente 
af en elektronisk fil, der leveres til 
tidsubegrænset brug, kræver uanset 
aftalevilkårene, at den elektroniske fil 
udelukkende leveres i et åbent filformat. 
Leverandører af sådanne filer, der måtte 
benytte proprietær teknologibeskyttelse, 
skal stille de nødvendige oplysninger til 
formål for interoperabilitet til rådighed 
for andre leverandører af filer eller 
digitale tjenester, der anmoder om det. 
Den må ikke medføre andre 
begrænsninger med hensyn til hardware 
eller software, der forhindrer adgang til 
og brug af filen i et andet digitalt miljø 
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end det, den er leveret til, herunder 
forbrugernes mulighed for at tilgå digitalt 
indhold uden at benytte applikationer 
eller anden teknologi til at konvertere det 
indhold, de ønsker at tilgå.

Or. en

Ændringsforslag 579
Julia Reda

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eventuelle eksisterende 
internationale tekniske standarder (hvis 
relevant) eller, i mangel af sådanne 
tekniske standarder, gældende 
branchekodekser og god praksis, på den 
ene side og

udgår

Or. en

Ændringsforslag 580
Marlene Mizzi

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eventuelle eksisterende 
internationale tekniske standarder (hvis 
relevant) eller, i mangel af sådanne 
tekniske standarder, gældende 
branchekodekser og god praksis, på den 
ene side og

b) eventuelle eksisterende tekniske 
standarder (hvis relevant) eller, i mangel af 
sådanne tekniske standarder, gældende 
branchekodekser og god praksis, på den 
ene side og

Or. en

Ændringsforslag 581
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Julia Reda

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) han ikke havde eller ikke med 
rimelighed kunne have haft kendskab til 
den pågældende erklæring

udgår

Or. en

Ændringsforslag 582
Julia Reda

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) den pågældende erklæring er 
blevet rettet ved indgåelsen af købsaftalen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 583
Julia Reda

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) den pågældende erklæring ikke 
kan have haft betydning for beslutningen 
om at erhverve det pågældende digitale 
indhold.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 584
Andreas Schwab
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det digitale indhold ifølge 
aftalen skal leveres over en vis periode, 
skal det være i overensstemmelse med 
aftalen i hele den pågældende periode.

3. Hvis det digitale indhold ifølge 
aftalen skal leveres over en vis periode, 
skal det være i overensstemmelse med 
aftalen i hele den pågældende periode. 
Digitalt indhold, som er integreret i 
varerne, skal opdateres af leverandøren i 
løbet af den normale levetid for varen, 
hvis og når dette er nødvendigt for den 
tilsigtede anvendelse i henhold til 
lovmæssige bestemmelser.

Or. de

Begrundelse

De fastlagte overensstemmelseskrav for digitalt indhold og de retskrav, som forbrugeren har 
ved manglende overensstemmelse med aftalen, udgør en rimelig og korrekt målestok og skal 
derfor også gælde for digitalt indhold, som er integreret i fysiske varer. For at gøre det lettere 
for forbrugeren at gøre sine rettigheder gældende, skal sælgeren af varen tage ansvaret for 
manglen uanset eventuelle særlige aftaleforhold mellem forbrugeren og leverandøren af det 
digitale indhold.

Ændringsforslag 585
Julia Reda

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det digitale indhold ifølge 
aftalen skal leveres over en vis periode, 
skal det være i overensstemmelse med 
aftalen i hele den pågældende periode.

3. Hvis det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste ifølge aftalen skal leveres 
over en vis periode, skal det digitale 
indhold eller den digitale tjeneste være i 
overensstemmelse med aftalen i hele den 
pågældende periode og inkludere 
eventuelle nødvendige 
sikkerhedsopdateringer, som skal ydes af 
leverandøren.
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Or. en

Ændringsforslag 586
Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det digitale indhold ifølge 
aftalen skal leveres over en vis periode, 
skal det være i overensstemmelse med 
aftalen i hele den pågældende periode.

3. I tilfælde af aftaler, hvor det 
digitale indhold eller de digitale tjenester 
skal leveres over en vis periode, skal det 
digitale indhold eller den digitale tjeneste 
være i overensstemmelse med aftalen i hele 
den pågældende periode.

Or. en

Ændringsforslag 587
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det digitale indhold ifølge 
aftalen skal leveres over en vis periode, 
skal det være i overensstemmelse med 
aftalen i hele den pågældende periode.

3. Hvis det digitale indhold ifølge 
aftalen skal leveres over en vis periode, 
skal det digitale indhold eller den digitale 
tjeneste være i overensstemmelse med 
aftalen i hele den pågældende periode.

Or. it

Ændringsforslag 588
Marietje Schaake

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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1) Hvis det digitale indhold skal 
leveres over en fastsat tidsperiode, og det 
digitale indhold er indlejret i en vare, skal 
leverandøren af varen sikre, at det 
indlejrede digitale indhold fortsat er i 
overensstemmelse med aftalen ifølge 
denne artikel, stk. 1, eller er egnet til 
formålene ifølge ordlyden i denne artikel, 
stk. 2, herunder ved opdatering af det 
indlejrede indhold, sådan som 
forbrugeren kan forvente det i forhold til 
varetypen og aftaletypen, forbrugerens 
modydelse og mulige sikkerhedsrisici.

