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Muudatusettepanek 309
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Selleks et tagada tarbijatele 
lepingu lõpetamise õiguse osas tõhus 
kaitse, peaks üleandja võimaldama 
tarbijal saada tagasi kogu sisu, mille 
tarbija on üles laadinud või digitaalset 
sisu kasutades loonud või mis on 
genereeritud digitaalse sisu tarbijapoolsel 
kasutamisel. Seda kohustust tuleks 
laiendada andmetele, mida üleandja on 
vastavalt digitaalse sisu üleandmise 
lepingule kohustatud säilitama, ning ka 
andmetele, mida üleandja on lepinguga 
seoses juba säilitanud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 310
Axel Voss, Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Selleks et tagada tarbijatele 
lepingu lõpetamise õiguse osas tõhus 
kaitse, peaks üleandja võimaldama 
tarbijal saada tagasi kogu sisu, mille 
tarbija on üles laadinud või digitaalset 
sisu kasutades loonud või mis on 
genereeritud digitaalse sisu tarbijapoolsel 
kasutamisel. Seda kohustust tuleks 
laiendada andmetele, mida üleandja on 
vastavalt digitaalse sisu üleandmise 
lepingule kohustatud säilitama, ning ka 
andmetele, mida üleandja on lepinguga 

välja jäetud
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seoses juba säilitanud.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Selleks et tagada tarbijatele lepingu 
lõpetamise õiguse osas tõhus kaitse, peaks 
üleandja võimaldama tarbijal saada tagasi 
kogu sisu, mille tarbija on üles laadinud 
või digitaalset sisu kasutades loonud või 
mis on genereeritud digitaalse sisu 
tarbijapoolsel kasutamisel. Seda kohustust 
tuleks laiendada andmetele, mida üleandja 
on vastavalt digitaalse sisu üleandmise 
lepingule kohustatud säilitama, ning ka 
andmetele, mida üleandja on lepinguga 
seoses juba säilitanud.

(39) Selleks et tagada tarbijatele lepingu 
lõpetamise õiguse osas tõhus kaitse, peaks 
üleandja võimaldama tarbijal saada tagasi 
kõik isikuandmed, mille tarbija on üles 
laadinud või digitaalset sisu kasutades 
loonud või mis on genereeritud digitaalse 
sisu tarbijapoolsel kasutamisel, tingimusel 
et kõnealust sisu ei ole kustutatud või 
anonüümseks muudetud. Seda kohustust 
tuleks laiendada isikuandmetele, mida 
üleandja on vastavalt digitaalse sisu 
üleandmise lepingule kohustatud säilitama, 
ning ka isikuandmetele, mida üleandja on
lepinguga seoses juba säilitanud. Üleandja 
peaks samuti lubama tarbijal tagasi saada 
sisu, mille viimane on edastanud 
digitaalse sisu kasutamise kaudu, kui see 
on tehniliselt teostatav ja kui sisu on 
porditav muule teenusele, ulatuses, milles 
üleandja on selle tagasi saanud.

Or. en

Muudatusettepanek 312
Daniel Dalton, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Selleks et tagada tarbijatele lepingu 
lõpetamise õiguse osas tõhus kaitse, peaks 

(39) Selleks et tagada tarbijatele lepingu 
lõpetamise õiguse osas tõhus kaitse, peaks 
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üleandja võimaldama tarbijal saada tagasi 
kogu sisu, mille tarbija on üles laadinud 
või digitaalset sisu kasutades loonud või 
mis on genereeritud digitaalse sisu 
tarbijapoolsel kasutamisel. Seda 
kohustust tuleks laiendada andmetele, 
mida üleandja on vastavalt digitaalse sisu 
üleandmise lepingule kohustatud 
säilitama, ning ka andmetele, mida 
üleandja on lepinguga seoses juba 
säilitanud.

üleandja võimaldama tarbijal saada tagasi 
kõik tarbija olulised isikuandmed 
kooskõlas määrusega (EL) 2016/679.

Or. en

Selgitus

Oluline on lisada direktiivi teksti selgitus, et selle eesmärk ei ole üldisi andmekaitse eeskirju 
käsitlevat määrust (EL) 2016/679 eirata või sellega vastuollu minna.

Muudatusettepanek 313
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Selleks et tagada tarbijatele lepingu 
lõpetamise õiguse osas tõhus kaitse, peaks 
üleandja võimaldama tarbijal saada tagasi 
kogu sisu, mille tarbija on üles laadinud 
või digitaalset sisu kasutades loonud või 
mis on genereeritud digitaalse sisu 
tarbijapoolsel kasutamisel. Seda kohustust 
tuleks laiendada andmetele, mida üleandja 
on vastavalt digitaalse sisu üleandmise 
lepingule kohustatud säilitama, ning ka 
andmetele, mida üleandja on lepinguga 
seoses juba säilitanud.

(39) Selleks et tagada tarbijatele lepingu
lõpetamise õiguse osas tõhus kaitse, peab 
tarbijal olema võimalik saada tagasi kogu
väärtuslik sisu, mille üleandja on üles 
laadinud või digitaalset sisu kasutades 
loonud või mis on genereeritud digitaalse 
sisu tarbijapoolsel kasutamisel. See 
kohustus hõlmab andmeid, mida üleandja 
on digitaalse sisu üleandmise lepinguga 
seoses kohustatud tõhusalt säilitama.
Sellegipoolest tuleb veenduda, et selle 
protsessi raames austatakse vajaduse 
korral üleandja intellektuaalomandit ning 
et see ei muutuks tema jaoks liiga suureks 
tehniliseks koormuseks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 314
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Selleks et tagada tarbijatele lepingu 
lõpetamise õiguse osas tõhus kaitse, peaks 
üleandja võimaldama tarbijal saada tagasi 
kogu sisu, mille tarbija on üles laadinud 
või digitaalset sisu kasutades loonud või 
mis on genereeritud digitaalse sisu 
tarbijapoolsel kasutamisel. Seda kohustust 
tuleks laiendada andmetele, mida üleandja 
on vastavalt digitaalse sisu üleandmise 
lepingule kohustatud säilitama, ning ka 
andmetele, mida üleandja on lepinguga 
seoses juba säilitanud.

(39) Selleks et tagada tarbijatele lepingu 
lõpetamise õiguse osas tõhus kaitse, peaks 
üleandja võimaldama tarbijal saada tagasi 
kogu sisu, mille tarbija on üles laadinud 
või digitaalset sisu kasutades loonud või 
mis on genereeritud digitaalse sisu või 
digitaalteenuste tarbijapoolsel kasutamisel. 
Seda kohustust tuleks laiendada andmetele, 
mida üleandja on vastavalt digitaalse sisu
või digitaalteenuste üleandmise lepingule 
kohustatud säilitama, ning ka andmetele, 
mida üleandja on lepinguga seoses juba 
säilitanud.

Or. ro

Muudatusettepanek 315
Angel Dzhambazki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Selleks et tagada tarbijatele lepingu 
lõpetamise õiguse osas tõhus kaitse, peaks 
üleandja võimaldama tarbijal saada tagasi 
kogu sisu, mille tarbija on üles laadinud
või digitaalset sisu kasutades loonud või 
mis on genereeritud digitaalse sisu 
tarbijapoolsel kasutamisel. Seda kohustust 
tuleks laiendada andmetele, mida üleandja 
on vastavalt digitaalse sisu üleandmise 
lepingule kohustatud säilitama, ning ka 
andmetele, mida üleandja on lepinguga 
seoses juba säilitanud.

(39) Selleks et tagada tarbijatele lepingu 
lõpetamise õiguse osas tõhus kaitse, peaks 
üleandja võimaldama tarbijal saada tagasi 
tarbija mõistlikult tuvastatavad ja 
mõistlikult tagasivõetavad isikuandmed, 
mille tarbija on digitaalset sisu kasutades 
loonud või mis on genereeritud digitaalse 
sisu tarbijapoolsel kasutamisel. Seda 
kohustust tuleks laiendada andmetele, mida 
üleandja on vastavalt digitaalse sisu 
üleandmise lepingule kohustatud säilitama, 
ning ka andmetele, mida üleandja on 
lepinguga seoses juba säilitanud.

Or. en
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Muudatusettepanek 316
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Selleks et tagada tarbijatele lepingu 
lõpetamise õiguse osas tõhus kaitse, peaks 
üleandja võimaldama tarbijal saada tagasi 
kogu sisu, mille tarbija on üles laadinud 
või digitaalset sisu kasutades loonud või 
mis on genereeritud digitaalse sisu 
tarbijapoolsel kasutamisel. Seda kohustust 
tuleks laiendada andmetele, mida üleandja 
on vastavalt digitaalse sisu üleandmise 
lepingule kohustatud säilitama, ning ka 
andmetele, mida üleandja on lepinguga 
seoses juba säilitanud.

(39) Selleks et tagada tarbijatele lepingu 
lõpetamise õiguse osas tõhus kaitse, peaks 
üleandja võimaldama tarbijal saada tagasi 
kogu sisu, mille tarbija on üles laadinud 
või digitaalset sisu või digitaalteenuseid
kasutades aktiivselt loonud või mis on 
genereeritud digitaalse sisu või 
digitaalteenuste tarbijapoolsel kasutamisel. 
Seda kohustust tuleks laiendada andmetele, 
mida üleandja on vastavalt digitaalse sisu 
või digitaalteenuste üleandmise lepingule 
kohustatud säilitama, ning ka andmetele, 
mida üleandja on lepinguga seoses juba 
säilitanud.

Or. it

Muudatusettepanek 317
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Selleks et tagada tarbijatele lepingu 
lõpetamise õiguse osas tõhus kaitse, peaks 
üleandja võimaldama tarbijal saada tagasi 
kogu sisu, mille tarbija on üles laadinud 
või digitaalset sisu kasutades loonud või 
mis on genereeritud digitaalse sisu 
tarbijapoolsel kasutamisel. Seda kohustust 
tuleks laiendada andmetele, mida üleandja 
on vastavalt digitaalse sisu üleandmise 
lepingule kohustatud säilitama, ning ka 
andmetele, mida üleandja on lepinguga 
seoses juba säilitanud.

(39) Selleks et tagada tarbijatele lepingu 
lõpetamise õiguse osas tõhus kaitse, peaks 
üleandja võimaldama tarbijal saada siis, 
kui ta esitab vastava taotluse, tagasi kogu 
sisu, mille tarbija on üles laadinud või 
digitaalset sisu kasutades loonud. Seda 
kohustust tuleks laiendada andmetele, mida 
üleandja on vastavalt digitaalse sisu 
üleandmise lepingule kohustatud säilitama, 
ning ka andmetele, mida üleandja on 
lepinguga seoses juba säilitanud.
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Muudatusettepanek 318
Axel Voss, Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Kui üleandja annab tarbijale 
pärast lepingu lõpetamist mittevastavuse 
tõttu andmete tagasisaamiseks tehnilised 
vahendid, peaks tarbijal olema õigus 
saada andmed tagasi ilma kulusid 
kandmata, näiteks üldkasutatava 
andmevormingu kasutamise kuludeta, 
välja arvatud tarbija enda digitaalsest 
keskkonnast tulenevad kulud, sealhulgas 
internetiühenduse kulud, sest need ei ole 
konkreetselt seotud andmete 
tagasisaamisega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 319
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Kui üleandja annab tarbijale pärast 
lepingu lõpetamist mittevastavuse tõttu 
andmete tagasisaamiseks tehnilised 
vahendid, peaks tarbijal olema õigus 
saada andmed tagasi ilma kulusid 
kandmata, näiteks üldkasutatava 
andmevormingu kasutamise kuludeta, välja 
arvatud tarbija enda digitaalsest 
keskkonnast tulenevad kulud, sealhulgas 
internetiühenduse kulud, sest need ei ole 
konkreetselt seotud andmete
tagasisaamisega.

(40) Kui üleandja annab tarbijale pärast 
lepingu lõpetamist mittevastavuse tõttu 
isikuandmete tagasisaamiseks tehnilised 
vahendid ning kui see on tehniliselt 
teostatav ja porditav muudele teenustele, 
sisule ilma kulusid kandmata, näiteks 
üldkasutatava andmevormingu kasutamise 
kuludeta, välja arvatud tarbija enda 
digitaalsest keskkonnast tulenevad kulud, 
sealhulgas internetiühenduse kulud, sest 
need ei ole konkreetselt seotud ei 
isikuandmete ega sisu tagasisaamisega.
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Or. en

Muudatusettepanek 320
Angel Dzhambazki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Kui üleandja annab tarbijale pärast 
lepingu lõpetamist mittevastavuse tõttu 
andmete tagasisaamiseks tehnilised 
vahendid, peaks tarbijal olema õigus saada 
andmed tagasi ilma kulusid kandmata, 
näiteks üldkasutatava andmevormingu 
kasutamise kuludeta, välja arvatud tarbija 
enda digitaalsest keskkonnast tulenevad 
kulud, sealhulgas internetiühenduse kulud, 
sest need ei ole konkreetselt seotud 
andmete tagasisaamisega.

(40) Kui üleandja annab tarbijale pärast 
lepingu lõpetamist mittevastavuse tõttu 
mõistlikult tuvastatavate ja mõistlikult 
tagasivõetavate isikuandmete
tagasisaamiseks tehnilised vahendid, peaks 
tarbijal olema õigus saada need andmed 
tagasi ilma kulusid kandmata, näiteks 
üldkasutatava andmevormingu kasutamise 
kuludeta, välja arvatud tarbija enda 
digitaalsest keskkonnast tulenevad kulud, 
sealhulgas internetiühenduse kulud, sest 
need ei ole konkreetselt seotud nende
andmete tagasisaamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 321
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Kui leping lõpetatakse, ei tuleks 
tarbijalt nõuda lepingutingimustele 
mittevastava digitaalse sisu kasutamise eest 
tasumist, sest sellega jäetakse tarbija ilma 
tõhusast kaitsest.

(41) Kui leping lõpetatakse, ei tuleks 
tarbijalt nõuda lepingutingimustele 
mittevastava digitaalse sisu kasutamise eest 
tasumist, sest sellega jäetakse tarbija ilma 
tõhusast kaitsest. Digitaalse sisu või 
digitaalteenuse kasutamise võimaluse 
majanduslikku väärtust tuleks aga 
lepingu tühistamise korral arvesse võtta. 
Seni kuni lepingutingimustele 
mittevastavus päädib digitaalse sisu või 
digitaalteenuse tegeliku või faktilise 
kasutussobimatusega, peaks olema 
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välistatud hüvitis kasutamise eest.

Or. de

Selgitus

Üksnes kasutussobimatuse juhtumite korral peaks välistama hüvitise kasutamise eest.

Muudatusettepanek 322
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Kui leping lõpetatakse, ei tuleks 
tarbijalt nõuda lepingutingimustele 
mittevastava digitaalse sisu kasutamise eest 
tasumist, sest sellega jäetakse tarbija ilma 
tõhusast kaitsest.

(41) Kui leping lõpetatakse, ei tuleks 
tarbijalt nõuda lepingutingimustele 
mittevastava digitaalse sisu või 
digitaalteenuste kasutamise eest tasumist, 
sest sellega jäetakse tarbija ilma tõhusast 
kaitsest.

Or. ro

Muudatusettepanek 323
Axel Voss, Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Kui leping lõpetatakse, ei tuleks 
tarbijalt nõuda lepingutingimustele 
mittevastava digitaalse sisu kasutamise eest 
tasumist, sest sellega jäetakse tarbija ilma 
tõhusast kaitsest.

(41) Kui leping lõpetatakse, ei tuleks 
tarbijalt nõuda lepingutingimustele 
mittevastava digitaalse sisu või 
digitaalteenuste kasutamise eest tasumist, 
sest sellega jäetakse tarbija ilma tõhusast 
kaitsest.

Or. en

Muudatusettepanek 324
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Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Kui leping lõpetatakse, ei tuleks 
tarbijalt nõuda lepingutingimustele 
mittevastava digitaalse sisu kasutamise eest 
tasumist, sest sellega jäetakse tarbija ilma 
tõhusast kaitsest.

(41) Kui leping lõpetatakse, ei tuleks 
tarbijalt nõuda lepingutingimustele 
mittevastava digitaalse sisu või 
digitaalteenuse kasutamise eest tasumist, 
sest sellega jäetakse tarbija ilma tõhusast 
kaitsest.

Or. it

Muudatusettepanek 325
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Arvestades vajadust saavutada 
tasakaal tarbijate ja üleandjate õigustatud 
huvide vahel, peaks juhul, kui digitaalne 
sisu, mida antakse üle teatava ajavahemiku 
jooksul ja saadakse teatava rahalise tasu 
eest, annab aluse kasutada lepingu 
lõpetamise õigust, olema tarbijal õigus 
lõpetada leping üksnes selle aja ulatuses, 
mille kestel digitaalne sisu ei vastanud 
lepingutingimustele. Kui aga digitaalne 
sisu antakse üle muu vastutasu kui raha 
eest, ei ole osaline lõpetamine võimalik, 
kuna muud vastutasu kui raha ei ole 
võimalik võrdelisteks osadeks jagada.

(42) Arvestades vajadust saavutada 
tasakaal tarbijate ja üleandjate õigustatud 
huvide vahel, peaks juhul, kui digitaalne 
sisu või digitaalteenused, mida antakse üle 
teatava ajavahemiku jooksul ja saadakse 
teatava rahalise tasu eest, annab aluse 
kasutada lepingu lõpetamise õigust, olema 
tarbijal õigus lõpetada leping üksnes selle 
aja ulatuses, mille kestel digitaalne sisu või 
digitaalteenused ei vastanud 
lepingutingimustele. Kui aga digitaalne 
sisu või digitaalteenused antakse üle muu 
vastutasu kui raha eest, ei ole osaline 
lõpetamine võimalik, kuna muud vastutasu 
kui raha ei ole võimalik võrdelisteks 
osadeks jagada.

Or. ro

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Arvestades vajadust saavutada 
tasakaal tarbijate ja üleandjate õigustatud 
huvide vahel, peaks juhul, kui digitaalne 
sisu, mida antakse üle teatava ajavahemiku 
jooksul ja saadakse teatava rahalise tasu 
eest, annab aluse kasutada lepingu 
lõpetamise õigust, olema tarbijal õigus 
lõpetada leping üksnes selle aja ulatuses, 
mille kestel digitaalne sisu ei vastanud 
lepingutingimustele. Kui aga digitaalne 
sisu antakse üle muu vastutasu kui raha
eest, ei ole osaline lõpetamine võimalik, 
kuna muud vastutasu kui raha ei ole 
võimalik võrdelisteks osadeks jagada.

(42) Arvestades vajadust saavutada 
tasakaal tarbijate ja üleandjate õigustatud 
huvide vahel, peaks juhul, kui digitaalne 
sisu või digitaalteenus, mida antakse üle 
teatava ajavahemiku jooksul ja saadakse 
teatava rahalise tasu eest, annab aluse 
kasutada lepingu lõpetamise õigust, olema
tarbijal õigus lõpetada leping üksnes selle 
aja ulatuses, mille kestel digitaalne sisu või 
digitaalteenus ei vastanud 
lepingutingimustele. Kui aga digitaalne 
sisu või digitaalteenus antakse üle, saades 
vastutasuks andmeid, ei ole osaline 
lõpetamine võimalik, kuna muud vastutasu 
kui raha ei ole võimalik võrdelisteks 
osadeks jagada.

Or. en

Muudatusettepanek 327
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Arvestades vajadust saavutada 
tasakaal tarbijate ja üleandjate õigustatud 
huvide vahel, peaks juhul, kui digitaalne 
sisu, mida antakse üle teatava ajavahemiku 
jooksul ja saadakse teatava rahalise tasu 
eest, annab aluse kasutada lepingu 
lõpetamise õigust, olema tarbijal õigus 
lõpetada leping üksnes selle aja ulatuses, 
mille kestel digitaalne sisu ei vastanud 
lepingutingimustele. Kui aga digitaalne 
sisu antakse üle muu vastutasu kui raha 
eest, ei ole osaline lõpetamine võimalik, 
kuna muud vastutasu kui raha ei ole 

(42) Arvestades vajadust saavutada 
tasakaal tarbijate ja üleandjate õigustatud 
huvide vahel, peaks juhul, kui digitaalne 
sisu või digitaalteenused, mida antakse üle 
teatava ajavahemiku jooksul ja saadakse 
teatava rahalise tasu eest, annab aluse 
kasutada lepingu lõpetamise õigust, olema 
tarbijal õigus lõpetada leping üksnes selle 
aja ulatuses, mille kestel digitaalne sisu või 
digitaalteenused ei vastanud 
lepingutingimustele. Kui aga digitaalne 
sisu või digitaalteenused antakse üle muu 
vastutasu kui raha eest, ei ole osaline 
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võimalik võrdelisteks osadeks jagada. lõpetamine võimalik, kuna muud vastutasu 
kui raha ei ole võimalik võrdelisteks 
osadeks jagada.

Or. it

Muudatusettepanek 328
Axel Voss, Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Arvestades vajadust saavutada 
tasakaal tarbijate ja üleandjate õigustatud 
huvide vahel, peaks juhul, kui digitaalne 
sisu, mida antakse üle teatava ajavahemiku 
jooksul ja saadakse teatava rahalise tasu 
eest, annab aluse kasutada lepingu 
lõpetamise õigust, olema tarbijal õigus 
lõpetada leping üksnes selle aja ulatuses, 
mille kestel digitaalne sisu ei vastanud 
lepingutingimustele. Kui aga digitaalne 
sisu antakse üle muu vastutasu kui raha
eest, ei ole osaline lõpetamine võimalik, 
kuna muud vastutasu kui raha ei ole 
võimalik võrdelisteks osadeks jagada.