Or. en

Ændringsforslag 589
Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medmindre andet er aftalt, skal det 
digitale indhold være i overensstemmelse 
med den nyeste version af det digitale 
indhold, der var tilgængeligt på 
tidspunktet for indgåelse af aftalen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 590
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medmindre andet er aftalt, skal det 
digitale indhold være i overensstemmelse 
med den nyeste version af det digitale 
indhold, der var tilgængeligt på 
tidspunktet for indgåelse af aftalen.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Den leverede version skal være den version, der er aftalt mellem leverandøren og forbrugeren 
på baggrund af de tekniske krav og indholdets interoperabilitet med forbrugerens digitale 
miljø.

Ændringsforslag 591
Julia Reda

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medmindre andet er aftalt, skal det 
digitale indhold være i overensstemmelse 
med den nyeste version af det digitale 
indhold, der var tilgængeligt på tidspunktet 
for indgåelse af aftalen.

4. Medmindre andet er aftalt, skal 
digitalt indhold eller en digital tjeneste 
leveres i overensstemmelse med den nyeste 
version af det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste, der var tilgængelig på 
tidspunktet for indgåelse af aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 592
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Når aftalen vedrører kulturelt 
indhold, og dermed nødvendigvis værker 
beskyttet af ophavsretten, kræver 
overholdelse af aftalen, at alle love, der 
beskytter ophavsretten, respekteres.

Or. fr

Ændringsforslag 593
Julia Reda
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at være i overensstemmelse 
med aftalen skal det digitale indhold også 
opfylde kravene i artikel 7 og 8.

5. For at være i overensstemmelse 
med aftalen skal det digitale indhold eller 
den digitale tjeneste også opfylde kravene 
i artikel 7 og 8 og overholde princippet om 
databeskyttelse gennem design og 
databeskyttelse gennem 
standardindstillinger som fastsat i artikel 
25 i forordning (EU) 2016/679.

Or. en

Ændringsforslag 594
Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at være i overensstemmelse 
med aftalen skal det digitale indhold også 
opfylde kravene i artikel 7 og 8.

5. For at være i overensstemmelse 
med aftalen skal det digitale indhold eller 
den digitale tjeneste opfylde kravene i 
artikel 6a, 7 og 8.

Or. en

Ændringsforslag 595
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at være i overensstemmelse 
med aftalen skal det digitale indhold også 
opfylde kravene i artikel 7 og 8.

5. For at være i overensstemmelse 
med aftalen skal det digitale indhold også 
opfylde kravene i artikel 6a, 7 og 8.

Or. it
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Ændringsforslag 596
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at være i overensstemmelse 
med aftalen skal det digitale indhold også 
opfylde kravene i artikel 7 og 8.

5. For at være i overensstemmelse 
med aftalen skal det digitale indhold også 
opfylde kravene i artikel 7.

Or. fr

Ændringsforslag 597
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at være i overensstemmelse 
med aftalen skal det digitale indhold også 
opfylde kravene i artikel 7 og 8.

5. For at være i overensstemmelse 
med aftalen skal det digitale indhold også 
opfylde kravene i artikel 7.

Or. fr

Ændringsforslag 598
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at være i overensstemmelse 
med aftalen skal det digitale indhold også 
opfylde kravene i artikel 7 og 8.

5. For at være i overensstemmelse 
med aftalen skal det digitale indhold også 
opfylde kravene i artikel 7.

Or. fr
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Ændringsforslag 599
Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kontraktens parter kan aftale at 
afvige fra de objektive kriterier, der er 
fastlagt i stk. 1 og 3, på betingelse af at 
forbrugeren ved aftalens indgåelse var 
bekendt med de særlige forhold ved det 
digitale indhold og udtrykkeligt gav sin 
accept hertil ved indgåelse af aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 600
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 a

Overensstemmelseskriterier for det 
digitale indhold eller den digitale tjeneste

1. Det digitale indhold eller den digitale 
tjeneste skal:

a) være egnet til de særlige formål, som 
sælger er blevet gjort bekendt med på 
tidspunktet for aftalens indgåelse, 
medmindre det fremgår af 
omstændighederne, at køber ikke regnede 
med, eller ikke med rimelighed kunne 
regne med sælgers faglige dygtighed og 
dømmekraft

b) være egnet til de formål, til hvilke 
digitalt indhold eller en digital tjeneste, 
der beskrives på samme måde, 
sædvanligvis vil blive anvendt

c) være forsynet med tilbehør, 
installationsvejledning eller andre 
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vejledninger, der fremgår af aftalen

d) have de egenskaber og de funktioner, 
der fremgår af erklæringer, der er fremsat 
inden aftalens indgåelse, eller reklamer

2. I det omfang aftalen ikke på en klar og 
forståelig måde indeholder kravene til det 
digitale indhold nævnt i stk. 1, skal det 
digitale indhold være egnet til de formål, 
som lignende digitalt indhold normalt 
bruges til, herunder med hensyn til dets 
funktionalitet, interoperabilitet og øvrige 
funktioner såsom tilgængelighed, 
kontinuitet og sikkerhed, under 
hensyntagen til:

a) om det digitale indhold leveres mod en 
pris eller anden modydelse end penge

b) eventuelle eksisterende internationale 
tekniske standarder (hvis relevant) eller, i 
mangel af sådanne tekniske standarder, 
gældende branchekodekser og god 
praksis, og

c) eventuelle offentlige erklæringer, som 
leverandøren eller en anden person på 
vegne af leverandøren har fremsat i 
tidligere led af transaktionskæden, 
medmindre leverandøren kan påvise, at

i) han ikke havde eller ikke med 
rimelighed kunne have haft kendskab til 
den pågældende erklæring

ii) den pågældende erklæring er blevet 
rettet ved indgåelsen af købsaftalen

iii) den pågældende erklæring ikke kan 
have haft betydning for beslutningen om 
at erhverve det pågældende digitale 
indhold.