(42) Arvestades vajadust saavutada 
tasakaal tarbijate ja üleandjate õigustatud 
huvide vahel, peaks juhul, kui digitaalne 
sisu või digitaalteenused, mida antakse üle 
teatava ajavahemiku jooksul ja saadakse 
teatava rahalise tasu eest ning mis annab 
aluse kasutada lepingu lõpetamise õigust, 
olema tarbijal õigus lõpetada leping üksnes 
selle aja ulatuses, mille kestel digitaalne 
sisu või digitaalteenused ei vastanud 
lepingutingimustele. Kui aga digitaalne 
sisu või digitaalteenused antakse üle,
saades vastutasuks isikuandmeid või muid 
andmeid, ei ole osaline lõpetamine 
võimalik, kuna selliseid andmeid ei ole 
võimalik võrdelisteks osadeks jagada.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Oma olemuse tõttu ei kulu 
digitaalne sisu kasutamisel ning sageli ei 
anta seda üle mitte üks kord, vaid teatava 
ajavahemiku jooksul. Seega ei ole 

(43) Oma olemuse tõttu ei anta 
digitaalset sisu üle sageli mitte üks kord, 
vaid teatava ajavahemiku jooksul. Seega ei 
ole põhjendatud näha teatava ajavahemiku 
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põhjendatud näha ette ajavahemikku, mille 
jooksul peaks üleandjat pidama 
vastutavaks digitaalse sisu üleandmise ajal 
ilmneva mittevastavuse eest. Seetõttu 
peaksid liikmesriigid sellise ajavahemiku 
säilitamisest või selle kehtestamisest 
loobuma. Samas peaks aga liikmesriikidel 
olema vabadus tugineda riigisisestele 
aegumistähtaegadele, et tagada 
õiguskindlus nõuete suhtes, milles 
tuginetakse digitaalse sisu 
mittevastavusele.

jooksul osana pikaajalistest lepingutest 
üleantava digitaalse sisu puhul ette 
ajavahemikku, mille jooksul peaks 
üleandjat pidama vastutavaks digitaalse 
sisu üleandmise ajal ilmneva 
mittevastavuse eest. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid sellise ajavahemiku 
säilitamisest või selle kehtestamisest 
loobuma. Digitaalse sisu puhul, mida 
antakse üle üks kord, peaks siiski olema 
põhjendatud kehtestada kaheaastane 
aegumistähtaeg alates digitaalse sisu 
üleandmise ajast. Samas peaks aga 
liikmesriikidel olema vabadus tugineda 
riigisisestele aegumistähtaegadele, et 
tagada õiguskindlus nõuete suhtes, milles 
tuginetakse digitaalse sisu 
mittevastavusele.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Oma olemuse tõttu ei kulu 
digitaalne sisu kasutamisel ning sageli ei 
anta seda üle mitte üks kord, vaid teatava 
ajavahemiku jooksul. Seega ei ole 
põhjendatud näha ette ajavahemikku, mille 
jooksul peaks üleandjat pidama 
vastutavaks digitaalse sisu üleandmise ajal 
ilmneva mittevastavuse eest. Seetõttu 
peaksid liikmesriigid sellise ajavahemiku 
säilitamisest või selle kehtestamisest 
loobuma. Samas peaks aga liikmesriikidel 
olema vabadus tugineda riigisisestele 
aegumistähtaegadele, et tagada 
õiguskindlus nõuete suhtes, milles 
tuginetakse digitaalse sisu 
mittevastavusele.

(43) Oma olemuse tõttu ei kulu 
digitaalne sisu või digitaalteenus
kasutamisel, välja arvatud juhul, kui see 
antakse üle tarkvara või abitarkvarana 
materiaalsesse kaupa integreerituna, ning 
sageli ei anta seda üle mitte üks kord, vaid 
teatava ajavahemiku jooksul. Seega ei ole 
põhjendatud näha ette ajavahemikku, mille 
jooksul peaks üleandjat pidama 
vastutavaks digitaalse sisu üleandmise ajal 
ilmneva mittevastavuse eest.
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Or. en

Muudatusettepanek 331
Notis Marias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Oma olemuse tõttu ei kulu 
digitaalne sisu kasutamisel ning sageli ei 
anta seda üle mitte üks kord, vaid teatava 
ajavahemiku jooksul. Seega ei ole 
põhjendatud näha ette ajavahemikku, mille 
jooksul peaks üleandjat pidama 
vastutavaks digitaalse sisu üleandmise ajal 
ilmneva mittevastavuse eest. Seetõttu 
peaksid liikmesriigid sellise ajavahemiku 
säilitamisest või selle kehtestamisest 
loobuma. Samas peaks aga liikmesriikidel 
olema vabadus tugineda riigisisestele 
aegumistähtaegadele, et tagada 
õiguskindlus nõuete suhtes, milles 
tuginetakse digitaalse sisu 
mittevastavusele.

(43) Oma olemuse tõttu ei kulu 
digitaalne sisu kasutamisel ning sageli ei 
anta seda üle mitte üks kord, vaid teatava 
ajavahemiku jooksul. Seega ei ole 
põhjendatud näha ette ajavahemikku, mille 
jooksul peaks üleandjat pidama 
vastutavaks digitaalse sisu üleandmise ajal 
ilmneva mittevastavuse eest. Seetõttu 
peaksid liikmesriigid sellise ajavahemiku 
säilitamisest või selle kehtestamisest 
loobuma. Samas peaks aga liikmesriikidel
olema vabadus tugineda üldisele 
siseriiklikule lepinguõigusele ja
riigisisestele aegumistähtaegadele, et 
tagada õiguskindlus nõuete suhtes, milles 
tuginetakse digitaalse sisu 
mittevastavusele.

Or. el

Muudatusettepanek 332
Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Oma olemuse tõttu ei kulu 
digitaalne sisu kasutamisel ning sageli ei 
anta seda üle mitte üks kord, vaid teatava 
ajavahemiku jooksul. Seega ei ole 
põhjendatud näha ette ajavahemikku, 
mille jooksul peaks üleandjat pidama 
vastutavaks digitaalse sisu üleandmise ajal 
ilmneva mittevastavuse eest. Seetõttu 

(43) Oma olemuse tõttu ei anta 
digitaalset sisu üle sageli mitte üks kord, 
vaid teatava ajavahemiku jooksul. Seega 
peetakse üleandjat juhtudel, kus leping 
näeb ette ühekordse üleandmise,
vastutavaks, kui mittevastavus ilmneb 
kahe aasta jooksul alates üleandmise 
ajast. Kui leping näeb ette rohkem kui 
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peaksid liikmesriigid sellise ajavahemiku 
säilitamisest või selle kehtestamisest 
loobuma. Samas peaks aga liikmesriikidel 
olema vabadus tugineda riigisisestele 
aegumistähtaegadele, et tagada 
õiguskindlus nõuete suhtes, milles 
tuginetakse digitaalse sisu 
mittevastavusele.

ühe üleandmise või pideva üleandmise, 
peetakse üleandjat vastutavaks mis tahes 
mittevastavuse eest, mis ilmneb lepingu 
kehtivuse aja jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 333
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Oma olemuse tõttu ei kulu 
digitaalne sisu kasutamisel ning sageli ei 
anta seda üle mitte üks kord, vaid teatava 
ajavahemiku jooksul. Seega ei ole 
põhjendatud näha ette ajavahemikku, mille 
jooksul peaks üleandjat pidama 
vastutavaks digitaalse sisu üleandmise ajal 
ilmneva mittevastavuse eest. Seetõttu 
peaksid liikmesriigid sellise ajavahemiku 
säilitamisest või selle kehtestamisest 
loobuma. Samas peaks aga liikmesriikidel 
olema vabadus tugineda riigisisestele 
aegumistähtaegadele, et tagada 
õiguskindlus nõuete suhtes, milles 
tuginetakse digitaalse sisu 
mittevastavusele.

(43) Oma olemuse tõttu ei kulu 
digitaalne sisu ega digitaalteenused
kasutamisel ning sageli ei anta seda üle 
mitte üks kord, vaid teatava ajavahemiku 
jooksul. Seega ei ole põhjendatud näha ette 
ajavahemikku, mille jooksul peaks 
üleandjat pidama vastutavaks digitaalse 
sisu üleandmise ajal ilmneva 
mittevastavuse eest. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid sellise ajavahemiku 
säilitamisest või selle kehtestamisest 
loobuma. Samas peaks aga liikmesriikidel 
olema vabadus tugineda riigisisestele 
aegumistähtaegadele, et tagada 
õiguskindlus nõuete suhtes, milles 
tuginetakse digitaalse sisu 
mittevastavusele.

Or. it

Muudatusettepanek 334
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Oma olemuse tõttu ei kulu 
digitaalne sisu kasutamisel ning sageli ei 
anta seda üle mitte üks kord, vaid teatava 
ajavahemiku jooksul. Seega ei ole
põhjendatud näha ette ajavahemikku, mille 
jooksul peaks üleandjat pidama 
vastutavaks digitaalse sisu üleandmise ajal 
ilmneva mittevastavuse eest. Seetõttu 
peaksid liikmesriigid sellise ajavahemiku 
säilitamisest või selle kehtestamisest 
loobuma. Samas peaks aga liikmesriikidel 
olema vabadus tugineda riigisisestele 
aegumistähtaegadele, et tagada 
õiguskindlus nõuete suhtes, milles 
tuginetakse digitaalse sisu 
mittevastavusele.

(43) Ka digitaalne sisu võib kuluda.
Lisaks võib selle katkestada välismõju, 
mis on otsustava tähtsusega digitaalse 
sisu lepingutingimustele vastavuse 
küsimuse puhul. Seega on ka siin
põhjendatud näha ette ajavahemik, mille 
jooksul peaks üleandjat pidama 
vastutavaks digitaalse sisu üleandmise ajal 
ilmneva mittevastavuse eest. Lisaks peaks 
aga liikmesriikidel olema vabadus tugineda 
riigisisestele aegumistähtaegadele, et 
tagada õiguskindlus nõuete suhtes, milles 
tuginetakse digitaalse sisu 
mittevastavusele.

Or. de

Muudatusettepanek 335
Axel Voss, Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Oma olemuse tõttu ei kulu 
digitaalne sisu kasutamisel ning sageli ei 
anta seda üle mitte üks kord, vaid teatava 
ajavahemiku jooksul. Seega ei ole
põhjendatud näha ette ajavahemikku, mille 
jooksul peaks üleandjat pidama 
vastutavaks digitaalse sisu üleandmise ajal 
ilmneva mittevastavuse eest. Seetõttu 
peaksid liikmesriigid sellise ajavahemiku 
säilitamisest või selle kehtestamisest 
loobuma. Samas peaks aga liikmesriikidel 
olema vabadus tugineda riigisisestele 
aegumistähtaegadele, et tagada 
õiguskindlus nõuete suhtes, milles 
tuginetakse digitaalse sisu 
mittevastavusele.

(43) Liidu õigustiku järjepidevuse 
tagamiseks on põhjendatud näha ette 
kaheaastane ajavahemik, mille jooksul 
peaks üleandjat pidama vastutavaks 
digitaalse sisu või digitaalteenuse
üleandmise ajal ilmneva mittevastavuse 
eest. Samas peaks aga liikmesriikidel 
olema vabadus tugineda riigisisestele 
aegumistähtaegadele, et tagada 
õiguskindlus nõuete suhtes, milles 
tuginetakse digitaalse sisu või 
digitaalteenuste mittevastavusele, kuid 
sellistes eeskirjades ei tohiks sätestada 
lühemat ajavahemikku kui kaks aastat 
alates lepingutingimustele vastavuse 
kindlakstegemise ajast.

Or. en
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Muudatusettepanek 336
Axel Voss, Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Põhimõte, mille kohaselt üleandjal 
on kohustus hüvitada tekitatud kahju, on 
digitaalse sisu üleandmise lepingute 
oluline osa. Selleks et suurendada 
tarbijate usaldust digitaalse sisu vastu, 
tuleks seda põhimõtet reguleerida liidu 
tasandil, tagamaks, et kui 
lepingutingimustele mittevastav digitaalne 
sisu kahjustab tarbijate riist- või tarkvara, 
ei kannaks nad seetõttu kahju. Seetõttu 
peaks tarbijatel olema õigus tarbija 
digitaalsele keskkonnale põhjustatud 
kahjude hüvitamisele, kui kahju oli 
põhjustatud digitaalse sisu 
mittevastavusest lepingule või digitaalse 
sisu üleandmata jätmisest. Liikmesriikide 
ülesanne peaks aga olema kehtestada 
kahju hüvitamise nõude õiguse 
kasutamise üksikasjalikud tingimused, 
võttes arvesse, et hinnaalandused 
digitaalse sisu üleandmisel tulevikus, 
eelkõige kui üleandjad pakuvad neid 
ainsa kahjuhüvitisena, ei aseta tarbijaid 
tingimata olukorda, mis on võimalikult 
lähedane olukorrale, milles nad oleksid 
olnud, kui digitaalne sisu oleks üle antud 
nõuetekohaselt ja see oleks vastanud 
lepingutingimustele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 337
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Põhimõte, mille kohaselt üleandjal 
on kohustus hüvitada tekitatud kahju, on 
digitaalse sisu üleandmise lepingute oluline 
osa. Selleks et suurendada tarbijate 
usaldust digitaalse sisu vastu, tuleks seda 
põhimõtet reguleerida liidu tasandil, 
tagamaks, et kui lepingutingimustele 
mittevastav digitaalne sisu kahjustab 
tarbijate riist- või tarkvara, ei kannaks nad 
seetõttu kahju. Seetõttu peaks tarbijatel 
olema õigus tarbija digitaalsele 
keskkonnale põhjustatud kahjude 
hüvitamisele, kui kahju oli põhjustatud 
digitaalse sisu mittevastavusest lepingule 
või digitaalse sisu üleandmata jätmisest. 
Liikmesriikide ülesanne peaks aga olema 
kehtestada kahju hüvitamise nõude õiguse 
kasutamise üksikasjalikud tingimused, 
võttes arvesse, et hinnaalandused digitaalse 
sisu üleandmisel tulevikus, eelkõige kui 
üleandjad pakuvad neid ainsa 
kahjuhüvitisena, ei aseta tarbijaid tingimata 
olukorda, mis on võimalikult lähedane 
olukorrale, milles nad oleksid olnud, kui 
digitaalne sisu oleks üle antud 
nõuetekohaselt ja see oleks vastanud 
lepingutingimustele.

(44) Põhimõte, mille kohaselt üleandjal 
on kohustus hüvitada tekitatud kahju, on 
digitaalse sisu üleandmise lepingute oluline 
osa. Selleks et suurendada tarbijate 
usaldust digitaalse sisu vastu, tuleks seda 
põhimõtet reguleerida liidu tasandil, 
tagamaks, et kui lepingutingimustele 
mittevastav digitaalne sisu kahjustab 
tarbijate riist- või tarkvara, ei kannaks nad 
seetõttu kahju. Seetõttu peaks tarbijatel 
olema õigus tarbija digitaalsele 
keskkonnale põhjustatud kahjude 
hüvitamisele, kui kahju oli põhjustatud 
digitaalse sisu mittevastavusest lepingule 
või digitaalse sisu üleandmata jätmisest. 
Liikmesriikide ülesanne peaks aga olema 
kehtestada kahju hüvitamise nõude õiguse 
kasutamise üksikasjalikud tingimused, 
võttes arvesse, et hinnaalandused digitaalse 
sisu üleandmisel tulevikus, eelkõige kui 
üleandjad pakuvad neid ainsa 
kahjuhüvitisena, ei aseta tarbijaid tingimata 
olukorda, mis on võimalikult lähedane 
olukorrale, milles nad oleksid olnud, kui 
digitaalne sisu oleks üle antud 
nõuetekohaselt ja see oleks vastanud 
lepingutingimustele. Liikmesriikidel peaks 
olema võimalik vastavate eeskirjade 
kehtestamisel sätestada vähendatud või 
suurendatud vastutus kahju eest, et teha 
vahet nende üleandjate vahel, kes on 
teinud kõik endast oleneva, et piirata 
kahju tekkimise võimalust (nt järgides 
sektori häid tavasid, turbe lähtealuseid või 
rahvusvahelisi standardeid), ja nende 
vahel, kes on olnud selles küsimuses 
hooletud.

Or. en

Muudatusettepanek 338
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Põhimõte, mille kohaselt üleandjal 
on kohustus hüvitada tekitatud kahju, on 
digitaalse sisu üleandmise lepingute oluline 
osa. Selleks et suurendada tarbijate 
usaldust digitaalse sisu vastu, tuleks seda 
põhimõtet reguleerida liidu tasandil, 
tagamaks, et kui lepingutingimustele 
mittevastav digitaalne sisu kahjustab
tarbijate riist- või tarkvara, ei kannaks nad 
seetõttu kahju. Seetõttu peaks tarbijatel 
olema õigus tarbija digitaalsele 
keskkonnale põhjustatud kahjude 
hüvitamisele, kui kahju oli põhjustatud 
digitaalse sisu mittevastavusest lepingule 
või digitaalse sisu üleandmata jätmisest. 
Liikmesriikide ülesanne peaks aga olema 
kehtestada kahju hüvitamise nõude õiguse 
kasutamise üksikasjalikud tingimused, 
võttes arvesse, et hinnaalandused digitaalse 
sisu üleandmisel tulevikus, eelkõige kui 
üleandjad pakuvad neid ainsa 
kahjuhüvitisena, ei aseta tarbijaid tingimata 
olukorda, mis on võimalikult lähedane 
olukorrale, milles nad oleksid olnud, kui 
digitaalne sisu oleks üle antud 
nõuetekohaselt ja see oleks vastanud 
lepingutingimustele.

(44) Põhimõte, mille kohaselt üleandjal 
on kohustus hüvitada tekitatud kahju, on 
digitaalse sisu või digitaalteenuste 
üleandmise lepingute oluline osa. Selleks 
et suurendada tarbijate usaldust digitaalse 
sisu ja digitaalteenuste vastu, tuleks seda 
põhimõtet reguleerida liidu tasandil, 
tagamaks, et kui lepingutingimustele 
mittevastavad digitaalne sisu või 
digitaalteenused kahjustavad tarbijate 
riist- või tarkvara, ei kannaks nad seetõttu 
kahju. Seetõttu peaks tarbijatel olema õigus 
tarbija digitaalsele keskkonnale 
põhjustatud kahjude hüvitamisele, kui 
kahju oli põhjustatud digitaalse sisu või 
digitaalteenuste mittevastavusest lepingule 
või digitaalse sisu või digitaalteenuste 
üleandmata jätmisest. Liikmesriikide 
ülesanne peaks aga olema kehtestada kahju 
hüvitamise nõude õiguse kasutamise 
üksikasjalikud tingimused, võttes arvesse, 
et hinnaalandused digitaalse sisu 
üleandmisel tulevikus, eelkõige kui 
üleandjad pakuvad neid ainsa 
kahjuhüvitisena, ei aseta tarbijaid tingimata 
olukorda, mis on võimalikult lähedane 
olukorrale, milles nad oleksid olnud, kui 
digitaalne sisu või digitaalteenused oleks 
üle antud nõuetekohaselt ja see oleks 
vastanud lepingutingimustele.

Or. ro

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Põhimõte, mille kohaselt üleandjal 
on kohustus hüvitada tekitatud kahju, on 

(44) Põhimõte, mille kohaselt üleandjal 
on kohustus hüvitada tekitatud kahju, on 
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digitaalse sisu üleandmise lepingute oluline 
osa. Selleks et suurendada tarbijate 
usaldust digitaalse sisu vastu, tuleks seda 
põhimõtet reguleerida liidu tasandil, 
tagamaks, et kui lepingutingimustele 
mittevastav digitaalne sisu kahjustab
tarbijate riist- või tarkvara, ei kannaks nad 
seetõttu kahju. Seetõttu peaks tarbijatel 
olema õigus tarbija digitaalsele 
keskkonnale põhjustatud kahjude 
hüvitamisele, kui kahju oli põhjustatud 
digitaalse sisu mittevastavusest lepingule 
või digitaalse sisu üleandmata jätmisest. 
Liikmesriikide ülesanne peaks aga olema 
kehtestada kahju hüvitamise nõude õiguse 
kasutamise üksikasjalikud tingimused, 
võttes arvesse, et hinnaalandused digitaalse 
sisu üleandmisel tulevikus, eelkõige kui 
üleandjad pakuvad neid ainsa 
kahjuhüvitisena, ei aseta tarbijaid tingimata 
olukorda, mis on võimalikult lähedane 
olukorrale, milles nad oleksid olnud, kui 
digitaalne sisu oleks üle antud 
nõuetekohaselt ja see oleks vastanud 
lepingutingimustele.

digitaalse sisu üleandmise lepingute oluline 
osa. Selleks et suurendada tarbijate 
usaldust digitaalse sisu vastu, tuleks seda 
põhimõtet reguleerida liidu tasandil, 
tagamaks, et kui lepingutingimustele 
mittevastav digitaalne sisu või 
mittevastavad digitaalteenused
kahjustavad tarbijate riist- või tarkvara, ei 
kannaks nad seetõttu kahju. Seetõttu peaks 
tarbijatel olema õigus tarbija digitaalsele 
keskkonnale põhjustatud materiaalsete
kahjude ja neist tulenevate võimalike 
mittemateriaalsete kahjude hüvitamisele, 
kui kahju oli põhjustatud digitaalse sisu või 
digitaalteenuse mittevastavusest lepingule 
või digitaalse sisu üleandmata jätmisest, 
järgides üldist põhimõtet, et hagejal on 
õigus saavutada olukord, nagu talle kahju 
põhjustanud asjaolusid ei olekski 
tekkinud. Liikmesriikide ülesanne peaks 
aga olema kehtestada kahju hüvitamise 
nõude õiguse kasutamise üksikasjalikud 
tingimused, võttes arvesse, et 
hinnaalandused digitaalse sisu üleandmisel 
tulevikus, eelkõige kui üleandjad pakuvad 
neid ainsa kahjuhüvitisena, ei aseta 
tarbijaid tingimata olukorda, mis on 
võimalikult lähedane olukorrale, milles nad 
oleksid olnud, kui digitaalne sisu oleks üle 
antud nõuetekohaselt ja see oleks vastanud 
lepingutingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 340
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Põhimõte, mille kohaselt üleandjal 
on kohustus hüvitada tekitatud kahju, on 
digitaalse sisu üleandmise lepingute oluline 
osa. Selleks et suurendada tarbijate
usaldust digitaalse sisu vastu, tuleks seda 

(44) Põhimõte, mille kohaselt üleandjal 
on kohustus hüvitada tekitatud kahju, on 
digitaalse sisu üleandmise lepingute oluline 
osa. Tarbijad ei tohiks kanda kahju, kui 
lepingutingimustele mittevastav digitaalne 
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põhimõtet reguleerida liidu tasandil, 
tagamaks, et kui lepingutingimustele 
mittevastav digitaalne sisu kahjustab 
tarbijate riist- või tarkvara, ei kannaks nad 
seetõttu kahju. Seetõttu peaks tarbijatel 
olema õigus tarbija digitaalsele 
keskkonnale põhjustatud kahjude 
hüvitamisele, kui kahju oli põhjustatud 
digitaalse sisu mittevastavusest lepingule 
või digitaalse sisu üleandmata jätmisest. 
Liikmesriikide ülesanne peaks aga olema 
kehtestada kahju hüvitamise nõude õiguse 
kasutamise üksikasjalikud tingimused, 
võttes arvesse, et hinnaalandused digitaalse 
sisu üleandmisel tulevikus, eelkõige kui 
üleandjad pakuvad neid ainsa 
kahjuhüvitisena, ei aseta tarbijaid tingimata 
olukorda, mis on võimalikult lähedane 
olukorrale, milles nad oleksid olnud, kui 
digitaalne sisu oleks üle antud 
nõuetekohaselt ja see oleks vastanud 
lepingutingimustele.

sisu kahjustab nende riist- või tarkvara. 
Seetõttu peaks tarbijatel olema õigus 
kahjude hüvitamisele, kui kahju oli 
põhjustatud digitaalse sisu mittevastavusest 
lepingule või digitaalse sisu üleandmata 
jätmisest. Liikmesriikide ülesanne peaks 
aga olema kehtestada kahju hüvitamise 
nõude õiguse kasutamise üksikasjalikud 
tingimused, võttes arvesse, et 
hinnaalandused digitaalse sisu üleandmisel 
tulevikus, eelkõige kui üleandjad pakuvad 
neid ainsa kahjuhüvitisena, ei aseta 
tarbijaid tingimata olukorda, mis on 
võimalikult lähedane olukorrale, milles nad 
oleksid olnud, kui digitaalne sisu oleks üle 
antud nõuetekohaselt ja see oleks vastanud 
lepingutingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 341
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Põhimõte, mille kohaselt üleandjal 
on kohustus hüvitada tekitatud kahju, on 
digitaalse sisu üleandmise lepingute oluline 
osa. Selleks et suurendada tarbijate 
usaldust digitaalse sisu vastu, tuleks seda 
põhimõtet reguleerida liidu tasandil, 
tagamaks, et kui lepingutingimustele 
mittevastav digitaalne sisu kahjustab 
tarbijate riist- või tarkvara, ei kannaks nad 
seetõttu kahju. Seetõttu peaks tarbijatel 
olema õigus tarbija digitaalsele 
keskkonnale põhjustatud kahjude 
hüvitamisele, kui kahju oli põhjustatud 
digitaalse sisu mittevastavusest lepingule 

(44) Põhimõte, mille kohaselt üleandjal 
on kohustus hüvitada tekitatud kahju, on 
digitaalse sisu või digitaalteenuste
üleandmise lepingute oluline osa. Selleks 
et suurendada tarbijate usaldust digitaalse 
sisu ja digitaalteenuste vastu, tuleks seda 
põhimõtet reguleerida liidu tasandil, 
tagamaks, et kui lepingutingimustele 
mittevastav digitaalne sisu või 
digitaalteenus kahjustab tarbijate riist- või 
tarkvara, ei kannaks nad seetõttu kahju. 
Seetõttu peaks tarbijatel olema õigus 
tarbija digitaalsele keskkonnale 
põhjustatud kahjude hüvitamisele, kui 
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või digitaalse sisu üleandmata jätmisest. 
Liikmesriikide ülesanne peaks aga olema 
kehtestada kahju hüvitamise nõude õiguse 
kasutamise üksikasjalikud tingimused, 
võttes arvesse, et hinnaalandused digitaalse 
sisu üleandmisel tulevikus, eelkõige kui 
üleandjad pakuvad neid ainsa 
kahjuhüvitisena, ei aseta tarbijaid tingimata 
olukorda, mis on võimalikult lähedane 
olukorrale, milles nad oleksid olnud, kui 
digitaalne sisu oleks üle antud 
nõuetekohaselt ja see oleks vastanud 
lepingutingimustele.

kahju oli põhjustatud digitaalse sisu või 
digitaalteenuste mittevastavusest lepingule 
või digitaalse sisu üleandmata jätmisest. 
Liikmesriikide ülesanne peaks aga olema 
kehtestada kahju hüvitamise nõude õiguse 
kasutamise üksikasjalikud tingimused, 
võttes arvesse, et hinnaalandused digitaalse 
sisu üleandmisel tulevikus, eelkõige kui 
üleandjad pakuvad neid ainsa 
kahjuhüvitisena, ei aseta tarbijaid tingimata 
olukorda, mis on võimalikult lähedane 
olukorrale, milles nad oleksid olnud, kui 
digitaalne sisu või digitaalteenus oleks üle 
antud nõuetekohaselt ja see oleks vastanud 
lepingutingimustele.

Or. it

Muudatusettepanek 342
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Põhimõte, mille kohaselt üleandjal 
on kohustus hüvitada tekitatud kahju, on 
digitaalse sisu üleandmise lepingute oluline 
osa. Selleks et suurendada tarbijate 
usaldust digitaalse sisu vastu, tuleks seda 
põhimõtet reguleerida liidu tasandil, 
tagamaks, et kui lepingutingimustele 
mittevastav digitaalne sisu kahjustab 
tarbijate riist- või tarkvara, ei kannaks nad 
seetõttu kahju. Seetõttu peaks tarbijatel 
olema õigus tarbija digitaalsele 
keskkonnale põhjustatud kahjude 
hüvitamisele, kui kahju oli põhjustatud 
digitaalse sisu mittevastavusest lepingule 
või digitaalse sisu üleandmata jätmisest. 
Liikmesriikide ülesanne peaks aga olema 
kehtestada kahju hüvitamise nõude õiguse 
kasutamise üksikasjalikud tingimused, 
võttes arvesse, et hinnaalandused digitaalse 
sisu üleandmisel tulevikus, eelkõige kui 
üleandjad pakuvad neid ainsa 

(44) Põhimõte, mille kohaselt üleandjal 
on kohustus hüvitada tekitatud kahju, on 
digitaalse sisu üleandmise lepingute oluline 
osa. Selleks et suurendada tarbijate 
usaldust digitaalse sisu vastu, tuleks seda 
põhimõtet reguleerida liidu tasandil, 
tagamaks, et kui lepingutingimustele 
mittevastav digitaalne sisu kahjustab 
tarbijate riist- või tarkvara, ei kannaks nad 
seetõttu kahju. Seetõttu peaks tarbijatel 
olema õigus kahjude hüvitamisele, kui 
kahju oli põhjustatud digitaalse sisu 
mittevastavusest lepingule või digitaalse 
sisu üleandmata jätmisest. Liikmesriikide 
ülesanne peaks aga olema kehtestada kahju 
hüvitamise nõude õiguse kasutamise 
üksikasjalikud tingimused, võttes arvesse, 
et hinnaalandused digitaalse sisu 
üleandmisel tulevikus, eelkõige kui 
üleandjad pakuvad neid ainsa 
kahjuhüvitisena, ei aseta tarbijaid tingimata 
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kahjuhüvitisena, ei aseta tarbijaid tingimata 
olukorda, mis on võimalikult lähedane 
olukorrale, milles nad oleksid olnud, kui 
digitaalne sisu oleks üle antud 
nõuetekohaselt ja see oleks vastanud 
lepingutingimustele.

olukorda, mis on võimalikult lähedane 
olukorrale, milles nad oleksid olnud, kui 
digitaalne sisu oleks üle antud 
nõuetekohaselt ja see oleks vastanud 
lepingutingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 343
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Üleandja võib tehnoloogilistel ja 
muudel põhjustel olla sunnitud muutma 
teatava ajavahemiku jooksul üleantava 
digitaalse sisu eriomadusi. Neid muudatusi 
tehakse sageli tarbijate kasuks, sest 
nendega täiustatakse digitaalset sisu. 
Sellest tulenevalt võivad lepingupooled 
lisada lepingusse vastavaid klausleid, 
millega võimaldatakse üleandjal teha 
muudatusi. Kui aga digitaalse sisu 
peamiste toimivusomaduste kasutamine 
muutub selliste muudatuste tõttu tarbija 
seisukohast halvemaks, võivad need 
muudatused häirida lepingu tasakaalu või 
lepingukohase täitmise olemust nii 
ulatuslikult, et tarbija ei oleks sellist 
lepingut tõenäoliselt sõlminud. Seetõttu 
saab kõnealustel juhtudel teha selliseid 
muudatusi teatud tingimustel.

(45) Üleandja võib tehnoloogilistel ja 
muudel põhjustel olla sunnitud muutma 
teatava ajavahemiku jooksul üleantava 
digitaalse sisu eriomadusi. Neid muudatusi 
tehakse sageli tarbijate kasuks, sest 
nendega täiustatakse digitaalset sisu. 
Sellest tulenevalt võivad lepingupooled 
lisada lepingusse vastavaid klausleid, 
millega võimaldatakse üleandjal teha 
muudatusi. Kui aga digitaalse sisu 
peamiste toimivusomaduste kasutamine 
muutub selliste muudatuste tõttu, võivad 
need muudatused häirida lepingu tasakaalu 
või lepingukohase täitmise olemust nii 
ulatuslikult, et tarbija ei oleks sellist 
lepingut tõenäoliselt sõlminud. Seetõttu 
saab kõnealustel juhtudel teha selliseid 
muudatusi teatud tingimustel ning need ei 
tohiks muuta ühepoolselt ja ilma mõjuva 
põhjuseta digitaalse sisu 
lepingutingimustele vastavust.

Or. en

Muudatusettepanek 344
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, Evelyn Regner
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Üleandja võib tehnoloogilistel ja 
muudel põhjustel olla sunnitud muutma 
teatava ajavahemiku jooksul üleantava 
digitaalse sisu eriomadusi. Neid muudatusi 
tehakse sageli tarbijate kasuks, sest 
nendega täiustatakse digitaalset sisu. 
Sellest tulenevalt võivad lepingupooled 
lisada lepingusse vastavaid klausleid, 
millega võimaldatakse üleandjal teha 
muudatusi. Kui aga digitaalse sisu 
peamiste toimivusomaduste kasutamine 
muutub selliste muudatuste tõttu tarbija 
seisukohast halvemaks, võivad need 
muudatused häirida lepingu tasakaalu või 
lepingukohase täitmise olemust nii 
ulatuslikult, et tarbija ei oleks sellist 
lepingut tõenäoliselt sõlminud. Seetõttu 
saab kõnealustel juhtudel teha selliseid 
muudatusi teatud tingimustel.

(45) Üleandja võib tehnoloogilistel ja 
muudel põhjustel olla sunnitud muutma 
teatava ajavahemiku jooksul üleantava 
digitaalse sisu või üleantavate 
digitaalteenuste eriomadusi. Neid 
muudatusi tehakse sageli tarbijate kasuks, 
sest nendega täiustatakse digitaalset sisu 
või digitaalteenuseid. Sellest tulenevalt 
võivad lepingupooled lisada lepingusse 
vastavaid klausleid, millega võimaldatakse 
üleandjal teha muudatusi. Kui aga 
digitaalse sisu või digitaalteenuste
peamiste toimivusomaduste kasutamine 
muutub selliste muudatuste tõttu tarbija 
seisukohast halvemaks, võivad need 
muudatused häirida lepingu tasakaalu või 
lepingukohase täitmise olemust nii 
ulatuslikult, et tarbija ei oleks sellist 
lepingut tõenäoliselt sõlminud. Seetõttu 
saab kõnealustel juhtudel teha selliseid 
muudatusi teatud tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 345
Axel Voss, Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Üleandja võib tehnoloogilistel ja 
muudel põhjustel olla sunnitud muutma 
teatava ajavahemiku jooksul üleantava 
digitaalse sisu eriomadusi. Neid muudatusi 
tehakse sageli tarbijate kasuks, sest 
nendega täiustatakse digitaalset sisu. 
Sellest tulenevalt võivad lepingupooled 
lisada lepingusse vastavaid klausleid, 
millega võimaldatakse üleandjal teha 
muudatusi. Kui aga digitaalse sisu 

(45) Üleandja võib tehnoloogilistel ja 
muudel põhjustel olla sunnitud muutma 
teatava ajavahemiku jooksul üleantava 
digitaalse sisu või üleantavate 
digitaalteenuste eriomadusi. Neid 
muudatusi tehakse sageli tarbijate kasuks, 
sest nendega täiustatakse digitaalset sisu 
või digitaalteenuseid. Sellest tulenevalt 
võivad lepingupooled lisada lepingusse 
vastavaid klausleid, millega võimaldatakse 
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peamiste toimivusomaduste kasutamine 
muutub selliste muudatuste tõttu tarbija 
seisukohast halvemaks, võivad need 
muudatused häirida lepingu tasakaalu või 
lepingukohase täitmise olemust nii 
ulatuslikult, et tarbija ei oleks sellist 
lepingut tõenäoliselt sõlminud. Seetõttu 
saab kõnealustel juhtudel teha selliseid 
muudatusi teatud tingimustel.

üleandjal teha muudatusi. Kui aga 
digitaalse sisu või digitaalteenuste
peamiste toimivusomaduste kasutamine 
muutub selliste muudatuste tõttu tarbija 
seisukohast halvemaks, võivad need 
muudatused häirida lepingu tasakaalu või 
lepingukohase täitmise olemust nii 
ulatuslikult, et tarbija ei oleks sellist 
lepingut tõenäoliselt sõlminud. Seetõttu 
saab kõnealustel juhtudel teha selliseid 
muudatusi teatud tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 346
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Üleandja võib tehnoloogilistel ja 
muudel põhjustel olla sunnitud muutma 
teatava ajavahemiku jooksul üleantava 
digitaalse sisu eriomadusi. Neid muudatusi 
tehakse sageli tarbijate kasuks, sest 
nendega täiustatakse digitaalset sisu. 
Sellest tulenevalt võivad lepingupooled 
lisada lepingusse vastavaid klausleid, 
millega võimaldatakse üleandjal teha 
muudatusi. Kui aga digitaalse sisu 
peamiste toimivusomaduste kasutamine 
muutub selliste muudatuste tõttu tarbija 
seisukohast halvemaks, võivad need 
muudatused häirida lepingu tasakaalu või 
lepingukohase täitmise olemust nii 
ulatuslikult, et tarbija ei oleks sellist 
lepingut tõenäoliselt sõlminud. Seetõttu 
saab kõnealustel juhtudel teha selliseid 
muudatusi teatud tingimustel.

(45) Üleandja võib tehnoloogilistel ja 
muudel põhjustel olla sunnitud muutma 
teatava ajavahemiku jooksul üleantava 
digitaalse sisu või digitaalteenuste
eriomadusi. Neid muudatusi tehakse sageli 
tarbijate kasuks, sest nendega täiustatakse 
digitaalset sisu või digitaalteenuseid. 
Sellest tulenevalt võivad lepingupooled 
lisada lepingusse vastavaid klausleid, 
millega võimaldatakse üleandjal teha 
muudatusi. Kui aga digitaalse sisu või 
digitaalteenuste peamiste 
toimivusomaduste kasutamine muutub 
selliste muudatuste tõttu tarbija seisukohast 
halvemaks, võivad need muudatused 
häirida lepingu tasakaalu või 
lepingukohase täitmise olemust nii 
ulatuslikult, et tarbija ei oleks sellist 
lepingut tõenäoliselt sõlminud. Seetõttu 
saab kõnealustel juhtudel teha selliseid 
muudatusi teatud tingimustel.

Or. it
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Muudatusettepanek 347
Angel Dzhambazki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Üleandja võib tehnoloogilistel ja 
muudel põhjustel olla sunnitud muutma 
teatava ajavahemiku jooksul üleantava 
digitaalse sisu eriomadusi. Neid muudatusi 
tehakse sageli tarbijate kasuks, sest 
nendega täiustatakse digitaalset sisu. 
Sellest tulenevalt võivad lepingupooled 
lisada lepingusse vastavaid klausleid, 
millega võimaldatakse üleandjal teha 
muudatusi. Kui aga digitaalse sisu 
peamiste toimivusomaduste kasutamine 
muutub selliste muudatuste tõttu tarbija 
seisukohast halvemaks, võivad need 
muudatused häirida lepingu tasakaalu või 
lepingukohase täitmise olemust nii 
ulatuslikult, et tarbija ei oleks sellist 
lepingut tõenäoliselt sõlminud. Seetõttu 
saab kõnealustel juhtudel teha selliseid 
muudatusi teatud tingimustel.

(45) Üleandja võib tehnoloogilistel ja 
muudel põhjustel olla sunnitud muutma 
teatava ajavahemiku jooksul üleantava 
digitaalse sisu eriomadusi. Neid muudatusi 
tehakse sageli tarbijate kasuks, sest 
nendega täiustatakse digitaalset sisu. 
Sellest tulenevalt võivad lepingupooled 
lisada lepingusse vastavaid klausleid, 
millega võimaldatakse üleandjal teha 
muudatusi. Kui sellised muudatused aga
tähendavad, et üleantav digitaalne sisu ei 
vasta enam kirjeldusele, mille üleandja 
tarbijale alguses andis, võivad need 
muudatused häirida lepingu tasakaalu või 
lepingukohase täitmise olemust nii 
ulatuslikult, et tarbija ei oleks sellist 
lepingut tõenäoliselt sõlminud. Seetõttu 
saab kõnealustel juhtudel teha selliseid 
muudatusi teatud tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 348
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Üleandja võib tehnoloogilistel ja 
muudel põhjustel olla sunnitud muutma 
teatava ajavahemiku jooksul üleantava 
digitaalse sisu eriomadusi. Neid muudatusi 
tehakse sageli tarbijate kasuks, sest 
nendega täiustatakse digitaalset sisu. 
Sellest tulenevalt võivad lepingupooled 
lisada lepingusse vastavaid klausleid, 
millega võimaldatakse üleandjal teha 

(45) Üleandja võib tehnoloogilistel ja 
muudel põhjustel olla sunnitud muutma 
teatava ajavahemiku jooksul üleantava 
digitaalse sisu eriomadusi. Neid muudatusi 
tehakse sageli tarbijate kasuks, sest 
nendega täiustatakse digitaalset sisu. 
Sellest tulenevalt võivad lepingupooled
lisada lepingusse vastavaid klausleid, 
millega võimaldatakse üleandjal teha 
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muudatusi. Kui aga digitaalse sisu 
peamiste toimivusomaduste kasutamine 
muutub selliste muudatuste tõttu tarbija 
seisukohast halvemaks, võivad need 
muudatused häirida lepingu tasakaalu või 
lepingukohase täitmise olemust nii 
ulatuslikult, et tarbija ei oleks sellist 
lepingut tõenäoliselt sõlminud. Seetõttu 
saab kõnealustel juhtudel teha selliseid 
muudatusi teatud tingimustel.

muudatusi. Kui aga digitaalse sisu 
peamiste omaduste kasutamine muutub 
selliste muudatuste tõttu tarbija seisukohast 
halvemaks, ohustades häirida lepingu 
tasakaalu või lepingukohase täitmise 
olemust nii ulatuslikult, et tarbija ei oleks 
sellist lepingut tõenäoliselt sõlminud, siis 
tuleb neile kohaldada teatavaid tingimusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 349
Axel Voss, Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Hästi toimiva digitaalse ühtse turu 
oluline element on konkurents. Sellise 
konkurentsi edendamiseks peaks tarbijatel 
olema võimalik valida konkureerivate 
pakkumiste vahel ning vahetada 
teenuseosutajaid. Et see ka tegelikult 
toimiks, peaksid tarbijad saama seda teha, 
ilma et neid takistaksid õiguslikud, 
tehnilised või praktilised tõkked, 
sealhulgas lepingutingimused või 
vahendite puudumine kogu selle sisu 
tagasisaamiseks, mille tarbija on üles 
laadinud, mille tarbija on digitaalset sisu 
kasutades loonud või mis on genereeritud 
digitaalse sisu tarbijapoolsel kasutamisel. 
On aga oluline kaitsta ka olemasolevaid 
investeeringuid ja usaldust sõlmitud 
lepingute vastu. Seetõttu tuleks anda 
tarbijatele õigus lõpetada pikaajalised 
lepingud teatud tasakaalustatud 
tingimustel. Sellega ei välistata, et 
tarbijalepinguid võidakse sõlmida 
pikemateks lepinguperioodideks. 
Tarbijatele tuleks aga anda õigus lõpetada 
lepinguline suhe, mis kestab kokku 
kauem kui 12 kuud. Et vältida sellest 

välja jäetud
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õigusest kõrvalehoidmist, peaks see 
hõlmama iga lepingut, mille tulemusel on 
tarbija lepinguga seotud kauem kui 12 
kuud, olenemata sellest, kas leping on 
tähtajatu või automaatselt pikenev või 
pikendatav poolte kokkuleppel.

Or. en

Muudatusettepanek 350
Angel Dzhambazki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Hästi toimiva digitaalse ühtse turu 
oluline element on konkurents. Sellise 
konkurentsi edendamiseks peaks tarbijatel 
olema võimalik valida konkureerivate 
pakkumiste vahel ning vahetada 
teenuseosutajaid. Et see ka tegelikult 
toimiks, peaksid tarbijad saama seda teha, 
ilma et neid takistaksid õiguslikud, 
tehnilised või praktilised tõkked, 
sealhulgas lepingutingimused või 
vahendite puudumine kogu selle sisu 
tagasisaamiseks, mille tarbija on üles 
laadinud, mille tarbija on digitaalset sisu 
kasutades loonud või mis on genereeritud 
digitaalse sisu tarbijapoolsel kasutamisel. 
On aga oluline kaitsta ka olemasolevaid 
investeeringuid ja usaldust sõlmitud 
lepingute vastu. Seetõttu tuleks anda 
tarbijatele õigus lõpetada pikaajalised
lepingud teatud tasakaalustatud 
tingimustel. Sellega ei välistata, et 
tarbijalepinguid võidakse sõlmida 
pikemateks lepinguperioodideks.
Tarbijatele tuleks aga anda õigus lõpetada 
lepinguline suhe, mis kestab kokku 
kauem kui 12 kuud. Et vältida sellest 
õigusest kõrvalehoidmist, peaks see 
hõlmama iga lepingut, mille tulemusel on 
tarbija lepinguga seotud kauem kui 12 
kuud, olenemata sellest, kas leping on 

(46) Hästi toimiva digitaalse ühtse turu 
oluline element on konkurents. Sellise 
konkurentsi edendamiseks peaks tarbijatel 
olema võimalik valida konkureerivate 
pakkumiste vahel ning vahetada 
teenuseosutajaid. Et see ka tegelikult 
toimiks, peaksid tarbijad saama seda teha, 
ilma et neid takistaksid õiguslikud, 
tehnilised või praktilised tõkked, 
sealhulgas lepingutingimused või 
vahendite puudumine kogu selle sisu 
tagasisaamiseks, mille tarbija on üles 
laadinud, mille tarbija on digitaalset sisu 
kasutades loonud või mis on genereeritud 
digitaalse sisu tarbijapoolsel kasutamisel. 
On aga oluline kaitsta ka olemasolevaid 
investeeringuid ja usaldust sõlmitud 
lepingute vastu. Seetõttu ei kehtestata 
tarbijate ja digitaalset sisu pakkuvate 
üleandjate vahel sõlmitud lepingutes 
pikemat kui 24 kuu pikkust algset 
kohustusperioodi, ilma et see piiraks 
üleandjate võimalust nõuda enneaegse 
lõpetamise tasu, kui tarbija ei jää lepingu
juurde kokkulepitud lepinguperioodiks.
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tähtajatu või automaatselt pikenev või 
pikendatav poolte kokkuleppel.