Or. it

Ændringsforslag 601
Eva Maydell

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a

Objektive krav til overensstemmelse med 
aftalen

1. Det digitale indhold eller den digitale 
tjeneste skal, hvor det er relevant:

a) være egnet til de formål, som digitalt 
indhold med samme beskrivelse normalt 
bruges til, når der tages højde for: 
eventuelle eksisterende tekniske 
standarder (hvis relevant) eller, i mangel 
af sådanne tekniske standarder, gældende 
branchekodekser og god praksis,

a) leveres sammen med eventuelt tilbehør, 
vejledning og kundeservice som beskrevet 
i aftalen, på den ene side og

b) besidde de kvaliteter, den funktionalitet 
og den interoperabilitet samt andre 
egenskaber såsom tilgængelighed, 
kontinuitet og sikkerhed, som er normalt 
for digitalt indhold eller digitale tjenester 
af samme type, og som forbrugeren med 
rimelighed kan forvente, når typen af det 
digitale indhold eller den digitale tjeneste 
tages i betragtning, og der samtidig tages 
højde for: eventuelle offentlige 
erklæringer, som leverandøren eller en 
anden person på vegne af leverandøren 
har fremsat i tidligere led af 
transaktionskæden, medmindre 
leverandøren kan påvise, at

i) han ikke havde eller ikke med 
rimelighed kunne have haft kendskab til 
den pågældende erklæring

ii) den pågældende erklæring er blevet 
rettet ved indgåelsen af købsaftalen

iii) den pågældende erklæring ikke kan 
have haft betydning for beslutningen om 
at erhverve det pågældende digitale 
indhold eller den digitale tjeneste.

c) være opdateret for at være egnet til 
formålet, og som forbrugeren med 
rimelighed kan forvente det i forhold til 
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typen af det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste.

2) Digitalt indhold eller en digital tjeneste 
skal leveres i overensstemmelse med den 
nyeste version af det digitale indhold eller 
den digitale tjeneste, der var tilgængelig 
på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 602
Axel Voss, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Installation af det digitale indhold Installation af det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste

Or. en

Ændringsforslag 603
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det digitale indhold er forkert 
installeret i forbrugerens digitale miljø, 
anses mangler, der skyldes den forkerte 
installation, for at være mangler ved det 
digitale indhold, hvis:

Når det digitale indhold eller den digitale 
tjeneste er forkert installeret i forbrugerens 
digitale miljø, anses mangler, der skyldes 
den forkerte installation, for at være 
mangler ved det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste, hvis:

Or. it

Ændringsforslag 604
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Evelyn Regner
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det digitale indhold er forkert 
installeret i forbrugerens digitale miljø, 
anses mangler, der skyldes den forkerte 
installation, for at være mangler ved det 
digitale indhold, hvis:

Når det digitale indhold eller den digitale 
tjeneste er forkert installeret i forbrugerens 
digitale miljø, anses mangler, der skyldes 
den forkerte installation, for at være 
mangler i forhold til aftalen, hvis:

Or. en

Ændringsforslag 605
Axel Voss, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det digitale indhold er forkert 
installeret i forbrugerens digitale miljø, 
anses mangler, der skyldes den forkerte 
installation, for at være mangler ved det 
digitale indhold, hvis:

Når det digitale indhold eller den digitale 
tjeneste er forkert installeret i forbrugerens 
digitale miljø, anses mangler, der skyldes 
den forkerte installation, for at være 
mangler i forhold til aftalen, hvis:

Or. en

Ændringsforslag 606
Axel Voss, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 7 - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det digitale indhold er installeret af 
leverandøren eller under leverandørens 
ansvar, eller

a) det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste er installeret af 
leverandøren eller under leverandørens 
ansvar, eller

Or. en
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Ændringsforslag 607
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 7 - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det digitale indhold er installeret af 
leverandøren eller under leverandørens 
ansvar, eller

a) det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste er installeret af 
leverandøren eller under leverandørens 
ansvar, eller

Or. en

Ændringsforslag 608
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det digitale indhold er installeret af 
leverandøren eller under leverandørens 
ansvar, eller

a) det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste er installeret af 
leverandøren eller under leverandørens 
ansvar, eller

Or. it

Ændringsforslag 609
Axel Voss, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det digitale indhold var beregnet til 
at blive installeret af forbrugeren, og den 
fejlbehæftede installation skyldes mangler i 
installationsvejledningen i de tilfælde, hvor 
denne vejledning leveres i 

b) det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste var beregnet til at blive 
installeret af forbrugeren, og den 
fejlbehæftede installation skyldes mangler i 
installationsvejledningen i de tilfælde, hvor 
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overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, 
litra c), eller skulle have været leveret i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 2.

denne vejledning leveres i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1a, 
litra b), eller skulle have været leveret i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1a, 
litra c).

Or. en

Ændringsforslag 610
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det digitale indhold var beregnet til 
at blive installeret af forbrugeren, og den 
fejlbehæftede installation skyldes mangler i 
installationsvejledningen i de tilfælde, hvor 
denne vejledning leveres i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, 
litra c), eller skulle have været leveret i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 2.

b) det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste var beregnet til at blive 
installeret af forbrugeren, og den 
fejlbehæftede installation skyldes mangler i 
installationsvejledningen i de tilfælde, hvor 
denne vejledning leveres i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, 
litra b), eller skulle have været leveret i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1., 
litra c).