Or. en

Muudatusettepanek 351
Notis Marias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Hästi toimiva digitaalse ühtse turu 
oluline element on konkurents. Sellise
konkurentsi edendamiseks peaks tarbijatel 
olema võimalik valida konkureerivate 
pakkumiste vahel ning vahetada 
teenuseosutajaid. Et see ka tegelikult 
toimiks, peaksid tarbijad saama seda teha, 
ilma et neid takistaksid õiguslikud, 
tehnilised või praktilised tõkked, 
sealhulgas lepingutingimused või 
vahendite puudumine kogu selle sisu 
tagasisaamiseks, mille tarbija on üles 
laadinud, mille tarbija on digitaalset sisu 
kasutades loonud või mis on genereeritud 
digitaalse sisu tarbijapoolsel kasutamisel. 
On aga oluline kaitsta ka olemasolevaid 
investeeringuid ja usaldust sõlmitud 
lepingute vastu. Seetõttu tuleks anda 
tarbijatele õigus lõpetada pikaajalised 
lepingud teatud tasakaalustatud 
tingimustel. Sellega ei välistata, et 
tarbijalepinguid võidakse sõlmida 
pikemateks lepinguperioodideks. 
Tarbijatele tuleks aga anda õigus lõpetada 
lepinguline suhe, mis kestab kokku kauem 
kui 12 kuud. Et vältida sellest õigusest 
kõrvalehoidmist, peaks see hõlmama iga 
lepingut, mille tulemusel on tarbija 
lepinguga seotud kauem kui 12 kuud, 
olenemata sellest, kas leping on tähtajatu 
või automaatselt pikenev või pikendatav 
poolte kokkuleppel.

(46) Konkurentsi edendamiseks peaks 
tarbijatel olema võimalik valida 
konkureerivate pakkumiste vahel ning 
vahetada teenuseosutajaid. Et see ka 
tegelikult toimiks, peaksid tarbijad saama 
seda teha, ilma et neid takistaksid 
õiguslikud, tehnilised või praktilised 
tõkked, sealhulgas lepingutingimused või 
vahendite puudumine kogu selle sisu 
tagasisaamiseks, mille tarbija on üles 
laadinud, mille tarbija on digitaalset sisu 
kasutades loonud või mis on genereeritud 
digitaalse sisu tarbijapoolsel kasutamisel. 
On aga oluline kaitsta ka olemasolevaid 
investeeringuid ja usaldust sõlmitud 
lepingute vastu. Seetõttu tuleks anda 
tarbijatele õigus lõpetada pikaajalised 
lepingud teatud tasakaalustatud 
tingimustel. Sellega ei välistata, et 
tarbijalepinguid võidakse sõlmida 
pikemateks lepinguperioodideks. 
Tarbijatele tuleks aga anda õigus lõpetada 
lepinguline suhe, mis kestab kokku kauem 
kui kaksteist kuud. Et vältida sellest 
õigusest kõrvalehoidmist, peaks see 
hõlmama iga lepingut, mille tulemusel on 
tarbija lepinguga seotud kauem kui 12 
kuud, olenemata sellest, kas leping on 
tähtajatu või automaatselt pikenev või 
pikendatav poolte kokkuleppel.

Or. el
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Muudatusettepanek 352
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Hästi toimiva digitaalse ühtse turu 
oluline element on konkurents. Sellise 
konkurentsi edendamiseks peaks tarbijatel 
olema võimalik valida konkureerivate 
pakkumiste vahel ning vahetada 
teenuseosutajaid. Et see ka tegelikult 
toimiks, peaksid tarbijad saama seda teha, 
ilma et neid takistaksid õiguslikud, 
tehnilised või praktilised tõkked, 
sealhulgas lepingutingimused või 
vahendite puudumine kogu selle sisu 
tagasisaamiseks, mille tarbija on üles 
laadinud, mille tarbija on digitaalset sisu 
kasutades loonud või mis on genereeritud 
digitaalse sisu tarbijapoolsel kasutamisel. 
On aga oluline kaitsta ka olemasolevaid 
investeeringuid ja usaldust sõlmitud 
lepingute vastu. Seetõttu tuleks anda 
tarbijatele õigus lõpetada pikaajalised 
lepingud teatud tasakaalustatud 
tingimustel. Sellega ei välistata, et 
tarbijalepinguid võidakse sõlmida 
pikemateks lepinguperioodideks. 
Tarbijatele tuleks aga anda õigus lõpetada 
lepinguline suhe, mis kestab kokku kauem 
kui 12 kuud. Et vältida sellest õigusest 
kõrvalehoidmist, peaks see hõlmama iga 
lepingut, mille tulemusel on tarbija 
lepinguga seotud kauem kui 12 kuud, 
olenemata sellest, kas leping on tähtajatu 
või automaatselt pikenev või pikendatav 
poolte kokkuleppel.

(46) Hästi toimiva digitaalse ühtse turu 
oluline element on konkurents. Sellise 
konkurentsi edendamiseks peaks tarbijatel 
olema võimalik valida konkureerivate 
pakkumiste vahel ning vahetada 
teenuseosutajaid. Et see ka tegelikult 
toimiks, peaksid tarbijad saama seda teha, 
ilma et neid takistaksid õiguslikud, 
tehnilised või praktilised tõkked, 
sealhulgas lepingutingimused või 
vahendite puudumine kogu selle sisu 
tagasisaamiseks, mille tarbija on üles 
laadinud, mille tarbija on digitaalset sisu 
või digitaalteenuseid kasutades loonud või 
mis on genereeritud digitaalse sisu või 
digitaalteenuste tarbijapoolsel kasutamisel. 
On aga oluline kaitsta ka olemasolevaid 
investeeringuid ja usaldust sõlmitud 
lepingute vastu. Seetõttu tuleks anda 
tarbijatele õigus lõpetada pikaajalised 
lepingud teatud tasakaalustatud 
tingimustel. Sellega ei välistata, et 
tarbijalepinguid võidakse sõlmida 
pikemateks lepinguperioodideks. 
Tarbijatele tuleks aga anda õigus lõpetada 
lepinguline suhe, mis kestab kokku kauem 
kui 12 kuud. Et vältida sellest õigusest 
kõrvalehoidmist, peaks see hõlmama iga 
lepingut, mille tulemusel on tarbija 
lepinguga seotud kauem kui 12 kuud, 
olenemata sellest, kas leping on tähtajatu 
või automaatselt pikenev või pikendatav 
poolte kokkuleppel.

Or. it

Muudatusettepanek 353
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Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Hästi toimiva digitaalse ühtse turu 
oluline element on konkurents. Sellise 
konkurentsi edendamiseks peaks tarbijatel 
olema võimalik valida konkureerivate 
pakkumiste vahel ning vahetada 
teenuseosutajaid. Et see ka tegelikult 
toimiks, peaksid tarbijad saama seda teha, 
ilma et neid takistaksid õiguslikud, 
tehnilised või praktilised tõkked, 
sealhulgas lepingutingimused või 
vahendite puudumine kogu selle sisu 
tagasisaamiseks, mille tarbija on üles 
laadinud, mille tarbija on digitaalset sisu 
kasutades loonud või mis on genereeritud 
digitaalse sisu tarbijapoolsel kasutamisel. 
On aga oluline kaitsta ka olemasolevaid 
investeeringuid ja usaldust sõlmitud 
lepingute vastu. Seetõttu tuleks anda 
tarbijatele õigus lõpetada pikaajalised 
lepingud teatud tasakaalustatud 
tingimustel. Sellega ei välistata, et 
tarbijalepinguid võidakse sõlmida 
pikemateks lepinguperioodideks. 
Tarbijatele tuleks aga anda õigus lõpetada 
lepinguline suhe, mis kestab kokku kauem 
kui 12 kuud. Et vältida sellest õigusest 
kõrvalehoidmist, peaks see hõlmama iga 
lepingut, mille tulemusel on tarbija 
lepinguga seotud kauem kui 12 kuud, 
olenemata sellest, kas leping on tähtajatu 
või automaatselt pikenev või pikendatav 
poolte kokkuleppel.

(46) Hästi toimiva digitaalse ühtse turu 
oluline element on konkurents. Sellise 
konkurentsi edendamiseks peaks tarbijatel 
olema võimalik valida konkureerivate 
pakkumiste vahel ning vahetada 
teenuseosutajaid. Et see ka tegelikult 
toimiks, peaksid tarbijad saama seda teha, 
ilma et neid takistaksid õiguslikud, 
tehnilised või praktilised tõkked, 
sealhulgas lepingutingimused või 
vahendite puudumine kogu selle sisu 
tagasisaamiseks, mille tarbija on üles 
laadinud, mille tarbija on digitaalset sisu 
kasutades loonud või mis on genereeritud 
digitaalse sisu tarbijapoolsel kasutamisel. 
On aga oluline kaitsta ka olemasolevaid 
investeeringuid ja usaldust sõlmitud 
lepingute vastu. Seetõttu tuleks anda 
tarbijatele õigus lõpetada pikaajalised 
lepingud teatud tasakaalustatud 
tingimustel. Sellega ei välistata, et 
tarbijalepinguid võidakse sõlmida 
pikemateks lepinguperioodideks. 
Tarbijatele tuleks aga anda õigus lõpetada 
lepinguline suhe, mis kestab kokku kauem 
kui 6 kuud. Et vältida sellest õigusest 
kõrvalehoidmist, peaks see hõlmama iga 
lepingut, mille tulemusel on tarbija 
lepinguga seotud kauem kui 6 kuud, 
olenemata sellest, kas leping on tähtajatu 
või automaatselt pikenev või pikendatav 
poolte kokkuleppel.

Or. en

Muudatusettepanek 354
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Tarbijale üleantud lõpliku digitaalse 
sisu mittevastavus lepingutingimustele on 
sageli põhjustatud mõnest tehingust 
tehingute ahelas, mis algab algse 
väljatöötajaga ja lõpeb lõppüleandjaga. 
Kuigi lõppüleandja peaks vastutama tarbija 
ees nende kahe poole vahelisele 
lepingutingimustele mittevastavuse eest, on 
oluline tagada, et ka üleandjal oleksid 
asjakohased õigused teiste tehingute ahela 
liikmete suhtes, et ta saaks täita oma 
kohustusi tarbija ees. Need tehingute
ahelate liikmed, kellele lõppüleandja saaks
nõude esitada, ning selliste nõude esitamise 
viisid ja tingimused tuleb kindlaks määrata 
aga kohaldatava riigisisese õigusega.

(47) Tarbijale üleantud lõpliku digitaalse 
sisu mittevastavus lepingutingimustele on 
sageli põhjustatud mõnest tehingust 
finantstehingute ahelas, mis algab algse 
väljatöötajaga ja lõpeb lõppüleandjaga. 
Kuigi lõppüleandja peaks vastutama tarbija 
ees nende kahe poole vahelisele 
lepingutingimustele mittevastavuse eest, on 
oluline tagada, et ka üleandjal oleksid 
asjakohased õigused teiste 
finantstehingute ahela liikmete suhtes, et 
ta saaks täita oma kohustusi tarbija ees. 
Need õigused peaksid rangelt piirduma 
finantstehingutega ja mitte laienema 
olukordadele, kus nt üleandja taaskasutab 
kolmanda isiku tasuta tarkvara, mille eest 
üleandja ei maksnud. Need
finantstehingute ahelate liikmed, kellele 
lõppüleandja saaks nõude esitada, ning 
selliste nõude esitamise viisid ja 
tingimused tuleb kindlaks määrata aga 
kohaldatava riigisisese õigusega.

Or. en

Muudatusettepanek 355
Axel Voss, Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Tarbijale üleantud lõpliku digitaalse 
sisu mittevastavus lepingutingimustele on 
sageli põhjustatud mõnest tehingust 
tehingute ahelas, mis algab algse 
väljatöötajaga ja lõpeb lõppüleandjaga. 
Kuigi lõppüleandja peaks vastutama tarbija 
ees nende kahe poole vahelisele 
lepingutingimustele mittevastavuse eest, on 
oluline tagada, et ka üleandjal oleksid 
asjakohased õigused teiste tehingute ahela 
liikmete suhtes, et ta saaks täita oma 

(47) Tarbijale üleantud lõpliku digitaalse 
sisu või digitaalteenuse mittevastavus 
lepingutingimustele on sageli põhjustatud 
mõnest tehingust tehingute ahelas, mis 
algab algse väljatöötajaga ja lõpeb 
lõppüleandjaga. Kuigi lõppüleandja peaks 
vastutama tarbija ees nende kahe poole 
vahelisele lepingutingimustele 
mittevastavuse eest, on oluline tagada, et 
ka üleandjal oleksid asjakohased õigused 
teiste tehingute ahela liikmete suhtes, et ta 
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kohustusi tarbija ees. Need tehingute 
ahelate liikmed, kellele lõppüleandja saaks 
nõude esitada, ning selliste nõude esitamise 
viisid ja tingimused tuleb kindlaks määrata 
aga kohaldatava riigisisese õigusega.

saaks täita oma kohustusi tarbija ees. Need 
tehingute ahelate liikmed, kellele 
lõppüleandja saaks nõude esitada, ning 
selliste nõude esitamise viisid ja 
tingimused tuleb kindlaks määrata aga 
kohaldatava riigisisese õigusega.

Or. en

Muudatusettepanek 356
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Tarbijale üleantud lõpliku digitaalse 
sisu mittevastavus lepingutingimustele on 
sageli põhjustatud mõnest tehingust 
tehingute ahelas, mis algab algse 
väljatöötajaga ja lõpeb lõppüleandjaga. 
Kuigi lõppüleandja peaks vastutama 
tarbija ees nende kahe poole vahelisele 
lepingutingimustele mittevastavuse eest, on 
oluline tagada, et ka üleandjal oleksid 
asjakohased õigused teiste tehingute ahela 
liikmete suhtes, et ta saaks täita oma 
kohustusi tarbija ees. Need tehingute 
ahelate liikmed, kellele lõppüleandja saaks 
nõude esitada, ning selliste nõude esitamise 
viisid ja tingimused tuleb kindlaks määrata 
aga kohaldatava riigisisese õigusega.

(47) Tarbijale üleantud lõpliku digitaalse 
sisu mittevastavus lepingutingimustele on 
sageli põhjustatud mõnest tehingust 
tehingute ahelas, mis algab algse 
väljatöötajaga ja lõpeb kolmandast isikust 
üleandjaga. Kuigi kolmandast isikust 
üleandja peaks vastutama tarbija ees nende 
kahe poole vahelisele lepingutingimustele 
mittevastavuse eest, on oluline tagada, et 
ka üleandjal oleksid asjakohased õigused 
teiste tehingute ahela liikmete suhtes, et ta 
saaks täita oma kohustusi tarbija ees. Need 
tehingute ahelate liikmed, kellele 
kolmandast isikust üleandja saaks nõude 
esitada, ning selliste nõude esitamise viisid 
ja tingimused tuleb kindlaks määrata aga 
kohaldatava riigisisese õigusega.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus kasutatud termin on „kolmandast isikust üleandja”, et teha vahet üleandjate 
vahel tehingute ahelas, ning seega tuleks seda kasutada ka selles kontekstis.

Muudatusettepanek 357
Julia Reda, Kaja Kallas
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) Direktiivi eesmärk ei ole 
kehtestada tasuta tarkvara litsentside 
õigusraamistikku, kui tasuta tarkvara on 
osa üleantud digitaalsest sisust, samuti ei 
ole selle eesmärk luua arendaja jaoks 
kohustust ainult seetõttu, et ta on teinud 
tarkvara üldsusele kättesaadavaks tasuta 
tarkvara litsentsi alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 358
Notis Marias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Isikutel ja organisatsioonidel, kellel 
on vastavalt liikmesriigi õigusele 
õigustatud huvi kaitsta tarbijate lepingulisi 
õigusi, peaks olema õigus algatada 
menetlusi kas kohtus või haldusasutuses, 
kes on pädev kaebusi lahendama või 
asjakohast kohtumenetlust algatama.

(48) Isikutel ja organisatsioonidel, kellel 
on vastavalt liikmesriigi õigusele 
õigustatud huvi kaitsta tarbijate lepingulisi 
õigusi, peaks olema õigus algatada 
menetlusi kas kohtus või haldusasutuses, 
kes on pädev kaebusi lahendama või 
asjakohast kohtumenetlust algatama, kui 
neid õigusi on rikutud.

Or. el

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(50) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 1999/44/EÜ35 tuleks muuta, nii et 
see peegeldaks käesoleva direktiivi 
kohaldamisala seoses digitaalset sisu 
sisaldava püsiva andmekandjaga, mida 
kasutatakse üksnes digitaalse sisu 
üleandmiseks tarbijale.

(50) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 1999/44/EÜ[1] tuleks muuta, nii 
et see peegeldaks käesoleva direktiivi 
kohaldamisala seoses kaupadega, millesse 
digitaalne sisu või digitaalteenus on 
integreeritud, ja seoses digitaalset sisu 
sisaldava füüsilise andmekandjaga, mida 
kasutatakse üksnes digitaalse sisu 
üleandmiseks tarbijale.
[1] EÜT L 171, 7.7.1999, lk 12.

_________________

35 EÜT L 171,7.7.1999, lk 12.

Or. en

Muudatusettepanek 360
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 1999/44/EÜ35 tuleks muuta, nii et 
see peegeldaks käesoleva direktiivi 
kohaldamisala seoses digitaalset sisu 
sisaldava püsiva andmekandjaga, mida 
kasutatakse üksnes digitaalse sisu 
üleandmiseks tarbijale.

(50) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 1999/44/EÜ35 tuleks muuta, nii et 
see peegeldaks käesoleva direktiivi 
kohaldamisala seoses digitaalset sisu 
sisaldava püsiva andmekandjaga.

_________________ _________________

35 EÜT L 171,7.7.1999, lk 12. 35 EÜT L 171,7.7.1999, lk 12.

Or. fr

Muudatusettepanek 361
Axel Voss, Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(50) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 1999/44/EÜ35 tuleks muuta, nii et 
see peegeldaks käesoleva direktiivi 
kohaldamisala seoses digitaalset sisu 
sisaldava püsiva andmekandjaga, mida 
kasutatakse üksnes digitaalse sisu 
üleandmiseks tarbijale.

(50) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 1999/44/EÜ35 tuleks muuta, nii et 
see peegeldaks käesoleva direktiivi 
kohaldamisala seoses digitaalset sisu 
sisaldava füüsilise andmekandjaga, mida 
kasutatakse üksnes digitaalse sisu 
üleandmiseks tarbijale.

_________________ _________________

35 EÜT L 171,7.7.1999, lk 12. 35 EÜT L 171,7.7.1999, lk 12.

Or. en

Muudatusettepanek 362
Notis Marias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Et liikmesriigid ei suuda käesoleva 
direktiivi eesmärke – aidata kaasa siseturu 
nõuetekohasele toimimisele, tegeledes 
järjekindlal viisil lepinguõigusega seotud 
takistuste kaotamisega digitaalse sisu 
üleandmisel, ja vältida samal ajal 
õiguslikku killustatust – piisavalt 
saavutada, vaid neid on parem saavutada 
liidu tasandil, kuna nii on tagatud 
riigisiseste õigusaktide üldine sidusus tänu 
lepinguõigust käsitlevatele ühtlustatud 
normidele, millega hõlbustatakse ka 
koordineeritud jõustamismeetmeid, võib 
liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(54) Et liikmesriigid ei suuda käesoleva 
direktiivi eesmärke – aidata kaasa siseturu 
sujuvale nõuetekohasele toimimisele ja 
Euroopa majanduslikule tugevdamisele, 
tegeledes järjekindlal viisil 
lepinguõigusega seotud takistuste 
kaotamisega digitaalse sisu üleandmisel, ja 
vältida samal ajal õiguslikku killustatust –
piisavalt saavutada, vaid neid on parem 
saavutada liidu tasandil, kuna nii on 
tagatud riigisiseste õigusaktide üldine 
sidusus tänu lepinguõigust käsitlevatele 
ühtlustatud normidele, millega 
hõlbustatakse ka koordineeritud 
jõustamismeetmeid, võib liit võtta 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale.

Or. el
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Muudatusettepanek 363
Axel Voss, Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Et liikmesriigid ei suuda käesoleva 
direktiivi eesmärke – aidata kaasa siseturu 
nõuetekohasele toimimisele, tegeledes 
järjekindlal viisil lepinguõigusega seotud 
takistuste kaotamisega digitaalse sisu 
üleandmisel, ja vältida samal ajal 
õiguslikku killustatust – piisavalt 
saavutada, vaid neid on parem saavutada 
liidu tasandil, kuna nii on tagatud 
riigisiseste õigusaktide üldine sidusus tänu 
lepinguõigust käsitlevatele ühtlustatud 
normidele, millega hõlbustatakse ka 
koordineeritud jõustamismeetmeid, võib 
liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(54) Et liikmesriigid ei suuda käesoleva 
direktiivi eesmärke – aidata kaasa siseturu 
nõuetekohasele toimimisele, tegeledes 
järjekindlal viisil lepinguõigusega seotud 
takistuste kaotamisega digitaalse sisu või 
digitaalteenuse üleandmisel, ja vältida 
samal ajal õiguslikku killustatust –
piisavalt saavutada, vaid neid on parem 
saavutada liidu tasandil, kuna nii on 
tagatud riigisiseste õigusaktide üldine 
sidusus tänu lepinguõigust käsitlevatele 
ühtlustatud normidele, millega 
hõlbustatakse ka koordineeritud 
jõustamismeetmeid, võib liit võtta 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54 a) Arvestades, kui olulised on 
käesolevas direktiivis käsitletavad 
küsimused ja õigused siseturu ja tarbijate 
ning liidu kodanike jaoks, tuleks 
käesoleva direktiivi suhtes läbi viia 
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põhjalik kontroll ja läbivaatamine, et 
lisada sisukas ja üksikasjalik 
konsulteerimine liikmesriikide ja 
tarbijate, õigus- ja 
ettevõtlusorganisatsioonidega liidu 
tasandil ning et neid kaasata.

Or. en

Muudatusettepanek 365
Eva Maydell, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatakse
teatavad nõuded, mida kohaldatakse 
lepingutele, mis käsitlevad digitaalse sisu 
üleandmist tarbijatele, eelkõige digitaalse 
sisu lepingutingimustele vastavust 
käsitlevad normid, õiguskaitsevahendid, 
mida saab sellise vastavuse puudumise 
korral kasutada, ja nende 
õiguskaitsevahendite kasutamise kord ning 
ka kõnealuste lepingute muutmist ja 
lõpetamist käsitlevad normid.