Or. en

Ændringsforslag 611
Julia Reda

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det digitale indhold var beregnet til 
at blive installeret af forbrugeren, og den 
fejlbehæftede installation skyldes mangler i 
installationsvejledningen i de tilfælde, hvor 
denne vejledning leveres i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, 
litra c), eller skulle have været leveret i 

b) det digitale indhold var beregnet til 
at blive installeret af forbrugeren, og den 
fejlbehæftede installation skyldes mangler i 
installationsvejledningen i de tilfælde, hvor 
denne vejledning leveres i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, 
litra c), eller skulle have været leveret i 
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overensstemmelse med artikel 6, stk. 2. overensstemmelse med artikel 6, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 612
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det digitale indhold var beregnet til 
at blive installeret af forbrugeren, og den 
fejlbehæftede installation skyldes mangler i 
installationsvejledningen i de tilfælde, hvor 
denne vejledning leveres i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, 
litra c), eller skulle have været leveret i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 2.

b) det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste var beregnet til at blive 
installeret af forbrugeren, og den 
fejlbehæftede installation skyldes mangler i 
installationsvejledningen i de tilfælde, hvor 
denne vejledning leveres i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, 
litra c), eller skulle have været leveret i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 2.

Or. it

Ændringsforslag 613
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I betragtning af det ovenstående er det 
påkrævet for leverandøren og forbrugeren 
forud for aftalens ophør at sikre sig, at 
indholdet er foreneligt med forbrugerens 
digitale miljø.

Or. fr

Ændringsforslag 614
Philippe Juvin
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Forslag til direktiv
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a

E-bøgers interoperabilitet

1. En e-bog, der leveres uden 
tidsbegrænsning, skal være interoperabel 
og må derfor kun leveres i et åbent 
format.

2. Hvis leverandøren benytter de tekniske 
foranstaltninger til beskyttelse, gør han de 
oplysninger, som er nødvendige for 
interoperabilitet, tilgængelige for andre 
leverandører af e-bogsfiler, der anmoder 
derom.

Or. fr

Ændringsforslag 615
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved leveringen af det digitale 
indhold til forbrugeren skal det være frit 
for tredjemandsret, herunder på grundlag af 
intellektuel ejendomsret, således at det kan 
bruges i overensstemmelse med aftalen.

1. Ved leveringen af det digitale 
indhold til forbrugeren skal det være frit 
for en sådan tredjemandsret, herunder på 
grundlag af intellektuel ejendomsret, som 
kan hindre forbrugeren i den 
aftalemæssige brug af det digitale 
indhold, således at det kan bruges i 
overensstemmelse med aftalen.

Or. de

Begrundelse

I henhold til den aktuelle formulering skal det digitale indhold være frit for enhver rettighed. 
Det er dog tilstrækkeligt, at indholdet er frit for modstridende rettigheder.
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Ændringsforslag 616
Axel Voss, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved leveringen af det digitale 
indhold til forbrugeren skal det være frit
for tredjemandsret, herunder på grundlag 
af intellektuel ejendomsret, således at det 
kan bruges i overensstemmelse med 
aftalen.

1. Det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste skal være frit for 
restriktioner hidrørende fra 
tredjemandsret, herunder på grundlag af 
intellektuel ejendomsret, der kan forhindre 
forbrugeren i at benytte det digitale 
indhold eller den digitale tjeneste i 
overensstemmelse med aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 617
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved leveringen af det digitale 
indhold til forbrugeren skal det være frit 
for tredjemandsret, herunder på grundlag 
af intellektuel ejendomsret, således at det 
kan bruges i overensstemmelse med 
aftalen.

1. Det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste skal være frit for 
restriktioner hidrørende fra 
tredjemandsret, herunder på grundlag af 
intellektuel ejendomsret, der kan forhindre 
forbrugeren i at benytte det digitale 
indhold eller den digitale tjeneste i 
overensstemmelse med aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 618
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved leveringen af det digitale 
indhold til forbrugeren skal det være frit 
for tredjemandsret, herunder på grundlag 
af intellektuel ejendomsret, således at det 
kan bruges i overensstemmelse med 
aftalen.

1. Ved leveringen af det digitale 
indhold til forbrugeren skal det respektere
tredjemandsret, herunder på grundlag af
intellektuel ejendomsret.

Or. fr

Ændringsforslag 619
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved leveringen af det digitale 
indhold til forbrugeren skal det være frit 
for tredjemandsret, herunder på grundlag af 
intellektuel ejendomsret, således at det kan 
bruges i overensstemmelse med aftalen.

1. Ved leveringen af det digitale 
indhold til forbrugeren skal det digitale 
indhold eller den digitale tjeneste være fri 
for tredjemandsret, herunder på grundlag af 
intellektuel ejendomsret, således at det 
eller den kan bruges i overensstemmelse 
med aftalen.

Or. it

Ændringsforslag 620
Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved leveringen af det digitale 
indhold til forbrugeren skal det være frit 
for tredjemandsret, herunder på grundlag 
af intellektuel ejendomsret, således at det 
kan bruges i overensstemmelse med 
aftalen.

1. Ved leveringen af det digitale 
indhold til forbrugeren må det digitale 
indhold ikke krænke tredjemands
rettigheder, herunder på grundlag af 
intellektuel ejendomsret, således at det 
digitale indhold kan bruges i 
overensstemmelse med aftalen.
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Or. en

Ændringsforslag 621
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved leveringen af det digitale 
indhold til forbrugeren skal det være frit 
for tredjemandsret, herunder på grundlag 
af intellektuel ejendomsret, således at det 
kan bruges i overensstemmelse med 
aftalen.