Käesoleva direktiivi eesmärk on 
tarbijakaitse kõrge taseme saavutamise 
kaudu aidata kaasa siseturu 
nõuetekohasele toimimisele, sätestades
teatavad nõuded, mida kohaldatakse 
lepingutele, mis käsitlevad digitaalse sisu 
või digitaalteenuste üleandmist tarbijatele, 
eelkõige lepingutingimustele vastavust 
käsitlevad normid, õiguskaitsevahendid, 
mida saab sellise vastavuse puudumise 
korral kasutada, ja nende 
õiguskaitsevahendite kasutamise kord ning 
ka digitaalse sisu või digitaalteenuse
muutmist käsitlevad normid.

Or. en

Muudatusettepanek 366
Marlene Mizzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatakse 
teatavad nõuded, mida kohaldatakse 
lepingutele, mis käsitlevad digitaalse sisu 

Käesoleva direktiivi eesmärk on 
tarbijakaitse kõrge taseme saavutamise 
kaudu aidata kaasa siseturu 
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üleandmist tarbijatele, eelkõige digitaalse 
sisu lepingutingimustele vastavust 
käsitlevad normid, õiguskaitsevahendid, 
mida saab sellise vastavuse puudumise 
korral kasutada, ja nende 
õiguskaitsevahendite kasutamise kord ning 
ka kõnealuste lepingute muutmist ja 
lõpetamist käsitlevad normid.

nõuetekohasele toimimisele, sätestades
ühised normid, mida kohaldatakse 
lepingutele, mis käsitlevad digitaalse sisu 
või digitaalteenuste üleandmist tarbijatele, 
eelkõige digitaalse sisu või 
digitaalteenuste lepingutingimustele 
vastavust käsitlevad normid, 
õiguskaitsevahendid, mida saab digitaalse 
sisu või digitaalteenuste üleandmata 
jätmise või sellise vastavuse puudumise 
korral kasutada, ja nende 
õiguskaitsevahendite kasutamise kord ning 
ka digitaalse sisu või digitaalteenuse
muutmist ja pikaajaliste lepingute
lõpetamist käsitlevad normid.

Or. en

Muudatusettepanek 367
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatakse 
teatavad nõuded, mida kohaldatakse 
lepingutele, mis käsitlevad digitaalse sisu 
üleandmist tarbijatele, eelkõige digitaalse 
sisu lepingutingimustele vastavust 
käsitlevad normid, õiguskaitsevahendid, 
mida saab sellise vastavuse puudumise 
korral kasutada, ja nende 
õiguskaitsevahendite kasutamise kord ning 
ka kõnealuste lepingute muutmist ja 
lõpetamist käsitlevad normid.

Käesoleva direktiivi eesmärk on 
tarbijakaitse kõrge taseme saavutamise 
kaudu aidata kaasa siseturu 
nõuetekohasele toimimisele, sätestades
ühised nõuded teatavate normide suhtes, 
mida kohaldatakse üleandjate ja tarbijate 
vahelistele lepingutele, mis käsitlevad 
digitaalse sisu ja/või digitaalteenuste
üleandmist tarbijatele, digitaalse sisu 
lepingutingimustele vastavust käsitlevad 
normid, õiguskaitsevahendid, mida saab 
sellise vastavuse puudumise või 
üleandmata jätmise korral kasutada, ja 
nende õiguskaitsevahendite kasutamise 
kord ning ka kõnealuste lepingute 
muutmist ja lõpetamist käsitlevad normid.

Or. en
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Muudatusettepanek 368
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatakse
teatavad nõuded, mida kohaldatakse 
lepingutele, mis käsitlevad digitaalse sisu 
üleandmist tarbijatele, eelkõige digitaalse 
sisu lepingutingimustele vastavust 
käsitlevad normid, õiguskaitsevahendid, 
mida saab sellise vastavuse puudumise 
korral kasutada, ja nende 
õiguskaitsevahendite kasutamise kord ning 
ka kõnealuste lepingute muutmist ja 
lõpetamist käsitlevad normid.

Siseturu nõuetekohase toimimise ja kõrge 
tarbijakaitse taseme tagamiseks 
sätestatakse käesolevas direktiivis teatavad 
nõuded, mida kohaldatakse lepingutele, 
mis käsitlevad digitaalse sisu või 
digitaalteenuste üleandmist tarbijatele, 
eelkõige digitaalse sisu ja digitaalteenuste
lepingutingimustele vastavust käsitlevad 
normid, õiguskaitsevahendid, mida saab 
sellise vastavuse puudumise korral 
kasutada, ja nende õiguskaitsevahendite 
kasutamise kord ning ka kõnealuste 
lepingute muutmist ja lõpetamist käsitlevad 
normid.

Or. ro

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatakse 
teatavad nõuded, mida kohaldatakse 
lepingutele, mis käsitlevad digitaalse sisu 
üleandmist tarbijatele, eelkõige digitaalse 
sisu lepingutingimustele vastavust 
käsitlevad normid, õiguskaitsevahendid, 
mida saab sellise vastavuse puudumise 
korral kasutada, ja nende 
õiguskaitsevahendite kasutamise kord ning 
ka kõnealuste lepingute muutmist ja 
lõpetamist käsitlevad normid.

Käesoleva direktiivi eesmärk on 
lähendada liikmesriikide seadusi, eeskirju 
ja haldussätteid teatavate aspektide kohta, 
mida kohaldatakse lepingutele, mis 
käsitlevad digitaalse sisu või 
digitaalteenuste üleandmist tarbijatele, 
eelkõige lepingutingimustele vastavust 
käsitlevad normid, õiguskaitsevahendid, 
mida saab vastavuse puudumise korral 
kasutada, ja nende õiguskaitsevahendite 
kasutamise kord ning ka kõnealuste 
lepingute muutmist ja lõpetamist käsitlevad 



PE599.502v02-00 42/164 AM\1117404ET.docx

ET

normid.

Or. en

Selgitus

Kohandamine tarbekaupade müügi direktiivi artikliga 1 ja tarbijaõiguste direktiiviga.

Muudatusettepanek 370
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatakse
teatavad nõuded, mida kohaldatakse
lepingutele, mis käsitlevad digitaalse sisu 
üleandmist tarbijatele, eelkõige digitaalse 
sisu lepingutingimustele vastavust 
käsitlevad normid, õiguskaitsevahendid, 
mida saab sellise vastavuse puudumise 
korral kasutada, ja nende 
õiguskaitsevahendite kasutamise kord ning 
ka kõnealuste lepingute muutmist ja 
lõpetamist käsitlevad normid.

Käesolevas direktiivis sätestatakse 
ühtlustatud õigusraamistik lepingutele, 
mis käsitlevad digitaalse sisu või teenuse
üleandmist tarbijatele, eelkõige digitaalse 
sisu lepingutingimustele vastavust 
käsitlevad normid, õiguskaitsevahendid, 
mida saab sellise vastavuse puudumise 
korral kasutada, ja nende 
õiguskaitsevahendite kasutamise kord ning 
ka kõnealuste lepingute muutmist ja 
lõpetamist käsitlevad normid, tagades 
kõrge tarbijakaitse taseme.

Or. fr

Muudatusettepanek 371
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatakse teatavad 
nõuded, mida kohaldatakse lepingutele, 
mis käsitlevad digitaalse sisu üleandmist 
tarbijatele, eelkõige digitaalse sisu 
lepingutingimustele vastavust käsitlevad 
normid, õiguskaitsevahendid, mida saab 

Käesolevas direktiivis sätestatakse teatavad 
nõuded, mida kohaldatakse lepingutele, 
mis käsitlevad digitaalse sisu või 
digitaalteenuste üleandmist tarbijatele, 
eelkõige digitaalse sisu või 
digitaalteenuste lepingutingimustele 
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sellise vastavuse puudumise korral 
kasutada, ja nende õiguskaitsevahendite 
kasutamise kord ning ka kõnealuste 
lepingute muutmist ja lõpetamist käsitlevad 
normid.

vastavust käsitlevad normid, 
õiguskaitsevahendid, mida saab sellise 
vastavuse puudumise korral kasutada, ja 
nende õiguskaitsevahendite kasutamise 
kord ning ka kõnealuste lepingute 
muutmist ja lõpetamist käsitlevad normid.

Or. it

Muudatusettepanek 372
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „digitaalne sisu” – 1. „digitaalne sisu” – andmed, mis on 
toodetud ja mida edastatakse digitaalsel 
kujul;

Or. fr

Muudatusettepanek 373
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) andmed, mis on toodetud ja mida 
edastatakse digitaalsel kujul, näiteks 
video- ja audiosisu, rakendused, 
digimängud ja mis tahes muu tarkvara;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 374
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) andmed, mis on toodetud ja mida 
edastatakse digitaalsel kujul, näiteks video-
ja audiosisu, rakendused, digimängud ja 
mis tahes muu tarkvara;

(a) andmed, mis on toodetud ja mida 
edastatakse digitaalsel kujul;

Or. fr

Muudatusettepanek 375
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) andmed, mis on toodetud ja mida 
edastatakse digitaalsel kujul, näiteks video-
ja audiosisu, rakendused, digimängud ja 
mis tahes muu tarkvara;

(a) andmed, mis on toodetud ja mida 
edastatakse digitaalsel kujul;

Or. en

Muudatusettepanek 376
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) andmed, mis on toodetud ja mida 
edastatakse digitaalsel kujul, näiteks video-
ja audiosisu, rakendused, digimängud ja 
mis tahes muu tarkvara;

(a) andmed, mis on toodetud ja mida 
edastatakse digitaalsel kujul, näiteks 
videofailid, audiofailid, rakendused, 
digimängud ja mis tahes muu tarkvara;

Or. fr

Muudatusettepanek 377
Daniel Buda
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) andmed, mis on toodetud ja mida 
edastatakse digitaalsel kujul, näiteks video-
ja audiosisu, rakendused, digimängud ja 
mis tahes muu tarkvara;

(a) andmed, mis on toodetud ja mida 
edastatakse digitaalsel kujul, näiteks video-
ja audiosisu, rakendused ja digimängud;

Or. ro

Muudatusettepanek 378
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teenus, mis võimaldab luua, 
töödelda või salvestada digitaalseid 
andmeid, mis on pärit tarbijailt;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 379
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teenus, mis võimaldab luua, 
töödelda või salvestada digitaalseid 
andmeid, mis on pärit tarbijailt;

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 380
Marco Zullo
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teenus, mis võimaldab luua, 
töödelda või salvestada digitaalseid 
andmeid, mis on pärit tarbijailt;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 381
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teenus, mis võimaldab luua, 
töödelda või salvestada digitaalseid 
andmeid, mis on pärit tarbijailt;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 382
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teenus, mis võimaldab luua, 
töödelda või salvestada digitaalseid 
andmeid, mis on pärit tarbijailt;

(b) digitaalteenus, mis võimaldab luua, 
töödelda või salvestada digitaalseid 
andmeid, mis on pärit tarbijailt;

Or. en

Muudatusettepanek 383
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teenus, mis võimaldab jagada sisu 
teiste teenusekasutajatega või teostada 
mis tahes muud interaktsiooni 
digiandmetega, mis on pärit teistelt 
teenusekasutajatelt;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 384
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teenus, mis võimaldab jagada sisu 
teiste teenusekasutajatega või teostada 
mis tahes muud interaktsiooni 
digiandmetega, mis on pärit teistelt 
teenusekasutajatelt;

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 385
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teenus, mis võimaldab jagada sisu 
teiste teenusekasutajatega või teostada 
mis tahes muud interaktsiooni 
digiandmetega, mis on pärit teistelt 
teenusekasutajatelt;

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 386
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teenus, mis võimaldab jagada sisu 
teiste teenusekasutajatega või teostada 
mis tahes muud interaktsiooni 
digiandmetega, mis on pärit teistelt 
teenusekasutajatelt;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 387
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teenus, mis võimaldab jagada sisu 
teiste teenusekasutajatega või teostada mis 
tahes muud interaktsiooni digiandmetega, 
mis on pärit teistelt teenusekasutajatelt;

(c) digitaalteenus, mis võimaldab 
jagada sisu teiste teenusekasutajatega või 
teostada mis tahes muud interaktsiooni 
digiandmetega, mis on pärit teistelt 
teenusekasutajatelt;

Or. en

Muudatusettepanek 388
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. „digitaalteenus” –

(a) teenus, mis võimaldab luua, töödelda 
või salvestada digitaalseid andmeid, mis 
on pärit tarbijailt, näiteks pilvsalvestus-
või failimajutusteenuseid;
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(b) teenus, mis võimaldab jagada sisu 
teiste teenusekasutajatega või teostada 
mis tahes muud interaktsiooni 
digiandmetega, mis on pärit teistelt 
teenusekasutajatelt, näiteks 
sotsiaalmeedia, kiirsõnumivahetus, video-
või audiofailide jagamise veebisaidid või 
platvormid, mis jäävad elektroonilise side 
teenuste kohaldamisalast välja;

Or. it

Muudatusettepanek 389
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. „digitaalteenus” –

(a) teenus, mis võimaldab luua, töödelda 
või salvestada digitaalseid andmeid, mis 
on tarbija loodud, ja;

(b) teenus, mis võimaldab tarbija või 
muude teenusekasutajate poolt loodud 
digitaalseid andmeid jagada või teostada 
nendega mis tahes muud interaktsiooni;

Or. ro

Muudatusettepanek 390
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. „digitaalteenus” –

(a) teenus, mis võimaldab luua, töödelda
või salvestada digitaalseid andmeid, mis 
on pärit tarbijailt;
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(b) teenus, mis võimaldab jagada sisu 
teiste teenusekasutajatega või teostada 
mis tahes muud interaktsiooni digitaalsete 
andmetega, mis on pärit teistelt 
teenusekasutajatelt.

Or. en

Muudatusettepanek 391
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. „digitaalteenus” – mis tahes 
iseseisev majandustegevus, mis võimaldab 
luua, töödelda, säilitada või jagada 
andmeid digitaalsel kujul;

Or. fr

Muudatusettepanek 392
Daniel Dalton, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. „digitaalsesse sisusse 
integreeritud” – kõik digitaalse sisu 
vormid, mis on kaupa eelinstalleeritud.

Or. en

Selgitus

Arvestades lisaks teistele muudatusettepanekutele, et käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
kogu digitaalse sisu suhtes, sealhulgas integreeritud digitaalne sisu, esitatakse siin 
tarbijakaitse ja selguse huvides integreeritud digitaalse sisu määratlus.
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Muudatusettepanek 393
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. „integreeritud digitaalne sisu” –
eelinstalleeritud digitaalne sisu, mis 
toimib kauba lahutamatu osana ja mida 
tarbija ei saa hõlpsasti eemaldada;

Or. en

Muudatusettepanek 394
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. „integreeritud digitaalne sisu või 
teenus” – eelinstallitud digitaalne sisu või 
teenus, mis moodustab füüsilise kauba 
lahutamatu osa ja mida tarbija ei saa 
hõlpsasti eemaldada või mis on vajalik 
selleks, et füüsiline kaup vastaks 
lepingule;

Or. fr

Muudatusettepanek 395
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „integreerimine” – digitaalse 
keskkonna eri osade sidumine, et need 
toimiksid koordineeritud tervikuna 
vastavalt ettenähtud otstarbele;

2. „integreerimine” – digitaalse 
keskkonna üleantava digitaalse sisu või 
digitaalteenuse ja eri osade täielik 
koostalitlusvõime, et need toimiksid 
koordineeritud tervikuna vastavalt 
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ettenähtud otstarbele;

Or. it

Muudatusettepanek 396
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „integreerimine” – digitaalse 
keskkonna eri osade sidumine, et need 
toimiksid koordineeritud tervikuna 
vastavalt ettenähtud otstarbele;

2. „integreerimine” – digitaalse sisu
eri osade sidumine ja ühendamine 
digitaalse keskkonna osadega, et kasutada 
digitaalset sisu lepingu kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 397
Eva Maydell, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. „integreeritud tarkvara” –
eelinstalleeritud digitaalne sisu, mis 
toimib kauba lahutamatu osana ja mida 
tarbija ei saa hõlpsasti eemaldada;

Or. en

Muudatusettepanek 398
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. „integreeritud digitaalne sisu” –
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käesoleva direktiivi tähenduses digitaalne 
sisu, mis on installeeritud müüja, tootja 
või muu tehingute ahelas tegutseva 
kolmanda isiku poolt või nõusolekul ning 
mis i) toimib kauba lahutamatu osana ja 
mida seda liiki kaupu kasutav keskmine 
tarbija ei saa hõlpsasti eemaldada või ii) 
mis on vajalik kauba lepingule vastavuse 
jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 399
Julia Reda, Kaja Kallas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. „integreeritud digitaalne sisu” –
eelinstalleeritud digitaalne sisu, mis 
toimib kauba lahutamatu osana või mis 
on vajalik kauba lepingule vastavuse 
jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 400
Daniel Dalton, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „üleandja” – füüsiline või 
juriidiline isik, olenemata sellest, kas ta on 
era- või avalik-õiguslikus omandis, kes 
tegutseb eesmärgil, mis on seotud selle 
isiku kaubandus-, majandus-, ametialase 
või kutsetegevusega, sealhulgas tema nimel 
või ülesandel tegutsevate isikute kaudu;

3. „üleandja” – füüsiline või 
juriidiline isik, olenemata sellest, kas ta on 
era- või avalik-õiguslikus omandis, kes 
tegutseb eesmärgil, mis on seotud selle 
isiku kaubandus-, majandus-, ametialase 
või kutsetegevusega, sealhulgas tema nimel 
või ülesandel tegutsevate isikute kaudu; 
käesoleva direktiivi tähenduses ei anna 
kaupleja digitaalset sisu tarbijale üle 
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üksnes seetõttu, et kaupleja osutab 
teenust, mille kaudu digitaalne sisu jõuab 
tarbijani;

Or. en

Selgitus

Näiteks kasutaja genereeritud sisu interneti videoplatvormi teenus ei ole digitaalse sisu 
üleandja või pakkuja.

Muudatusettepanek 401
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „üleandja” – füüsiline või 
juriidiline isik, olenemata sellest, kas ta on 
era- või avalik-õiguslikus omandis, kes 
tegutseb eesmärgil, mis on seotud selle 
isiku kaubandus-, majandus-, ametialase 
või kutsetegevusega, sealhulgas tema nimel 
või ülesandel tegutsevate isikute kaudu;

3. „üleandja” – füüsiline või 
juriidiline isik, olenemata sellest, kas ta on 
era- või avalik-õiguslikus omandis, kes 
tegutseb eesmärgil, mis on seotud tema
kaubandus-, majandus-, ametialase või 
kutsetegevusega käesoleva direktiiviga 
hõlmatud lepingutega seoses, sealhulgas 
tema nimel või ülesandel tegutsevate 
isikute kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 402
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „üleandja” – füüsiline või 
juriidiline isik, olenemata sellest, kas ta on 
era- või avalik-õiguslikus omandis, kes 
tegutseb eesmärgil, mis on seotud selle 
isiku kaubandus-, majandus-, ametialase 
või kutsetegevusega, sealhulgas tema 

3. „üleandja” – füüsiline või 
juriidiline isik, olenemata sellest, kas ta on 
era- või avalik-õiguslikus omandis, kes
annab üleandmise kaudu juurdepääsu 
digitaalsele sisule või teeb digitaalse sisu 
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nimel või ülesandel tegutsevate isikute 
kaudu;

kättesaadavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 403
Dennis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „üleandja” – füüsiline või 
juriidiline isik, olenemata sellest, kas ta on 
era- või avalik-õiguslikus omandis, kes 
tegutseb eesmärgil, mis on seotud selle 
isiku kaubandus-, majandus-, ametialase 
või kutsetegevusega, sealhulgas tema nimel 
või ülesandel tegutsevate isikute kaudu;

3. „üleandja” või „müüja” – füüsiline 
või juriidiline isik, olenemata sellest, kas ta 
on era- või avalik-õiguslikus omandis, kes 
tegutseb eesmärgil, mis on seotud selle 
isiku kaubandus-, majandus-, ametialase 
või kutsetegevusega, sealhulgas tema nimel 
või ülesandel tegutsevate isikute kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 404
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. „tarbija” – füüsiline isik, kes 
käesoleva direktiiviga hõlmatud lepingute
raames tegutseb eesmärgil, mis ei ole 
seotud tema kaubandus-, majandus-, 
ametialase või kutsetegevusega;

4. „tarbija” – füüsiline isik, kes seoses
käesoleva direktiiviga hõlmatud 
lepingutega tegutseb eesmärgil, mis ei ole 
seotud tema kaubandus-, majandus-, 
ametialase või kutsetegevusega;

Or. en

Muudatusettepanek 405
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. „tarbija” – füüsiline isik, kes 
käesoleva direktiiviga hõlmatud lepingute 
raames tegutseb eesmärgil, mis ei ole 
seotud tema kaubandus-, majandus-, 
ametialase või kutsetegevusega;

4. „tarbija” – füüsiline isik, kes 
käesoleva direktiiviga hõlmatud lepingute 
raames tegutseb eesmärgil, mis ei ole 
eelkõige seotud tema kaubandus-, 
majandus-, ametialase või 
kutsetegevusega;

Or. en

Muudatusettepanek 406
Axel Voss, Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „kahjuhüvitis” – rahasumma, 
millele tarbijal võib olla õigus hüvitisena 
kahju eest, mis on tekitatud tema 
digitaalsele keskkonnale;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 407
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „kahjuhüvitis” – rahasumma, 
millele tarbijal võib olla õigus hüvitisena 
kahju eest, mis on tekitatud tema 
digitaalsele keskkonnale;

5. „kahjuhüvitis” – rahasumma, 
millele tarbijal võib olla õigus hüvitisena 
majandusliku või varalise kahju eest, mis 
on tekitatud tema digitaalsele keskkonnale;

Or. en
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Muudatusettepanek 408
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „kahjuhüvitis” – rahasumma, 
millele tarbijal võib olla õigus hüvitisena
kahju eest, mis on tekitatud tema 
digitaalsele keskkonnale;

5. „kahjuhüvitis” – rahasumma, 
millele tarbijal võib olla õigus hüvitisena
tekitatud kahju eest;

Or. en

Muudatusettepanek 409
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „kahjuhüvitis” – rahasumma, 
millele tarbijal võib olla õigus hüvitisena 
kahju eest, mis on tekitatud tema 
digitaalsele keskkonnale;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „kahjuhüvitis” – rahasumma, 
millele tarbijal võib olla õigus hüvitisena
kahju eest, mis on tekitatud tema 
digitaalsele keskkonnale;

5. „kahjuhüvitis” – rahasumma, 
millele tarbijal võib olla õigus hüvitisena 
materiaalse ja mittemateriaalse kahju eest;

Or. en
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Selgitus

Kohandamine pakettreiside direktiivi artikliga 14.

Muudatusettepanek 411
Axel Voss, Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. „hind” – rahasumma, mis tuleb 
tasuda edastatud digitaalse sisu eest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 412
Marlene Mizzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. „hind” – rahasumma, mis tuleb 
tasuda edastatud digitaalse sisu eest;

6. „hind” – rahasumma või digitaalne 
väärtusekandja hulk, sealhulgas 
virtuaalne valuuta või muu vastutasu, 
nagu andmed, mis tuleb tasuda digitaalse 
sisu edastamise eest;

Or. en

Muudatusettepanek 413
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. „hind” – rahasumma, mis tuleb 
tasuda edastatud digitaalse sisu eest;

6. „hind” – rahasumma või mis tahes 
muud tüüpi väärtusekandja hulk, mis 
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tuleb tasuda edastatud digitaalse sisu eest;

Or. en

Muudatusettepanek 414
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. „hind” – rahasumma, mis tuleb 
tasuda edastatud digitaalse sisu eest;

6. „hind” – rahasumma, mis tuleb 
tasuda edastatud digitaalse sisu või 
digitaalteenuste eest;

Or. it

Muudatusettepanek 415
Axel Voss, Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. „isikuandmed” – Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2016/679 (isikuandmete kaitse määrus)[1] 
artikli 4 punktis 1 määratletud 
isikuandmed;

[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 
füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1–88).

Or. en

Muudatusettepanek 416
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Marlene Mizzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. „isikuandmed või muud andmed” 
– määruse (EL) 2016/679 artikli 4 punktis 
1 määratletud isikuandmed;

Or. en

Muudatusettepanek 417
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. „isikuandmed” – määruse (EL) 
2016/679 artikli 4 punktis 1 määratletud 
isikuandmed;

Or. en

Muudatusettepanek 418
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. „isikuandmed” – määruse (EL) 
2016/679 artikli 4 punktis 1 määratletud 
isikuandmed;

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. „andmed vastutasuna” –
isikuandmed või muud andmed, mille 
tarbija on edastanud üleandjale lepingu 
sõlmimise või täitmise raames, sealhulgas 
andmed, mis on genereeritud üleantud 
digitaalse sisu või digitaalteenuse
kasutamisel tarbija poolt ning mida 
üleandja või kolmas isik tarbija 
nõusolekul või muul viisil kasutab.

Or. en

Selgitus

Andmed vastutasuna ei tohiks hõlmata kasutajate anonüümseks muudetud andmeid, et 
parandada digitaalset sisu või teenust, vaid ainult andmete kasutamist teenimismudeli 
lahutamatu osana üleandja enda või kolmanda isiku jaoks.

Muudatusettepanek 420
Axel Voss, Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. „leping” – kokkulepe, mille alusel 
tekivad kohustused või muud õiguslikud 
tagajärjed;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 421
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. „digitaalne keskkond” – riistvara, 
digitaalne sisu ja mis tahes võrguühendus 
niivõrd, kuivõrd need on kasutaja kontrolli 
all;

8. „digitaalne keskkond” – riistvara, 
digitaalne sisu ja digitaalteenused ning
mis tahes võrguühendus niivõrd, kuivõrd 
need on kasutaja kontrolli all;

Or. it

Muudatusettepanek 422
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. „digitaalne keskkond” – riistvara, 
digitaalne sisu ja mis tahes võrguühendus 
niivõrd, kuivõrd need on kasutaja 
kontrolli all;

8. „digitaalne keskkond” – riistvara, 
tarkvara ja mis tahes võrguühendus, mida 
tarbija kasutab;

Or. en

Muudatusettepanek 423
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. „digitaalne keskkond” – riistvara, 
digitaalne sisu ja mis tahes võrguühendus 
niivõrd, kuivõrd need on kasutaja kontrolli 
all;

8. „digitaalne keskkond” – riistvara,
tarkvara, digitaalne sisu ja mis tahes 
võrguühendus niivõrd, kuivõrd need on 
kasutaja kontrolli all;

Or. en

Muudatusettepanek 424
Daniel Dalton, Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. „digitaalne keskkond” – riistvara, 
digitaalne sisu ja mis tahes võrguühendus 
niivõrd, kuivõrd need on kasutaja kontrolli 
all;

8. „digitaalne keskkond” – riistvara,
tarkvara, digitaalne sisu ja mis tahes 
võrguühendus niivõrd, kuivõrd need on 
kasutaja kontrolli all;

Or. en

Muudatusettepanek 425
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. „digitaalne keskkond” – riistvara,
digitaalne sisu ja mis tahes võrguühendus
niivõrd, kuivõrd need on kasutaja kontrolli 
all;

8. „digitaalne keskkond” – riistvara ja
digitaalne sisu niivõrd, kuivõrd need on 
kasutaja kontrolli all;

Or. en

Selgitus

Oma toodet installeerides ei saa üleandja arvestada ühegi võrguühendusega, mis tarbijal 
võib olla, arvestades eriti ühendatud seadmete hulga suurenemist.

Muudatusettepanek 426
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „koostalitlusvõime” – digitaalse 
sisu võime täita kõiki oma funktsioone 
interaktsioonis konkreetse digitaalse 
keskkonnaga;

välja jäetud
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Or. fr

Muudatusettepanek 427
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Afzal Khan, Maria Arena, Mary 
Honeyball, Victor Negrescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „koostalitlusvõime” – digitaalse 
sisu võime täita kõiki oma funktsioone 
interaktsioonis konkreetse digitaalse 
keskkonnaga;

9. „koostalitlusvõime” – digitaalse 
sisu ja selle funktsioonide vastavus muule 
standardsele riist- ja tarkvarakeskkonnale 
kui see, kus see üle antakse, sealhulgas 
asjaolu, et tarbijad pääsevad digitaalsele 
sisule juurde, ilma et neil oleks vaja 
kasutada rakendusi või muid tehnikaid, et 
konvertida sisu, millele nad soovivad 
juurde pääseda.

Or. en

Muudatusettepanek 428
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „koostalitlusvõime” – digitaalse 
sisu võime täita kõiki oma funktsioone 
interaktsioonis konkreetse digitaalse 
keskkonnaga;

9. „koostalitlusvõime” – seaduslikul 
teel omandatud digitaalse sisu võime 
toimida koos teiste olemasolevate või 
tulevaste toodete või süsteemidega, 
piiramata juurdepääsu või rakendamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 429
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „koostalitlusvõime” – digitaalse 
sisu võime täita kõiki oma funktsioone 
interaktsioonis konkreetse digitaalse 
keskkonnaga;

9. „koostalitlusvõime” – digitaalse 
sisu ja selle funktsioonide ühilduvus muu 
riistvara- ja tarkvarakeskkonnaga kui see, 
milles see üle anti;

Or. fr

Muudatusettepanek 430
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „koostalitlusvõime” – digitaalse 
sisu võime täita kõiki oma funktsioone 
interaktsioonis konkreetse digitaalse 
keskkonnaga;

9. „koostalitlusvõime” – digitaalse 
sisu ja digitaalteenuste võime täita kõiki 
oma funktsioone interaktsioonis konkreetse 
digitaalse keskkonnaga;

Or. it

Muudatusettepanek 431
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „koostalitlusvõime” – digitaalse 
sisu võime täita kõiki oma funktsioone 
interaktsioonis konkreetse digitaalse 
keskkonnaga;

9. „koostalitlusvõime” – digitaalse 
sisu võime täita kõiki oma funktsioone 
interaktsioonis standardse riist- ja 
tarkvarakeskkonnaga;

Or. en

Muudatusettepanek 432
Jean-Marie Cavada
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „koostalitlusvõime” – digitaalse 
sisu võime täita kõiki oma funktsioone 
interaktsioonis konkreetse digitaalse 
keskkonnaga;

9. „ühilduvus” – digitaalse sisu võime 
täita kõiki oma funktsioone interaktsioonis 
konkreetse digitaalse keskkonnaga;

Or. fr

Muudatusettepanek 433
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. „ühilduvus” – digitaalse sisu 
võime täita kõiki oma funktsioone 
interaktsioonis konkreetse digitaalse 
keskkonnaga;

Or. fr

Muudatusettepanek 434
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. „digiraamatufaili 
koostalitlusvõime” – digiraamatufaili ja 
selle funktsioonide ühilduvus muu 
riistvara- ja tarkvarakeskkonnaga kui see, 
milles see üle anti; seejuures ei piirata 
kestust ja üleandmine toimub üksnes 
avatud standardiga;

Or. fr
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Muudatusettepanek 435
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 b. „avatud standard” –
koostalitlusvõimeline andmeformaat, 
mille tehnilised kirjeldused on avalikud 
ning vabalt juurdepääsetavad ja 
rakendatavad;

Or. fr

Muudatusettepanek 436
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. „üleandmine” – digitaalsele sisule 
juurdepääsu võimaldamine või selle 
kättesaadavaks tegemine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 437
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. „üleandmine” – digitaalsele sisule 
juurdepääsu võimaldamine või selle 
kättesaadavaks tegemine;

10. „üleandmine” – digitaalsele sisule 
ja/või digitaalteenustele juurdepääsu 
võimaldamine või digitaalse sisu ja/või 
digitaalteenuste kättesaadavaks tegemine;
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Or. ro

Muudatusettepanek 438
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. „üleandmine” – digitaalsele sisule 
juurdepääsu võimaldamine või selle
kättesaadavaks tegemine;

10. „üleandmine” – digitaalsele sisule 
või digitaalteenustele juurdepääsu 
võimaldamine või nende kättesaadavaks 
tegemine;

Or. it

Muudatusettepanek 439
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. „üleandmine” – digitaalsele sisule 
juurdepääsu võimaldamine või selle 
kättesaadavaks tegemine;

10. „üleandmine” – digitaalsele sisule 
või teenusele juurdepääsu võimaldamine 
või selle kättesaadavaks tegemine;

Or. fr

Muudatusettepanek 440
Victor Negrescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. „tehing” – millegi ostmine või 
müümine, võttes arvesse ka tasuta 
tehingute olemasolu, kui sisu pakutakse 
tasuta;
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Or. en

Muudatusettepanek 441
Daniel Dalton, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. „püsiv andmekandja” – vahend, mis 
võimaldab tarbijal või üleandjal säilitada 
isiklikult talle suunatud teavet nii, et seda 
saab tulevikus teabe otstarbe seisukohast 
piisava aja jooksul kasutada, ning mis 
võimaldab säilitatud teavet muutmata kujul 
taasesitada.

11. „füüsiline andmekandja” – vahend, 
mis võimaldab tarbijal või üleandjal 
säilitada isiklikult talle suunatud teavet nii, 
et seda saab tulevikus teabe otstarbe 
seisukohast piisava aja jooksul kasutada, 
ning mis võimaldab säilitatud teavet 
muutmata kujul taasesitada.

Or. en

Muudatusettepanek 442
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija tasub hinna või annab aktiivselt
muud vastutasu kui raha, kas isiku- või 
muude andmete kujul.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
digitaalteenuse või kohustub seda tegema 
ning mille eest tarbija tasub hinna või 
annab muud vastutasu kui raha, tehes 
kättesaadavaks oma isiku- või muud 
andmed, niivõrd kui see on võimalik 
kooskõlas määrusega (EL) 2016/679, kui 
selliseid andmeid töödeldakse tulu 
teenimise huvides. Lepingus tuleb selgelt 
ära näidata, milliseid andmeid üleantava 
sisu eest antakse.

Or. en
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Muudatusettepanek 443
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija tasub hinna või annab aktiivselt 
muud vastutasu kui raha, kas isiku- või 
muude andmete kujul.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kaupadesse integreeritud digitaalse sisu 
või kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija tasub hinna või annab aktiivselt 
muud vastutasu kui raha, kas isiku- või 
muude andmete kujul.

Or. en

Muudatusettepanek 444
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija tasub hinna või annab aktiivselt
muud vastutasu kui raha, kas isiku- või 
muude andmete kujul.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija tasub hinna. Maksmist muu 
vastutasuga kui raha, kas isiku- või muude 
andmete kujul, kaalutakse direktiivi 
lisamist osana tulevasest läbivaatamise 
protsessist.

Or. en

Selgitus

Vaja on edasisi uuringuid, et teha kindlaks, kas andmeid tohiks kasutada vastutasuna või 
mitte ja kas see tuleks direktiivi kohaldamisalas hõlmata.

Muudatusettepanek 445
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Angel Dzhambazki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija tasub hinna või annab aktiivselt 
muud vastutasu kui raha, kas isiku- või 
muude andmete kujul.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija teeb rahalise makse.

Or. en

Muudatusettepanek 446
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija tasub hinna või annab aktiivselt
muud vastutasu kui raha, kas isiku- või 
muude andmete kujul.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
teenuse või kohustub seda tegema ning 
mille eest tarbija tasub hinna või annab 
muud vastutasu kui raha, näiteks annab 
tarbija üle isiku- või muid andmeid või 
kogub neid andmeid üleandja või kolmas 
isik üleandja huvides.

Or. fr

Muudatusettepanek 447
Daniel Dalton, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
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lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija tasub hinna või annab aktiivselt 
muud vastutasu kui raha, kas isiku- või 
muude andmete kujul.

lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kaupa integreeritud digitaalse sisu või
kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija tasub hinna.

Or. en

Selgitus

Digitaalse sisu direktiivi tuleks kohaldada kogu digitaalse sisu suhtes, mille eest makstakse, 
sealhulgas kogu integreeritud digitaalne sisu, et tagada tarbijatele ja üleandjatele selgus 
füüsilisse kaupa integreerituna üleantava digitaalse sisu staatuse suhtes, kuid seda ei tohiks 
kohaldada tasuta pakutava sisu suhtes, mille puhul tarbijad ei eelda või ei nõua tingimata 
sama usaldusväärsuse taset kui tasulise sisu puhul. Piirava koormuse kehtestamine väikestele 
tasuta digitaalse sisu pakkujatele oleks ebaproportsionaalne vastus õiguskaitsega seotud 
probleemidele, mida tarbijad mõnes Euroopa riigis kogevad.

Muudatusettepanek 448
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija tasub hinna või annab aktiivselt 
muud vastutasu kui raha, kas isiku- või 
muude andmete kujul.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
digitaalteenused või kohustub seda tegema 
ning mille eest tarbija tasub hinna või 
annab aktiivselt muud vastutasu kui raha, 
kas isiku- või muude andmete kujul.

Or. ro

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kohustub seda tegema ning mille eest
tarbija tasub hinna või annab aktiivselt 
muud vastutasu kui raha, kas isiku- või 
muude andmete kujul.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab või kohustub andma tarbijale üle 
digitaalse sisu või digitaalteenused
vastutasuks makstud hinna või 
isikuandmete edastamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 450
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija tasub hinna või annab aktiivselt 
muud vastutasu kui raha, kas isiku- või 
muude andmete kujul.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
digitaalteenused või kohustub seda tegema 
ning mille eest tarbija tasub hinna ja/või
annab aktiivselt muud vastutasu kui raha, 
kas isiku- või muude andmete kujul.

Or. it

Muudatusettepanek 451
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija tasub hinna või annab aktiivselt 
muud vastutasu kui raha, kas isiku- või 
muude andmete kujul.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija tasub hinna või annab aktiivselt 
muud vastutasu kui raha tarbija 
vabatahtlikult antud isikuandmete kujul.

Or. fr
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Muudatusettepanek 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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija tasub hinna või annab aktiivselt 
muud vastutasu kui raha, kas isiku- või 
muude andmete kujul.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
kõigi lepingute suhtes, mille alusel 
üleandja annab tarbijale üle või kohustub 
talle andma üle digitaalse sisu või 
digitaalteenuse tasutud hinna ja/või 
isikuandmete või muude tarbija 
esitatavate või üleandja või kolmanda 
isiku poolt kogutavate andmete eest.

Or. en

Muudatusettepanek 453
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija tasub hinna või annab aktiivselt 
muud vastutasu kui raha, kas isiku- või 
muude andmete kujul.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija tasub hinna ja/või esitab 
isikuandmeid või mis tahes muid 
majanduslikult väärtuslikke andmeid või 
kogub need üleandja või kolmas osapool.

Or. ro

Muudatusettepanek 454
Antanas Guoga
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija tasub hinna või annab aktiivselt 
muud vastutasu kui raha, kas isiku- või 
muude andmete kujul.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija tasub hinna või annab aktiivselt 
muud vastutasu kui raha isikuandmete
kujul.

Or. en

Muudatusettepanek 455
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija tasub hinna või annab aktiivselt 
muud vastutasu kui raha, kas isiku- või 
muude andmete kujul.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija tasub hinna või annab aktiivselt 
muud vastutasu kui raha isikuandmete
kujul.

Or. en

Selgitus

„Muid andmeid” ei saa pidada vastutasuks, arvestades, et muude andmete töötlemise kasu ja 
väärtus on sageli kasutajate ja üleandjate koostöö tulemus.

Muudatusettepanek 456
Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija tasub hinna või annab aktiivselt 
muud vastutasu kui raha, kas isiku- või 
muude andmete kujul.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija tasub hinna või annab aktiivselt 
muud vastutasu kui raha isikuandmete
kujul.

Or. en

Muudatusettepanek 457
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tarbija esitatud kirjelduste kohaselt välja 
töötatud digitaalse sisu üleandmise 
lepingute suhtes.

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tarbija esitatud kirjelduste kohaselt välja 
töötatud digitaalse sisu või digitaalteenuste
üleandmise lepingute suhtes.

Or. it

Muudatusettepanek 458
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tarbija esitatud kirjelduste kohaselt välja 
töötatud digitaalse sisu üleandmise 
lepingute suhtes.

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tarbija esitatud kirjelduste kohaselt välja 
töötatud digitaalse sisu või teenuse
üleandmise lepingute suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 459
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Kaja Kallas, Dita Charanzová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tarbija esitatud kirjelduste kohaselt välja 
töötatud digitaalse sisu üleandmise 
lepingute suhtes.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 460
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui leping sõlmitakse digitaalse 
sisu edastamiseks, käsitletakse seda 
müügilepinguna.

Or. en

Muudatusettepanek 461
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui arvata välja artiklid 5 ja 11, 
siis kohaldatakse käesolevat direktiivi 
digitaalset sisu sisaldava mis tahes püsiva 
andmekandja suhtes, mida kasutatakse 
üksnes digitaalse sisu kandjana.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 462
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui arvata välja artiklid 5 ja 11, 
siis kohaldatakse käesolevat direktiivi 
digitaalset sisu sisaldava mis tahes püsiva 
andmekandja suhtes, mida kasutatakse 
üksnes digitaalse sisu kandjana.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 463
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui arvata välja artiklid 5 ja 11, 
siis kohaldatakse käesolevat direktiivi 
digitaalset sisu sisaldava mis tahes püsiva 
andmekandja suhtes, mida kasutatakse 
üksnes digitaalse sisu kandjana.

3. Käesolevat direktiivi ei kohaldata
digitaalset sisu sisaldava mis tahes püsiva 
andmekandja suhtes, mida kasutatakse 
üksnes digitaalse sisu kandjana.

Or. en

Muudatusettepanek 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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui arvata välja artiklid 5 ja 11, siis 
kohaldatakse käesolevat direktiivi 
digitaalset sisu sisaldava mis tahes püsiva 
andmekandja suhtes, mida kasutatakse

3. Kui arvata välja artiklid 5 ja 11, siis 
kohaldatakse käesolevat direktiivi
integreeritud digitaalse sisuga kaupade 
suhtes, välja arvatud juhul, kui üleandja 
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üksnes digitaalse sisu kandjana. tõendab, et mittevastavuse põhjus peitub 
kauba riistvaras. Samuti ei kohaldata 
käesolevat direktiivi füüsilise 
andmekandja suhtes, mis toimib üksnes 
digitaalse sisu kandjana, välja arvatud 
juhul, kui tarnija tõendab, et 
mittevastavuse põhjus peitub füüsilises 
andmekandjas.

Or. en

Muudatusettepanek 465
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui arvata välja artiklid 5 ja 11, 
siis kohaldatakse käesolevat direktiivi 
digitaalset sisu sisaldava mis tahes püsiva 
andmekandja suhtes, mida kasutatakse 
üksnes digitaalse sisu kandjana.

3. Käesolevat direktiivi kohaldatakse
integreeritud digitaalse sisuga kaupade
suhtes, välja arvatud juhul, kui üleandja 
tõendab, et mittevastavuse põhjus peitub 
kauba riistvaras.

Or. en

Muudatusettepanek 466
Eva Maydell, Pascal Arimont, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui digitaalne sisu antakse üle 
füüsilisel andmekandjal või see kaupa 
integreeritud, kohaldatakse käesolevat 
direktiivi, välja arvatud artiklid 5 ja 11, 
mis tahes mittevastavuse suhtes, välja 
arvatud juhul, kui üleandja tõendab, et 
mittevastavuse põhjus peitub füüsilises 
andmekandjas või kauba riistvaras.

Or. en
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Muudatusettepanek 467
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Selle direktiivi sätteid 
kohaldatakse ka digitaalse sisu suhtes, 
mis on kaupadesse integreeritud. 
Olenemata eraldi lepingulistest suhetest, 
vastutab kauba üleandja tarbija ees 
kõnealuse digitaalse sisuga seotud 
kohustuste täitmise eest.

Or. de

Selgitus

Kindlaksmääratud nõuded digitaalse sisu lepingutingimustele vastavusele ning 
lepingupõhised juriidilised õigused tarbijatele lepingutingimustele mittevastavuse korral 
seavad mõistliku ja asjakohase normi ning seetõttu peaks neid kohaldama ka digitaalse sisu 
suhtes, mis on füüsilistesse kaupadesse integreeritud. Selleks et hõlbustada tarbijal oma 
õigusi kaitsta, peaks kauba müüja võtma lepingutingimustele mittevastavuse eest vastutuse, 
sõltumata eraldi lepingulistest suhetest.

Muudatusettepanek 468
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
kõikide integreeritud digitaalse sisu või 
teenuse üleandmise lepingute suhtes, 
välja arvatud juhul, kui üleandja tõendab, 
et mittevastavuse põhjus seisneb toote 
riistvaras.