1. Ved leveringen af det digitale 
indhold til forbrugeren skal det ikke 
krænke nogen tredjemandsret, herunder på 
grundlag af intellektuel ejendomsret, 
således at det kan bruges i 
overensstemmelse med aftalen.

Or. fr

Ændringsforslag 622
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved leveringen af det digitale 
indhold til forbrugeren skal det være frit 
for tredjemandsret, herunder på grundlag 
af intellektuel ejendomsret, således at det 
kan bruges i overensstemmelse med 
aftalen.

1. Ved leveringen af det digitale 
indhold til forbrugeren skal det respektere
tredjemandsret, herunder på grundlag af 
intellektuel ejendomsret, således at det kan 
bruges i overensstemmelse med aftalen.

Or. fr

Ændringsforslag 623
Axel Voss, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2. I de tilfælde, hvor det digitale 
indhold leveres over en periode, skal 
leverandøren i hele denne periode sørge 
for, at det er frit for tredjemandsret, 
herunder på grundlag af intellektuel 
ejendomsret, således at det kan bruges i 
overensstemmelse med aftalen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 624
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, hvor det digitale 
indhold leveres over en periode, skal 
leverandøren i hele denne periode sørge 
for, at det er frit for tredjemandsret, 
herunder på grundlag af intellektuel 
ejendomsret, således at det kan bruges i 
overensstemmelse med aftalen.

2. I de tilfælde, hvor det digitale 
indhold leveres over en periode, skal 
leverandøren i hele denne periode sørge 
for, at det respekterer tredjemandsret, 
herunder på grundlag af intellektuel 
ejendomsret.

Or. fr

Ændringsforslag 625
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, hvor det digitale 
indhold leveres over en periode, skal 
leverandøren i hele denne periode sørge 
for, at det er frit for tredjemandsret, 
herunder på grundlag af intellektuel 
ejendomsret, således at det kan bruges i 
overensstemmelse med aftalen.

2. I de tilfælde, hvor det digitale 
indhold leveres over en periode, skal 
leverandøren i hele denne periode sørge 
for, at det er frit for tredjemandsret, 
herunder licensrettigheder, der kan 
forhindre forbrugeren i at bruge det
digitale indhold eller den digitale tjeneste 
i overensstemmelse med aftalen.
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Or. en

Ændringsforslag 626
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, hvor det digitale 
indhold leveres over en periode, skal 
leverandøren i hele denne periode sørge 
for, at det er frit for tredjemandsret, 
herunder på grundlag af intellektuel 
ejendomsret, således at det kan bruges i 
overensstemmelse med aftalen.

2. I de tilfælde, hvor det digitale 
indhold eller den digitale tjeneste leveres 
over en periode, skal leverandøren i hele 
denne periode sørge for, at indholdet eller 
tjenesten er fri for tredjemandsret, 
herunder på grundlag af intellektuel 
ejendomsret, således at det eller den kan 
bruges i overensstemmelse med aftalen.

Or. it

Ændringsforslag 627
Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, hvor det digitale 
indhold leveres over en periode, skal 
leverandøren i hele denne periode sørge 
for, at det er frit for tredjemandsret, 
herunder på grundlag af intellektuel 
ejendomsret, således at det kan bruges i 
overensstemmelse med aftalen.

2. I de tilfælde, hvor det digitale 
indhold leveres over en periode, skal 
leverandøren i hele denne periode sørge 
for, at det digitale indhold leveret til 
forbrugeren ikke krænker tredjemands 
rettigheder, herunder på grundlag af 
intellektuel ejendomsret, således at det kan 
bruges i overensstemmelse med aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 628
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
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Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, hvor det digitale 
indhold leveres over en periode, skal 
leverandøren i hele denne periode sørge 
for, at det er frit for tredjemandsret, 
herunder på grundlag af intellektuel 
ejendomsret, således at det kan bruges i 
overensstemmelse med aftalen.

2. I de tilfælde, hvor det digitale 
indhold leveres over en periode, skal 
leverandøren i hele denne periode sørge 
for, at det ikke krænker nogen
tredjemandsret, herunder på grundlag af 
intellektuel ejendomsret, således at det kan 
bruges i overensstemmelse med aftalen.

Or. fr

Ændringsforslag 629
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, hvor det digitale 
indhold leveres over en periode, skal 
leverandøren i hele denne periode sørge 
for, at det er frit for tredjemandsret, 
herunder på grundlag af intellektuel 
ejendomsret, således at det kan bruges i 
overensstemmelse med aftalen.

2. I de tilfælde, hvor det digitale 
indhold leveres over en periode, skal 
leverandøren i hele denne periode sørge 
for, at det respekterer tredjemandsret, 
herunder på grundlag af intellektuel 
ejendomsret, således at det kan bruges i 
overensstemmelse med aftalen.

Or. fr

Ændringsforslag 630
Julia Reda

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I tilfælde, hvor leverandøren ikke 
sikrer, at sådant digitalt indhold er frit for 
tredjemandsret, kan det ikke medføre 
ophævelse af kontrakten, medmindre 
forbrugeren har givet sit samtykke hertil.
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Or. en

Ændringsforslag 631
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a

Relevant tidspunkt for vurdering af, om 
der foreligger en mangel

1. Leverandøren er ansvarlig for mangler, 
der forelå på det tidspunkt, hvor:

a) forbrugeren eller en tredjemand, som 
han har udpeget, og som er en anden end 
befragteren, har fået det digitale indhold 
eller den digitale tjeneste i sin fysiske 
besiddelse, eller 

b) det digitale indhold eller den digitale 
tjeneste overdrages til den af forbrugeren 
valgte befragter, og den pågældende 
befragter ikke var blevet tilbudt af 
sælgeren, eller hvor sælgeren ikke 
tilbyder transport.