Or. fr
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Muudatusettepanek 469
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
integreeritud digitaalse sisuga kaupade 
suhtes, välja arvatud juhul, kui üleandja 
tõendab, et mittevastavuse põhjus ei peitu 
kauba riistvaras.

Or. it

Muudatusettepanek 470
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
integreeritud digitaalse sisu suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 471
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
muu vastutasu kui raha eest edastatud 
digitaalse sisu suhtes ulatuses, milles 
üleandja nõuab tarbijalt selliste 
isikuandmete edastamist, mille töötlemine 
on rangelt vajalik lepingu või 
õigusaktidest tulenevate nõuete 
täitmiseks, ja üleandja ei töötle neid 
andmeid edasi viisil, mis ei ole selle 

välja jäetud
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eesmärgiga kooskõlas. Samuti ei 
kohaldata seda mis tahes muude andmete 
suhtes, mida üleandja nõuab tarbijalt, 
tagamaks, et digitaalne sisu vastab 
lepingule või õigusaktidest tulenevatele 
nõuetele, ja üleandja ei kasuta neid 
andmeid kaubanduslikel eesmärkidel.

Or. en

Muudatusettepanek 472
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
muu vastutasu kui raha eest edastatud 
digitaalse sisu suhtes ulatuses, milles 
üleandja nõuab tarbijalt selliste 
isikuandmete edastamist, mille töötlemine
on rangelt vajalik lepingu või õigusaktidest 
tulenevate nõuete täitmiseks, ja üleandja ei 
töötle neid andmeid edasi viisil, mis ei ole 
selle eesmärgiga kooskõlas. Samuti ei 
kohaldata seda mis tahes muude andmete 
suhtes, mida üleandja nõuab tarbijalt, 
tagamaks, et digitaalne sisu vastab 
lepingule või õigusaktidest tulenevatele 
nõuetele, ja üleandja ei kasuta neid 
andmeid kaubanduslikel eesmärkidel.

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
muu vastutasu kui raha eest edastatud 
digitaalse sisu suhtes ulatuses, milles 
üleandja nõuab tarbijalt selliste 
isikuandmete edastamist, mis on rangelt
vajalikud lepingu või õigusaktidest 
tulenevate nõuete täitmiseks, ja üleandja ei 
töötle neid andmeid edasi.

Or. en

Muudatusettepanek 473
Angel Dzhambazki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata, 
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muu vastutasu kui raha eest edastatud 
digitaalse sisu suhtes ulatuses, milles 
üleandja nõuab tarbijalt selliste 
isikuandmete edastamist, mille töötlemine 
on rangelt vajalik lepingu või 
õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks, 
ja üleandja ei töötle neid andmeid edasi 
viisil, mis ei ole selle eesmärgiga 
kooskõlas. Samuti ei kohaldata seda mis 
tahes muude andmete suhtes, mida 
üleandja nõuab tarbijalt, tagamaks, et 
digitaalne sisu vastab lepingule või 
õigusaktidest tulenevatele nõuetele, ja 
üleandja ei kasuta neid andmeid 
kaubanduslikel eesmärkidel.

kui üleandja kasutab tarbija esitatud 
isikuandmeid või muid andmeid peamiselt 
kogu digitaalse sisu või digitaalteenuse või 
selle osa üleandmiseks või üleandja 
suhtes kohaldatavatest õigusaktidest 
tulenevate nõuete täitmiseks ja üleandja ei 
töötle isikuandmeid või muid andmeid
ühelgi muul mitteseotud eesmärgil.

Or. en

Selgitus

Vaja on rohkem selgust, sest „andmed, mille töötlemine on rangelt vajalik lepingu või 
õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks”, on väga kitsas ja andmeid võidakse kasutada 
õiguspärastel kaubanduslikel eesmärkidel väljaspool turustamise valdkonda.

Muudatusettepanek 474
Kaja Kallas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
muu vastutasu kui raha eest edastatud 
digitaalse sisu suhtes ulatuses, milles 
üleandja nõuab tarbijalt selliste 
isikuandmete edastamist, mille töötlemine 
on rangelt vajalik lepingu või õigusaktidest 
tulenevate nõuete täitmiseks, ja üleandja ei 
töötle neid andmeid edasi viisil, mis ei ole 
selle eesmärgiga kooskõlas. Samuti ei 
kohaldata seda mis tahes muude andmete 
suhtes, mida üleandja nõuab tarbijalt, 
tagamaks, et digitaalne sisu vastab 
lepingule või õigusaktidest tulenevatele 
nõuetele, ja üleandja ei kasuta neid 

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
muu vastutasu kui raha eest edastatud 
digitaalse sisu suhtes ulatuses, milles 
üleandja nõuab tarbijalt selliste 
isikuandmete edastamist, mille töötlemine 
on rangelt vajalik lepingu või õigusaktidest 
tulenevate nõuete täitmiseks, ja üleandja ei 
töötle neid andmeid edasi viisil, mis ei ole 
selle eesmärgiga kooskõlas. Samuti ei 
kohaldata seda isikuandmete suhtes, mida 
tarbija ei edasta aktiivselt.
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andmeid kaubanduslikel eesmärkidel.

Or. en

Selgitus

Puudub muude andmete töötlemise õiguslik raamistik, seega tekitab paralleeli tõmbamine 
isikuandmete ja muude andmete seadusliku töötlemise vahel õiguslikku ebakindlust. Samuti 
tuleb selgitada, et isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt loodud andmesuhe ei tähenda 
tingimata, et loodud on lepinguline suhe, mis tähendab, et lihtsalt andmete kogumine ei hõlma 
direktiivi kohaldamisalas seda andmesuhet.

Muudatusettepanek 475
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
muu vastutasu kui raha eest edastatud 
digitaalse sisu suhtes ulatuses, milles 
üleandja nõuab tarbijalt selliste 
isikuandmete edastamist, mille töötlemine 
on rangelt vajalik lepingu või õigusaktidest 
tulenevate nõuete täitmiseks, ja üleandja ei 
töötle neid andmeid edasi viisil, mis ei ole 
selle eesmärgiga kooskõlas. Samuti ei 
kohaldata seda mis tahes muude andmete 
suhtes, mida üleandja nõuab tarbijalt, 
tagamaks, et digitaalne sisu vastab 
lepingule või õigusaktidest tulenevatele 
nõuetele, ja üleandja ei kasuta neid 
andmeid kaubanduslikel eesmärkidel.

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
muu vastutasu kui raha eest edastatud 
digitaalse sisu suhtes ulatuses, milles 
üleandja nõuab tarbijalt selliste 
isikuandmete edastamist, mille töötlemine 
on rangelt vajalik lepingu või õigusaktidest 
tulenevate nõuete täitmiseks, ja üleandja ei 
töötle neid andmeid edasi viisil, mis ei ole 
selle eesmärgiga kooskõlas. Samuti ei 
kohaldata seda mis tahes muude andmete 
suhtes, nagu fotod, luuletused, laulud ja 
muud kasutajate tooted, mida üleandja 
nõuab tarbijalt, tagamaks, et digitaalne sisu 
vastab lepingule või õigusaktidest 
tulenevatele nõuetele, ja üleandja ei kasuta 
neid andmeid kaubanduslikel eesmärkidel.

Or. it

Muudatusettepanek 476
Dita Charanzová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
muu vastutasu kui raha eest edastatud 
digitaalse sisu suhtes ulatuses, milles 
üleandja nõuab tarbijalt selliste 
isikuandmete edastamist, mille töötlemine 
on rangelt vajalik lepingu või õigusaktidest 
tulenevate nõuete täitmiseks, ja üleandja ei 
töötle neid andmeid edasi viisil, mis ei ole 
selle eesmärgiga kooskõlas. Samuti ei 
kohaldata seda mis tahes muude andmete
suhtes, mida üleandja nõuab tarbijalt, 
tagamaks, et digitaalne sisu vastab 
lepingule või õigusaktidest tulenevatele 
nõuetele, ja üleandja ei kasuta neid 
andmeid kaubanduslikel eesmärkidel.

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
muu vastutasu kui raha eest edastatud 
digitaalse sisu suhtes ulatuses, milles 
üleandja nõuab tarbijalt selliste 
isikuandmete edastamist, mille töötlemine 
on rangelt vajalik lepingu või õigusaktidest 
tulenevate nõuete täitmiseks, ja üleandja ei 
töötle neid andmeid edasi viisil, mis ei ole 
selle eesmärgiga kooskõlas. Samuti ei 
kohaldata seda isikuandmete suhtes, mida 
üleandja nõuab tarbijalt, mida üleandja ei 
edasta, ei kanna üle, ei jaga, litsentsi ega 
anna muul moel üle kolmandatele 
isikutele.

Or. en

Muudatusettepanek 477
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
muu vastutasu kui raha eest edastatud 
digitaalse sisu suhtes ulatuses, milles 
üleandja nõuab tarbijalt selliste 
isikuandmete edastamist, mille töötlemine 
on rangelt vajalik lepingu või õigusaktidest 
tulenevate nõuete täitmiseks, ja üleandja ei 
töötle neid andmeid edasi viisil, mis ei ole 
selle eesmärgiga kooskõlas. Samuti ei 
kohaldata seda mis tahes muude andmete 
suhtes, mida üleandja nõuab tarbijalt, 
tagamaks, et digitaalne sisu vastab 
lepingule või õigusaktidest tulenevatele 
nõuetele, ja üleandja ei kasuta neid 
andmeid kaubanduslikel eesmärkidel.

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
muu vastutasu kui raha eest edastatud 
digitaalse sisu suhtes ulatuses, milles 
üleandja nõuab tarbijalt selliste 
isikuandmete edastamist, mille töötlemine 
on rangelt vajalik lepingu või õigusaktidest 
tulenevate nõuete täitmiseks, ja üleandja ei 
töötle neid andmeid edasi viisil, mis ei ole 
selle eesmärgiga kooskõlas. Samuti ei 
kohaldata seda mis tahes muude andmete 
suhtes, mida üleandja nõuab tarbijalt, 
tagamaks, et digitaalne sisu vastab 
lepingule või õigusaktidest tulenevatele 
nõuetele, ja üleandja ei töötle neid andmeid 
mis tahes muul tulu teenimise eesmärgil.

Or. en
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Muudatusettepanek 478
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
muu vastutasu kui raha eest edastatud 
digitaalse sisu suhtes ulatuses, milles 
üleandja nõuab tarbijalt selliste 
isikuandmete edastamist, mille töötlemine 
on rangelt vajalik lepingu või õigusaktidest 
tulenevate nõuete täitmiseks, ja üleandja ei 
töötle neid andmeid edasi viisil, mis ei ole 
selle eesmärgiga kooskõlas. Samuti ei 
kohaldata seda mis tahes muude andmete 
suhtes, mida üleandja nõuab tarbijalt, 
tagamaks, et digitaalne sisu vastab 
lepingule või õigusaktidest tulenevatele 
nõuetele, ja üleandja ei kasuta neid 
andmeid kaubanduslikel eesmärkidel.

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
muu vastutasu kui raha eest edastatud 
digitaalse sisu või digitaalteenuste suhtes 
ulatuses, milles üleandja nõuab tarbijalt 
selliste isikuandmete edastamist, mille 
töötlemine on rangelt vajalik lepingu või 
õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks, 
ja üleandja ei töötle neid andmeid edasi 
viisil, mis ei ole selle eesmärgiga 
kooskõlas. Samuti ei kohaldata seda mis 
tahes muude andmete suhtes, mida 
üleandja nõuab tarbijalt, tagamaks, et 
digitaalne sisu vastab lepingule või 
õigusaktidest tulenevatele nõuetele, ja 
üleandja ei kasuta neid andmeid 
kaubanduslikel eesmärkidel.

Or. it

Muudatusettepanek 479
Daniel Dalton, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
muu vastutasu kui raha eest edastatud 
digitaalse sisu suhtes ulatuses, milles 
üleandja nõuab tarbijalt selliste 
isikuandmete edastamist, mille töötlemine 
on rangelt vajalik lepingu või õigusaktidest 
tulenevate nõuete täitmiseks, ja üleandja ei 
töötle neid andmeid edasi viisil, mis ei ole 
selle eesmärgiga kooskõlas. Samuti ei 
kohaldata seda mis tahes muude andmete 
suhtes, mida üleandja nõuab tarbijalt, 
tagamaks, et digitaalne sisu vastab 

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
muu vastutasu kui raha eest edastatud 
digitaalse sisu suhtes ulatuses, milles 
üleandja nõuab tarbijalt selliste 
isikuandmete edastamist, mille töötlemine 
on rangelt vajalik lepingu või õigusaktidest 
tulenevate nõuete täitmiseks, ja üleandja ei 
töötle neid andmeid edasi viisil, mis ei ole 
määrusega (EL) 2016/679 kooskõlas. 
Samuti ei kohaldata seda mis tahes muude 
andmete suhtes, mida üleandja nõuab 
tarbijalt, tagamaks, et digitaalne sisu vastab 
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lepingule või õigusaktidest tulenevatele 
nõuetele, ja üleandja ei kasuta neid 
andmeid kaubanduslikel eesmärkidel.

lepingule või õigusaktidest tulenevatele 
nõuetele, ja üleandja ei kasuta neid 
andmeid kaubanduslikel eesmärkidel.

Or. en

Selgitus

Oluline on lisada direktiivi teksti selgitus, et selle eesmärk ei ole üldisi andmekaitse eeskirju 
käsitlevat määrust (EL) 2016/679 eirata.

Muudatusettepanek 480
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
muu vastutasu kui raha eest edastatud 
digitaalse sisu suhtes ulatuses, milles 
üleandja nõuab tarbijalt selliste 
isikuandmete edastamist, mille töötlemine 
on rangelt vajalik lepingu või õigusaktidest 
tulenevate nõuete täitmiseks, ja üleandja ei 
töötle neid andmeid edasi viisil, mis ei ole 
selle eesmärgiga kooskõlas. Samuti ei 
kohaldata seda mis tahes muude andmete 
suhtes, mida üleandja nõuab tarbijalt, 
tagamaks, et digitaalne sisu vastab 
lepingule või õigusaktidest tulenevatele 
nõuetele, ja üleandja ei kasuta neid 
andmeid kaubanduslikel eesmärkidel.

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
muu vastutasu kui raha eest edastatud 
digitaalse sisu või teenuse suhtes ulatuses, 
milles tarbija esitatud isiku- või muude 
andmete töötlemine on vajalik lepingu 
sõlmimiseks või lepingu või õigusaktidest 
tulenevate nõuete täitmiseks, ja üleandja ei 
töötle neid andmeid edasi viisil, mis ei ole 
selle eesmärgiga kooskõlas. Samuti ei 
kohaldata seda mis tahes muude andmete 
suhtes, mida üleandja nõuab tarbijalt, 
tagamaks, et digitaalne sisu vastab 
lepingule või õigusaktidest tulenevatele 
nõuetele, ja üleandja ei kasuta neid 
andmeid mis tahes muudel eesmärkidel.

Or. fr

Muudatusettepanek 481
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(a) teenused, mille osutamine eeldab 
üleandjalt olulist inimsekkumist ja mille 
puhul digitaalset formaati kasutatakse 
peamiselt kandjana;

(a) muud teenused kui digitaalse sisu 
või digitaalteenuste üleandmine;

Or. it

Muudatusettepanek 482
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teenused, mille osutamine eeldab 
üleandjalt olulist inimsekkumist ja mille 
puhul digitaalset formaati kasutatakse 
peamiselt kandjana;

(a) teenused, mille osutamine eeldab 
üleandjalt olulist inimsekkumist ja mille 
puhul digitaalset formaati kasutatakse 
peamiselt kandjana, nagu näiteks 
õigusteenused;

Or. de

Selgitus

Tänu sellele selgitusele saab vältida tõlgendamisraskusi ja saavutada õiguslik selgus 
valdkonnas, mis langeb tavaliselt artikli 3 lõike 5 punkti a kohase erandi alla, kuna 
iseloomulik teenus ei esine digitaalse sisu üleandmises.

Muudatusettepanek 483
Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teenused, mille osutamine eeldab 
üleandjalt olulist inimsekkumist ja mille 
puhul digitaalset formaati kasutatakse 
peamiselt kandjana;

(a) teenused, mille peamine teema ei 
ole digitaalse sisu või digitaalteenuste
üleandmine ja mille puhul digitaalset 
formaati kasutatakse peamiselt selliste 
teenuste osutamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 484
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teenused, mille osutamine eeldab 
üleandjalt olulist inimsekkumist ja mille 
puhul digitaalset formaati kasutatakse 
peamiselt kandjana;

(a) teenused, mille osutamine eeldab
üleandjalt olulist inimsekkumist ja mille 
puhul digitaalset formaati kasutatakse 
peamiselt kandjana, näiteks 
õigusteenused;

Or. ro

Muudatusettepanek 485
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teenused, mille osutamine eeldab 
üleandjalt olulist inimsekkumist ja mille
puhul digitaalset formaati kasutatakse 
peamiselt kandjana;

(a) teenused, mille puhul digitaalset 
formaati kasutatakse peamiselt kandjana 
või sellise teenuse kättesaadavaks 
tegemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 486
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) mittemajanduslikel kaalutlustel 
osutatavad üldhuviteenused;

Or. fr
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Muudatusettepanek 487
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) aluslepingu artiklis 45 sätestatud 
avaliku võimu kasutamisega seotud 
tegevused;

Or. fr

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) direktiivis 2002/21/EÜ määratletud 
elektroonilised sideteenused;

(b) direktiivis 2002/21/EÜ määratletud 
elektroonilised sideteenused, välja arvatud 
käesoleva direktiiviga hõlmatud numbrist 
sõltumatud inimestevahelise side 
teenused.

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis tuleks hõlmata interneti sideteenused, nagu Skype ja WhatsApp, 
eelkõige vastavuseeskirjade ja lepingu kestuse osas. Seega on muudatusettepaneku eesmärk 
võtta arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa 
elektroonilise side seadustik (uuesti sõnastatud), kehtestades erandi muudetud direktiivi 
2002/21/EÜ elektrooniliste sideteenuste väljajätmise suhtes.

Muudatusettepanek 489
Julia Reda, Dita Charanzová, Kaja Kallas
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) digitaalse sisu edastamine tasuta 
või avatud litsentsi alusel, niivõrd kui 
puuduvad muud lepingulised suhted ja 
kohustused kui litsentsi tingimustest 
kinnipidamine.

Or. en

Muudatusettepanek 490
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. väljavõtete üleandmine avalikest 
registritest, mida peavad avaliku võimu 
kandjad või ametiasutused, mis on 
seaduse kohaselt kohustatud olema 
sõltumatud või erapooletud ning ei tegele 
mingisuguse ettevõtliku, ärilise, 
käsitööndusliku või erialase tegevusega, 
vaid tegutsevad suveräänse õiguse 
raames.

Or. de

Selgitus

Sarnane lõige on lisatud ka direktiivi 2011/83/EL (tarbijaõiguste direktiiv) artiklisse 3.

Muudatusettepanek 491
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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5 a. Teenused, mis hõlmavad avalikke 
esitamisi, mille raames on digitaalne sisu 
üks kunstiettekande või etenduse osi, 
näiteks kinolinastused või elavesitused.

Or. fr

Muudatusettepanek 492
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
elektrooniliselt hallatud avalike 
registritele ega sellistest registritest 
väljastatud väljavõtetele.

Or. de

Muudatusettepanek 493
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
avalikest registritest digitaalsete 
väljavõtete väljastamise korral.

Or. ro

Muudatusettepanek 494
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui leping sisaldab lisaks 
digitaalse sisu üleandmisele ka muid 
elemente, kohaldatakse käesolevat 
direktiivi üksnes selliste kohustuste ja 
õiguskaitsevahendite suhtes, mis pooltel on 
digitaalse sisu üleandja ja tarbijana.

6. Kui digitaalse sisu või 
digitaalteenuse üleandmise leping sisaldab 
täiendavaid lepingulisi kohustusi, 
kohaldatakse käesolevat direktiivi üksnes 
selliste kohustuste ja pooltele 
kättesaadavate õiguskaitsevahendite 
suhtes, mis pooltel on digitaalse sisu või 
digitaalteenuse üleandja ja tarbijana.

Or. ro

Muudatusettepanek 495
Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui leping sisaldab lisaks
digitaalse sisu üleandmisele ka muid 
elemente, kohaldatakse käesolevat 
direktiivi üksnes selliste kohustuste ja 
õiguskaitsevahendite suhtes, mis pooltel 
on digitaalse sisu üleandja ja tarbijana.

6. Kui leping näeb ette nii digitaalse 
sisu või digitaalteenuste kui ka muude 
kaupade või teenuste üleandmise, 
kohaldatakse käesolevat direktiivi üksnes 
selliste kohustuste ja õiguste suhtes, mis 
pooltel on asjaomase digitaalse sisu või
digitaalteenuse üleandja ja tarbijana.

Or. en

Muudatusettepanek 496
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui leping sisaldab lisaks digitaalse 
sisu üleandmisele ka muid elemente, 
kohaldatakse käesolevat direktiivi üksnes 
selliste kohustuste ja õiguskaitsevahendite 
suhtes, mis pooltel on digitaalse sisu 
üleandja ja tarbijana.

6. Kui digitaalse sisu üleandmise
leping sisaldab lisaks digitaalse sisu 
üleandmisele ka täiendavaid lepingulisi 
kohustusi, kohaldatakse käesolevat 
direktiivi üksnes selliste kohustuste ja 
õiguskaitsevahendite suhtes, mis pooltel on 
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digitaalse sisu üleandja ja tarbijana.

Or. en

Muudatusettepanek 497
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui leping sisaldab lisaks digitaalse 
sisu üleandmisele ka muid elemente, 
kohaldatakse käesolevat direktiivi üksnes 
selliste kohustuste ja õiguskaitsevahendite 
suhtes, mis pooltel on digitaalse sisu 
üleandja ja tarbijana.

6. Kui leping sisaldab lisaks digitaalse 
sisu või teenuse üleandmisele ka muid 
elemente, kohaldatakse käesolevat 
direktiivi üksnes selliste kohustuste ja 
õiguskaitsevahendite suhtes, mis pooltel on 
digitaalse sisu või teenuse üleandja ja 
tarbijana.

Or. fr

Muudatusettepanek 498
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui leping sisaldab lisaks digitaalse 
sisu üleandmisele ka muid elemente, 
kohaldatakse käesolevat direktiivi üksnes 
selliste kohustuste ja õiguskaitsevahendite 
suhtes, mis pooltel on digitaalse sisu 
üleandja ja tarbijana.