2. Hvis varen er installeret af 
leverandøren eller på leverandørens 
vegne, anses det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste for at være i forbrugerens 
fysiske besiddelse, når installationen er 
fuldført. Hvis det digitale indhold eller 
den digitale tjeneste skulle installeres af 
forbrugeren, anses forbrugeren for at 
have fået varen i sin fysiske besiddelse 
efter et tidsrum, der må anses for rimeligt 
til at få gennemført installationen, dog 
under alle omstændigheder senest 30 dage 
efter det i stk. 1 angivne tidspunkt.

3. En mangel, der viser sig senest to år 
efter det i stk. 1 og 2 angivne tidspunkt, 
antages at have foreligget på det i stk. 1 
og 2 angivne tidspunkt, medmindre dette 
er uforeneligt med det digitale indholds 
eller den digitale tjenestes art eller med 
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manglens art.

Or. it

Ændringsforslag 632
Axel Voss, Eva Maydell

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a

Relevant tidspunkt for vurdering af, om 
der foreligger en mangel

Leverandøren er ansvarlig for mangler, 
der forelå på det tidspunkt, hvor:

a) en forbruger eller en tredjemand 
udpeget af forbrugeren, som ikke er 
befragteren, fysisk har erhvervet en fysisk 
vare, hvor det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste er indlejret,

b) det fysiske medium, hvor det digitale 
indhold eller den digitale tjeneste er 
indlejret, er overleveret til den befragter, 
som forbrugeren har valgt, hvor 
befragteren ikke er foreslået af 
leverandøren, og hvor leverandøren ikke 
foreslår transportform, uden at det 
påvirker forbrugerens rettigheder over for 
befragteren,

c) en forbruger eller tredjemand ifølge 
artikel 5, stk. 1, har opnået kontrol over 
det digitale indhold eller den digitale 
tjeneste,

d) den digitale tjeneste eller det digitale 
indhold blev leveret i overensstemmelse 
med artikel 5, og hvor kontrol over det 
digitale indhold eller den digitale tjeneste 
ikke kan opnås.

Or. en
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Ændringsforslag 633
Dennis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 a

Relevant tidspunkt for vurdering af, om 
der foreligger en mangel

1. Sælgeren er ansvarlig for mangler, der 
forelå på det tidspunkt, hvor:

a) forbrugeren eller en af forbrugeren 
angiven tredjemand, dog ikke befragteren, 
får varen i fysisk besiddelse, eller

b) varen overleveres til befragteren, der er 
udpeget af forbrugeren, hvor befragteren 
ikke er foreslået af sælger.

2. Hvis varen er installeret af sælgeren 
eller på sælgerens vegne, anses 
installationen for fuldført, når 
forbrugeren har fået varen i sin fysiske 
besiddelse. Hvis varen skal installeres af 
forbrugeren, betragtes forbrugeren som 
havende fået varen i sin fysiske besiddelse 
efter en periode på 30 dage.

Or. en

Ændringsforslag 634
Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 a

Handelsmæssige garantier

1. Enhver handelsmæssig garanti er 
bindende for garantigiveren på de vilkår, 
der er fastsat i:
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a) oplysninger afgivet af sælgeren inden 
aftalens indgåelse, herunder erklæringer 
forud for aftalens indgåelse, som udgør 
en integreret del af aftalen

b) reklamer, der var tilgængelige på 
tidspunktet eller forud for aftalens 
indgåelse, på den ene side og

c) garantierklæringen.

2. Garantierklæringen skal udleveres på 
skrift eller på et andet varigt medium og 
være udfærdiget i et klart og forståeligt 
sprog. Der udleveres følgende 
oplysninger:

a) en utvetydig erklæring om 
forbrugerens lovbestemte rettigheder i 
henhold til dette direktiv og en utvetydig 
erklæring om, at disse rettigheder ikke 
påvirkes af den handelsmæssige garanti,
på den ene side og

b) de af den handelsmæssige garantis 
vilkår, der supplerer forbrugernes 
lovbestemte rettigheder, oplysninger om 
varigheden, overførbarheden, det 
geografiske omfang og tilstedeværelsen af 
gebyrer, som forbrugeren kan blive pålagt 
for at kunne benytte den handelsmæssige 
garanti, garantigiverens navn og adresse 
samt, såfremt denne person ikke er 
garantigiveren, navn og adresse på den 
person, mod hvem der kan rejses krav, og 
proceduren desangående.

Or. en

Ændringsforslag 635
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Nicola Danti, Virginie Rozière, Maria Grapini, 
Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Artikel 8 b

Handelsmæssige garantier for varens 
levetid

1. Producenten af en teknisk vare, hvori 
det digitale indhold eller den digitale 
tjeneste er indlejret, skal garantere over 
for forbrugeren, at produktet er egnet til 
brug i en forventelig mindste levetid og 
angive produktets levetids længde. Det 
angivne tidsrum må ikke være kortere end 
det, der er foreskrevet ved lov i den 
medlemsstat, hvor forbrugeren er 
bosiddende, og skal afspejle en typisk 
forbrugers rimelige forventninger.

2. Hvis producenten ikke opfylder sine 
forpligtelser ifølge stk. 1, vil han have 
samme forpligtelser over for forbrugeren 
som leverandøren.

Or. en

Ændringsforslag 636
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår

Bevisbyrde

1. Bevisbyrden med hensyn til at bevise 
overensstemmelse med aftalen på det 
tidspunkt, der er angivet i artikel 10, 
påhviler leverandøren.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis 
leverandøren kan påvise, at forbrugerens 
digitale miljø ikke er kompatibelt med 
interoperabilitetskravet og øvrige tekniske 
krav vedrørende det digitale indhold, og 
hvis leverandøren har oplyst forbrugeren 
om disse krav forud for indgåelsen af 
aftalen.

3. Forbrugeren skal samarbejde med 
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leverandøren i det omfang, det er muligt 
og nødvendigt for at fastlægge 
forbrugerens digitale miljø. Forpligtelsen 
til at samarbejde skal være begrænset til 
de teknisk tilgængelige midler, som er 
mindst forstyrrende for forbrugeren. Hvis 
forbrugeren ikke samarbejder, vil det 
være op til forbrugeren at bevise den 
manglende overensstemmelse med 
aftalen.

Or. de

Begrundelse

For en bedre overskuelighed skal bestemmelserne i artikel 9 og 10 lægges sammen i en 
artikel. Dette ændringsforslag skal som følge heraf betragtes sammen med ændringsforslaget 
til artikel 10.

Ændringsforslag 637
Dennis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bevisbyrden med hensyn til at 
bevise overensstemmelse med aftalen på 
det tidspunkt, der er angivet i artikel 10, 
påhviler leverandøren.

1. Bevisbyrden med hensyn til at 
bevise overensstemmelse med aftalen på 
det tidspunkt, der er angivet i artikel 10, 
påhviler leverandøren eller sælgeren i 
tilfælde af fysiske varer med indlejret 
digitalt indhold.
En mangel, der bliver synlig inden for 

produktets forventede levetid fra det 
tidspunkt, der er angivet i artikel 8a, stk. 1 
og 2, antages at have foreligget på det i 
artikel 10 angivne tidspunkt, medmindre 
dette er uforeneligt med varens art eller 
med manglens art.

Or. en

Ændringsforslag 638
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Dietmar Köster

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bevisbyrden med hensyn til at 
bevise overensstemmelse med aftalen på 
det tidspunkt, der er angivet i artikel 10, 
påhviler leverandøren.

1. En mangel, der bliver synlig inden 
seks år efter det i artikel 10 angivne 
tidspunkt, antages at have foreligget på 
dette tidspunkt, medmindre dette er 
uforeneligt med varens art eller med 
manglens art.

Or. en

Ændringsforslag 639
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bevisbyrden med hensyn til at 
bevise overensstemmelse med aftalen på 
det tidspunkt, der er angivet i artikel 10, 
påhviler leverandøren.

1. Bevisbyrden med hensyn til at 
bevise overensstemmelse med aftalen på 
det tidspunkt, der er angivet i artikel 10, 
påhviler leverandøren i de første seks 
måneder fra tidspunktet for levering af 
det digitale indhold.

Or. en

Ændringsforslag 640
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bevisbyrden med hensyn til at 
bevise overensstemmelse med aftalen på 
det tidspunkt, der er angivet i artikel 10, 
påhviler leverandøren.

1. Bevisbyrden med hensyn til at 
bevise overensstemmelse med aftalen på 
det tidspunkt, der er angivet i artikel 10, 
påhviler leverandøren i en periode på 6 
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måneder efter levering.

Or. en

Ændringsforslag 641
Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bevisbyrden med hensyn til at 
bevise overensstemmelse med aftalen på 
det tidspunkt, der er angivet i artikel 10, 
påhviler leverandøren.

1. Bevisbyrden med hensyn til at 
bevise overensstemmelse med aftalen på 
det tidspunkt, der er angivet i artikel 10, 
påhviler i de første seks måneder
leverandøren.

Or. de

Ændringsforslag 642
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bevisbyrden med hensyn til at 
bevise overensstemmelse med aftalen på 
det tidspunkt, der er angivet i artikel 10, 
påhviler leverandøren.

1. Bevisbyrden med hensyn til at 
bevise overensstemmelse med aftalen på 
det tidspunkt, der er angivet i artikel 10, 
påhviler leverandøren i en periode på 6 
måneder.

Or. de

Begrundelse

En bevisbyrde, som pålægges leverandøren i 6 måneder, sikrer en passende 
forbrugerbeskyttelse, men tager også hensyn til leverandørens interesser.

Ændringsforslag 643
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bevisbyrden med hensyn til at 
bevise overensstemmelse med aftalen på 
det tidspunkt, der er angivet i artikel 10, 
påhviler leverandøren.

1. Leverandøren er ansvarlig, når 
den manglende overensstemmelse viser 
sig senest to år efter det i stk. 10 angivne 
tidspunkt.

Or. it

Ændringsforslag 644
Axel Voss, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bevisbyrden med hensyn til at 
bevise overensstemmelse med aftalen på 
det tidspunkt, der er angivet i artikel 10, 
påhviler leverandøren.

1. Manglende overensstemmelse med 
aftalen, der bliver synlig inden seks 
måneder efter levering antages at have 
forekommet på leveringstidspunktet.

Or. en

Ændringsforslag 645
Antanas Guoga

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bevisbyrden med hensyn til at 
bevise overensstemmelse med aftalen på 
det tidspunkt, der er angivet i artikel 10, 
påhviler leverandøren.

1. Bevisbyrden med hensyn til at 
bevise, om det digitale indhold er leveret i 
overensstemmelse med artikel 5, påhviler 
leverandøren.

Or. en

Ændringsforslag 646
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Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forbrugeren mister de rettigheder, 
der fremgår af dette direktiv, hvis 
forbrugeren ikke underretter sælgeren om 
manglen, senest to måneder efter at 
manglen er blevet konstateret eller kunne 
være blevet konstateret ved normal 
omsorg.

Or. it

Ændringsforslag 647
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medmindre andet bevises, antages 
det, at de mangler, der viser sig senest 
seks måneder fra det tidspunkt, der er 
anført i artikel 10, allerede forelå på dette 
tidspunkt.

Or. it

Ændringsforslag 648
Angel Dzhambazki

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis
leverandøren kan påvise, at forbrugerens 
digitale miljø ikke er kompatibelt med 
interoperabilitetskravet og øvrige tekniske 
krav vedrørende det digitale indhold, og 

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis 
forbrugerens digitale miljø ikke er 
kompatibelt med interoperabilitetskravet 
og øvrige tekniske krav vedrørende det 
digitale indhold, og hvis leverandøren har 
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hvis leverandøren har oplyst forbrugeren 
om disse krav forud for indgåelsen af 
aftalen.

oplyst forbrugeren om disse krav forud for 
indgåelsen af aftalen. Forbrugeren har et 
moralsk ansvar for at gøre det nødvendige 
og mulige for at sikre kompatibilitet med 
det digitale miljø hos forbrugeren ifølge 
leverandørens specifikationer.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en differentieret fremgangsmåde, da forbrugeren ligeledes skal sikre 
den tekniske interoperabilitet med sit eget digitale miljø, som leverandøren ikke har adgang 
til eller forudgående kendskab til, idet leverandøren retmæssigt har givet forbrugeren de 
nødvendige oplysninger vedrørende interoperabilitet og tekniske specifikationer.

Ændringsforslag 649
Julia Reda

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis
leverandøren kan påvise, at forbrugerens 
digitale miljø ikke er kompatibelt med 
interoperabilitetskravet og øvrige tekniske 
krav vedrørende det digitale indhold, og 
hvis leverandøren har oplyst forbrugeren 
om disse krav forud for indgåelsen af 
aftalen.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis 
leverandøren kan påvise, at forbrugerens 
digitale miljø ikke er kompatibelt med 
interoperabilitetskravet og øvrige tekniske 
krav vedrørende det digitale indhold, og 
hvis leverandøren har oplyst forbrugeren 
om disse krav forud for indgåelsen af 
aftalen på en letforståelig måde.

Or. en

Ændringsforslag 650
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis 
leverandøren kan påvise, at forbrugerens 
digitale miljø ikke er kompatibelt med 
interoperabilitetskravet og øvrige tekniske 
krav vedrørende det digitale indhold, og 
hvis leverandøren har oplyst forbrugeren 
om disse krav forud for indgåelsen af 
aftalen.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis 
leverandøren kan påvise, at forbrugerens 
digitale miljø ikke er kompatibelt med 
interoperabilitetskravet og øvrige tekniske 
krav vedrørende det digitale indhold eller 
den digitale tjeneste, og hvis leverandøren 
har oplyst forbrugeren om disse krav forud 
for indgåelsen af aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 651
Axel Voss, Eva Paunova

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis 
leverandøren kan påvise, at forbrugerens 
digitale miljø ikke er kompatibelt med 
interoperabilitetskravet og øvrige tekniske 
krav vedrørende det digitale indhold, og 
hvis leverandøren har oplyst forbrugeren 
om disse krav forud for indgåelsen af 
aftalen.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis 
leverandøren kan påvise, at forbrugerens 
digitale miljø ikke er kompatibelt med 
interoperabilitetskravet og øvrige tekniske 
krav vedrørende det digitale indhold eller 
den digitale tjeneste, og hvis leverandøren 
har oplyst forbrugeren om disse krav forud 
for indgåelsen af aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 652
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis 
leverandøren kan påvise, at forbrugerens 
digitale miljø ikke er kompatibelt med 
interoperabilitetskravet og øvrige tekniske 
krav vedrørende det digitale indhold, og 
hvis leverandøren har oplyst forbrugeren 
om disse krav forud for indgåelsen af 
aftalen.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis 
leverandøren kan påvise, at forbrugerens 
digitale miljø ikke er kompatibelt med 
interoperabilitetskravet og øvrige tekniske 
krav vedrørende det digitale indhold eller 
den digitale tjeneste, og hvis leverandøren 
har oplyst forbrugeren om disse krav forud 
for indgåelsen af aftalen.
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Or. it

Ændringsforslag 653
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis 
leverandøren kan påvise, at forbrugerens 
digitale miljø ikke er kompatibelt med
interoperabilitetskravet og øvrige tekniske 
krav vedrørende det digitale indhold, og 
hvis leverandøren har oplyst forbrugeren 
om disse krav forud for indgåelsen af 
aftalen.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis 
leverandøren kan påvise, at forbrugerens 
digitale miljø ikke er kompatibelt med de
tekniske krav vedrørende det digitale 
indhold, og hvis leverandøren har oplyst 
forbrugeren om disse krav forud for 
indgåelsen af aftalen.

Or. fr

Ændringsforslag 654
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis 
leverandøren kan påvise, at forbrugerens 
digitale miljø ikke er kompatibelt med 
interoperabilitetskravet og øvrige tekniske 
krav vedrørende det digitale indhold, og 
hvis leverandøren har oplyst forbrugeren 
om disse krav forud for indgåelsen af 
aftalen.

2. Stk. 1b finder ikke anvendelse, hvis 
leverandøren kan påvise, at forbrugerens 
digitale miljø ikke er kompatibelt med 
interoperabilitetskravet og øvrige tekniske 
krav vedrørende det digitale indhold, og 
hvis leverandøren har oplyst forbrugeren 
om disse krav forud for indgåelsen af 
aftalen.

Or. it
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