6. Kui leping sisaldab lisaks digitaalse 
sisu või digitaalteenuste üleandmisele ka 
muid elemente, kohaldatakse käesolevat 
direktiivi üksnes selliste kohustuste ja 
õiguskaitsevahendite suhtes, mis pooltel on 
digitaalse sisu üleandja ja tarbijana.

Or. it

Muudatusettepanek 499
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui leping sisaldab lisaks digitaalse 
sisu üleandmisele ka muid elemente, 
kohaldatakse käesolevat direktiivi üksnes 
selliste kohustuste ja õiguskaitsevahendite
suhtes, mis pooltel on digitaalse sisu 
üleandja ja tarbijana.

6. Kui leping sisaldab lisaks digitaalse 
sisu üleandmisele ka muid lepingulisi 
kohustusi, kohaldatakse käesolevat 
direktiivi üksnes selliste õiguste ja
kohustuste suhtes, mis pooltel on digitaalse 
sisu üleandja ja tarbijana.

Or. fr

Muudatusettepanek 500
Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui mõni käesoleva direktiivi säte 
läheb vastuollu liidu muu õigusakti sättega, 
millega reguleeritakse konkreetset sektorit 
või küsimust, siis on liidu kõnealuse muu 
õigusakti säte käesoleva direktiivi suhtes 
ülimuslik.

7. Kui mõni käesoleva direktiivi säte 
läheb vastuollu liidu teise õigusakti sättega, 
millega reguleeritakse konkreetset sektorit 
või reguleerimiseset, siis on liidu 
kõnealuse muu õigusakti säte ülimuslik ja 
seda kohaldatakse kõnealuste 
konkreetsete sektorite suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 501
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui mõni käesoleva direktiivi säte 
läheb vastuollu liidu muu õigusakti sättega, 
millega reguleeritakse konkreetset sektorit 
või küsimust, siis on liidu kõnealuse muu 
õigusakti säte käesoleva direktiivi suhtes 
ülimuslik.

7. Kui mõni käesoleva direktiivi säte 
läheb vastuollu liidu muu õigusakti sättega, 
millega reguleeritakse konkreetset sektorit 
või küsimust, siis on liidu kõnealuse muu 
õigusakti säte ülimuslik.
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Or. en

Muudatusettepanek 502
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Käesoleva direktiiviga ei piirata 
eraisikute kaitset seoses isikuandmete 
töötlemisega.

8. Käesoleva direktiiviga ei piirata 
eraisikute kaitset seoses isikuandmete 
töötlemisega. Tarbijaõigusi, mida 
reguleerib Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus 
(EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, 
see ei mõjuta ning neid võib kasutada 
sätestatud tingimustel.

Or. ro

Muudatusettepanek 503
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Käesoleva direktiiviga ei piirata
eraisikute kaitset seoses isikuandmete 
töötlemisega.

8. Mitte ühegi käesoleva direktiivi 
sättega ega seda siseriiklikku õigusesse 
ülevõtva õigusakti sättega ei vähendata 
ega kahjustata eraisikute kaitset seoses 
isikuandmete töötlemisega, mis on 
sätestatud määrusega (EL) 2016/679 ja 
direktiiviga 2002/58/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 504
Daniel Dalton, Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Käesoleva direktiiviga ei piirata 
eraisikute kaitset seoses isikuandmete 
töötlemisega.

8. Käesoleva direktiiviga ei piirata 
eraisikute kaitset seoses isikuandmete 
töötlemisega, nagu see on sätestatud 
direktiivis 95/46/EÜ ja määruses (EL) 
2016/679.

Or. en

Muudatusettepanek 505
Eva Paunova, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Käesoleva direktiiviga ei piirata 
eraisikute kaitset seoses isikuandmete 
töötlemisega.

8. Käesoleva direktiiviga ei piirata
isikuandmete kaitset, nagu see on 
sätestatud määruses (EL) 2016/679 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2002/58/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 506
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Käesoleva direktiiviga ei piirata 
eraisikute kaitset seoses isikuandmete 
töötlemisega.

8. Käesoleva direktiiviga ei piirata
isikuandmete kaitset, nagu see on 
sätestatud määruses (EL) 2016/679.

Or. en
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Muudatusettepanek 507
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
liikmesriikide üldist lepinguõigust, nagu 
näiteks lepingute koostamist, kehtivust või 
õiguslikke tagajärgi käsitlevaid norme, ega 
ka lepingu lõpetamise tagajärgi niivõrd, 
kuivõrd need ei ole käesoleva direktiiviga 
reguleeritud.

9. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
liikmesriikide üldist lepinguõigust, nagu 
näiteks lepingute koostamist, kehtivust või 
õiguslikke tagajärgi käsitlevaid norme, ega 
ka lepingu lõpetamise või tühistamise
tagajärgi niivõrd, kuivõrd need ei ole 
käesoleva direktiiviga reguleeritud.

Or. ro

Muudatusettepanek 508
Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Käesolev direktiiv ei mõjuta
liikmesriikide üldist lepinguõigust, nagu 
näiteks lepingute koostamist, kehtivust või 
õiguslikke tagajärgi käsitlevaid norme, ega 
ka lepingu lõpetamise tagajärgi niivõrd,
kuivõrd need ei ole käesoleva direktiiviga 
reguleeritud.

9. Niivõrd, kuivõrd see ei ole 
direktiiviga reguleeritud, ei mõjuta
käesolev direktiiv liikmesriikide üldist 
lepinguõigust, nagu näiteks lepingute 
koostamist, kehtivust või õiguslikke 
tagajärgi käsitlevaid norme, ega ka lepingu 
lõpetamise tagajärgi.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Artikkel 4 välja jäetud

Ühtlustamise tase

Liikmesriigid ei tohi säilitada ega 
kehtestada sätteid, mis erinevad käesoleva 
direktiiviga kehtestatutest, sealhulgas ei 
rangemaid ega leebemaid sätteid, millega 
tagatakse tarbijakaitse erinev tase.

Or. en

Muudatusettepanek 510
Mylène Troszczynski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei tohi säilitada ega 
kehtestada sätteid, mis erinevad käesoleva 
direktiiviga kehtestatutest, sealhulgas ei 
rangemaid ega leebemaid sätteid, millega 
tagatakse tarbijakaitse erinev tase.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Säte on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega. Liikmesriikidel peab olema võimalus 
kehtestada oma riiklikus õiguses sätteid, mis on nende hinnangul vajalikud üksnes nende 
elanike huvides.

Muudatusettepanek 511
Dennis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei tohi säilitada ega 
kehtestada sätteid, mis erinevad käesoleva 
direktiiviga kehtestatutest, sealhulgas ei 
rangemaid ega leebemaid sätteid, millega 

Liikmesriigid võivad säilitada juba jõus 
olevaid rangemaid tarbijakaitse sätteid ja
käesoleva direktiivi rakendamine ei anna 
mingil juhul alust tarbijakaitse 
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tagatakse tarbijakaitse erinev tase. vähendamiseks liidu õiguse 
kohaldamisalas hõlmatud valdkondades.
Käesolev direktiiv ei piira selliste üldiste 
materiaal- ja menetlusõiguste 
kohaldamist, millele tarbijad võivad 
tugineda lepingulist ja lepinguvälist 
vastutust käsitlevate riiklike eeskirjade 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Täielik ühtlustamine võib olla üldsuse huvides ainult siis, kui säilitatakse tarbijakaitse 
kõrgeim tase.

Muudatusettepanek 512
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei säilita ega kehtesta
sätteid, mis erinevad käesoleva direktiiviga 
kehtestatutest, sealhulgas ei rangemaid 
ega leebemaid sätteid, millega tagataks 
tarbijakaitse erinev tase.

Liikmesriigid võivad säilitada või 
kehtestada rangemaid sätteid, mis 
erinevad käesoleva direktiiviga 
kehtestatutest, millega tagataks 
tarbijakaitse kõrgem tase.

Or. en

Muudatusettepanek 513
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei tohi säilitada ega 
kehtestada sätteid, mis erinevad käesoleva 
direktiiviga kehtestatutest, sealhulgas ei 
rangemaid ega leebemaid sätteid, millega 

Liikmesriigid ei tohi säilitada ega 
kehtestada sätteid, mis erinevad käesoleva 
direktiiviga kehtestatutest, sealhulgas ei 
rangemaid ega leebemaid sätteid, millega 
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tagatakse tarbijakaitse erinev tase. tagatakse tarbijakaitse ühtne tase.

Or. ro

Muudatusettepanek 514
Daniel Dalton, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei säilita ega kehtesta 
sätteid, mis erinevad käesoleva direktiiviga 
kehtestatutest, sealhulgas ei rangemaid ega 
leebemaid sätteid, millega tagataks 
tarbijakaitse erinev tase.

Liikmesriigid ei kehtesta sätteid, mis 
erinevad käesoleva direktiiviga 
kehtestatutest, sealhulgas ei rangemaid ega 
leebemaid sätteid, millega tagataks 
tarbijakaitse erinev tase.

Or. en

Selgitus

Tarbija selguse huvides ei tohiks katkestada või tühistada kehtestatud riiklikku korda, mis 
reguleerib digitaalse sisu pakkumist käsitlevaid eeskirju.

Muudatusettepanek 515
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a

Tarbija andmekaitseõigusi kahjustavad 
lepingutingimused

Lepingutingimus, mis puudutab tarbija 
poolt üleandjale esitatavate või üleandja 
või kolmanda isiku poolt üleandja huvides 
kogutavate isikuandmete töötlemist 
lepingu sõlmimise või toimimise 
kontekstis ja millega rikutakse tarbijale 
direktiivi 95/46/EÜ ja määruse (EL) 
2016/679 raames andmesubjektina antud 
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mis tahes õigust, sealhulgas tingimus, 
millega määratakse kindlaks digitaalse 
sisu või digitaalteenuse funktsioonid, 
koostalitlusvõime ja muud 
toimivusomadused viisil, mis ei ole 
direktiiviga 95/46/EÜ ja määrusega (EL) 
2016/679 kooskõlas, ei ole tarbija suhtes 
siduv. Leping on lepinguosalistele 
ülejäänud tingimuste osas jätkuvalt siduv, 
kui seda on võimalik ilma mittesiduva 
tingimuseta jätkata.

Or. it

Muudatusettepanek 516
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a

Teatamiskohustused

Enne, kui tarbija sõlmib digitaalse sisu 
või teenuse üleandmise lepingu, peab 
asjaomane ettevõtja edastama talle selgel 
ja mõistetaval kujul direktiivi 2011/83/EL 
artiklites 6 ja 8 sätestatud teabe.

Or. fr

Muudatusettepanek 517
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a

10. Käesoleva direktiiviga ei piirata 
intellektuaalomandiõiguseid, eelkõige 
autoriõiguse seisukohast, ega direktiivis 
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2001/29/EÜ sätestatud õigusi ja 
kohustusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 518
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Digitaalse sisu üleandmine Digitaalse sisu või digitaalteenuse
üleandmine

Or. ro

Muudatusettepanek 519
Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Digitaalse sisu üleandmine Digitaalse sisu või digitaalteenuse
üleandmine

Or. en

Muudatusettepanek 520
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Digitaalse sisu üleandmine Digitaalse sisu või digitaalteenuste
üleandmine

Or. it
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Muudatusettepanek 521
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Digitaalse sisu üleandmine Digitaalse sisu või teenuse üleandmine

Or. fr

Muudatusettepanek 522
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Digitaalse sisu üleandmise lepingu 
täitmisel annab üleandja digitaalse sisu üle

1. Digitaalse sisu või teenuste
üleandmise lepingu täitmisel annab 
üleandja digitaalse sisu või teenused üle

Or. ro

Muudatusettepanek 523
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Digitaalse sisu üleandmise lepingu 
täitmisel annab üleandja digitaalse sisu üle

1. Digitaalse sisu või digitaalteenuste
üleandmise lepingu täitmisel annab 
üleandja digitaalse sisu või 
digitaalteenused üle

Or. it

Muudatusettepanek 524
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Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Digitaalse sisu üleandmise lepingu 
täitmisel annab üleandja digitaalse sisu üle

1. Digitaalse sisu üleandmise lepingu 
täitmisel annab üleandja digitaalse sisu üle 
tarbijale

Or. en

Muudatusettepanek 525
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Digitaalse sisu üleandmise lepingu 
täitmisel annab üleandja digitaalse sisu üle

1. Digitaalse sisu üleandmise lepingu 
täitmisel annab üleandja digitaalse sisu või 
teenuse üle

Or. fr

Muudatusettepanek 526
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tarbijale või välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 527
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kolmandale isikule, kes käitab 
füüsilist või virtuaalset süsteemi, mis 
võimaldab teha digitaalse sisu tarbijale 
kättesaadavaks või võimaldab tal sellele 
juurde pääseda, ja kelle tarbija on 
digitaalse sisu kättesaamiseks valinud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 528
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kolmandale isikule, kes käitab 
füüsilist või virtuaalset süsteemi, mis 
võimaldab teha digitaalse sisu tarbijale 
kättesaadavaks või võimaldab tal sellele 
juurde pääseda, ja kelle tarbija on 
digitaalse sisu kättesaamiseks valinud.

(b) kolmandale isikule, kes käitab 
füüsilist või virtuaalset süsteemi, mis 
võimaldab teha digitaalse sisu või 
digitaalteenuse tarbijale kättesaadavaks 
või võimaldab tal sellele juurde pääseda, ja 
kelle tarbija on digitaalse sisu või 
digitaalteenuse kättesaamiseks valinud.

Or. ro

Muudatusettepanek 529
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kolmandale isikule, kes käitab 
füüsilist või virtuaalset süsteemi, mis 
võimaldab teha digitaalse sisu tarbijale 
kättesaadavaks või võimaldab tal sellele 
juurde pääseda, ja kelle tarbija on 
digitaalse sisu kättesaamiseks valinud.

(b) kolmandale isikule, kes käitab 
füüsilist või virtuaalset süsteemi, mis 
võimaldab teha digitaalse sisu või 
digitaalteenused tarbijale kättesaadavaks 
või võimaldab tal sellele juurde pääseda, ja 
kelle tarbija on digitaalse sisu või 
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digitaalteenuste kättesaamiseks valinud.

Or. it

Muudatusettepanek 530
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kolmandale isikule, kes käitab 
füüsilist või virtuaalset süsteemi, mis 
võimaldab teha digitaalse sisu tarbijale 
kättesaadavaks või võimaldab tal sellele 
juurde pääseda, ja kelle tarbija on 
digitaalse sisu kättesaamiseks valinud.

(b) kolmandale isikule, kes käitab 
füüsilist või virtuaalset süsteemi, mis 
võimaldab teha digitaalse sisu tarbijale 
kättesaadavaks või võimaldab tal sellele 
juurde pääseda, ja kelle tarbija on 
digitaalse sisu kättesaamiseks valinud või

Or. it

Muudatusettepanek 531
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tarbija poolt määratud kolmandale 
isikule.

Or. it

Muudatusettepanek 532
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üleandja annab digitaalse sisu üle 2. Üleandja annab digitaalse sisu üle 
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viivitamata pärast lepingu sõlmimist, välja 
arvatud juhul, kui pooled on kokku 
leppinud teisiti. Üleandmine loetakse 
toimunuks, kui digitaalne sisu on üle 
antud tarbijale, või lõike 1 punkti b 
kohaldamisel kolmandale isikule, kelle 
tarbija on valinud, olenevalt sellest, kumb 
toimub varem.

viivitamata pärast lepingu sõlmimist, välja 
arvatud juhul, kui pooled on kokku 
leppinud teisiti.

Or. en

Muudatusettepanek 533
Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üleandja annab digitaalse sisu üle 
viivitamata pärast lepingu sõlmimist, välja 
arvatud juhul, kui pooled on kokku 
leppinud teisiti. Üleandmine loetakse 
toimunuks, kui digitaalne sisu on üle 
antud tarbijale, või lõike 1 punkti b 
kohaldamisel kolmandale isikule, kelle 
tarbija on valinud, olenevalt sellest, kumb 
toimub varem.

2. Välja arvatud juhul, kui tarbija ja 
üleandja on teisiti kokku leppinud, annab
üleandja digitaalse sisu või digitaalteenuse
üle ilma põhjendamatu viivituseta kohe
pärast lepingu sõlmimist. Üleandja on oma 
üleandmiskohustuse täitnud, kui 
digitaalne sisu või digitaalteenus on tehtud 
kättesaadavaks tarbijale, või lõike 1 punkti 
b või punkti c kohaldamisel kolmandale 
isikule, kelle tarbija on valinud, või 
tarbijale või sellisele kolmandale isikule 
on antud digitaalsele sisule või 
digitaalsele teenusele juurdepääs,
olenevalt sellest, kumb on asjakohane.

Or. en

Muudatusettepanek 534
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üleandja annab digitaalse sisu üle 2. Kui tarbija ja üleandja ei ole 
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viivitamata pärast lepingu sõlmimist, välja 
arvatud juhul, kui pooled on kokku 
leppinud teisiti. Üleandmine loetakse 
toimunuks, kui digitaalne sisu on üle antud 
tarbijale, või lõike 1 punkti b kohaldamisel 
kolmandale isikule, kelle tarbija on 
valinud, olenevalt sellest, kumb toimub 
varem.

kokku leppinud teisiti, annab üleandja 
digitaalse sisu või digitaalteenuse üle ilma 
põhjendamatu viivituseta ja igal juhul 
hiljemalt 30 päeva jooksul alates lepingu 
sõlmimise kuupäevast. Üleandmine 
loetakse toimunuks, kui digitaalne sisu või 
teenus on üle antud tarbijale, või lõike 1 
punkti b kohaldamisel kolmandale isikule, 
kelle tarbija on valinud, olenevalt sellest, 
kumb toimub varem.

Or. ro

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üleandja annab digitaalse sisu üle 
viivitamata pärast lepingu sõlmimist, välja 
arvatud juhul, kui pooled on kokku 
leppinud teisiti. Üleandmine loetakse 
toimunuks, kui digitaalne sisu on üle 
antud tarbijale, või lõike 1 punkti b 
kohaldamisel kolmandale isikule, kelle 
tarbija on valinud, olenevalt sellest, kumb
toimub varem.

2. Üleandja annab digitaalse sisu või 
digitaalteenuse üle viivitamata pärast 
lepingu sõlmimist, välja arvatud juhul, kui 
pooled on kokku leppinud teisiti. Üleandja 
on oma üleandmiskohustuse täitnud, kui 
digitaalne sisu või digitaalteenus on tehtud 
kättesaadavaks tarbijale, või lõike 1 punkti 
b või punkti c kohaldamisel kolmandale 
isikule, kelle tarbija on valinud, või 
tarbijale või sellisele kolmandale isikule 
on antud digitaalsele sisule või 
digitaalsele teenusele juurdepääs,
olenevalt sellest, kumb on asjakohane.

Or. en

Selgitus

Tarbijaõiguste direktiivi artikli 18 lõikega 1 vastavusse viimine.

Muudatusettepanek 536
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Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üleandja annab digitaalse sisu üle 
viivitamata pärast lepingu sõlmimist, välja 
arvatud juhul, kui pooled on kokku 
leppinud teisiti. Üleandmine loetakse 
toimunuks, kui digitaalne sisu on üle antud
tarbijale, või lõike 1 punkti b kohaldamisel 
kolmandale isikule, kelle tarbija on 
valinud, olenevalt sellest, kumb toimub 
varem.

2. Üleandja annab digitaalse sisu või 
digitaalteenused üle ühe kuu jooksul
pärast lepingu sõlmimist, välja arvatud 
juhul, kui pooled on kokku leppinud teisiti. 
Üleandmine loetakse toimunuks, kui 
digitaalne sisu või digitaalteenused on 
tehtud tarbijale kättesaadavaks, või lõike 1 
punkti b kohaldamisel kolmandale isikule, 
kelle tarbija on valinud, olenevalt sellest, 
kumb toimub varem.

Or. it

Muudatusettepanek 537
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üleandja annab digitaalse sisu üle 
viivitamata pärast lepingu sõlmimist, välja 
arvatud juhul, kui pooled on kokku 
leppinud teisiti. Üleandmine loetakse 
toimunuks, kui digitaalne sisu on üle antud 
tarbijale, või lõike 1 punkti b kohaldamisel 
kolmandale isikule, kelle tarbija on 
valinud, olenevalt sellest, kumb toimub 
varem.

2. Üleandja annab digitaalse sisu
põhjendamatu viivituseta üle pärast 
lepingu sõlmimist, välja arvatud juhul, kui 
pooled on kokku leppinud teisiti. 
Üleandmine loetakse toimunuks, kui 
digitaalne sisu on üle antud tarbijale, või 
lõike 1 punkti b kohaldamisel kolmandale 
isikule, kelle tarbija on valinud, olenevalt 
sellest, kumb toimub varem.

Or. en

Muudatusettepanek 538
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üleandja annab digitaalse sisu üle 
viivitamata pärast lepingu sõlmimist, välja 
arvatud juhul, kui pooled on kokku 
leppinud teisiti. Üleandmine loetakse 
toimunuks, kui digitaalne sisu on üle antud 
tarbijale, või lõike 1 punkti b kohaldamisel 
kolmandale isikule, kelle tarbija on 
valinud, olenevalt sellest, kumb toimub 
varem.

2. Üleandja annab digitaalse sisu 
põhjendamatu viivituseta üle pärast 
lepingu sõlmimist, välja arvatud juhul, kui 
pooled on kokku leppinud teisiti. 
Üleandmine loetakse toimunuks, kui 
digitaalne sisu on üle antud tarbijale, või 
lõike 1 punkti b kohaldamisel kolmandale 
isikule, kelle tarbija on valinud, olenevalt 
sellest, kumb toimub varem.

Or. en

Muudatusettepanek 539
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui digitaalne sisu või teenus 
antakse üle kohe pärast lepingu 
sõlmimist, siis teavitab üleandja tarbijat 
nõuetekohaselt tema taganemisõiguse 
kaotamisest kooskõlas tarbijaõiguste 
direktiivi 2011/83/EL artikli 16 punktiga 
m.

Or. fr

Muudatusettepanek 540
Jean-Marie Cavada, Kaja Kallas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Viivitus digitaalse sisu üleandmisel 
on tingitud üleandjast üksnes siis, kui 
tõendatakse, et see ei ole tingitud sisu 
edasimüümise platvormi või 
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internetiühenduse probleemist.

Or. fr

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a

Digitaalse sisu või digitaalteenuse
vastavus lepingutingimustele

1. Lepingutingimustele vastamiseks peab 
digitaalne sisu või digitaalteenus täitma 
artiklite 6, 6 a, 7 ja 8 nõudeid.

2. Lepingute korral, mille puhul 
digitaalne sisu või digitaalteenus antakse 
üle teatava ajavahemiku jooksul, peab 
digitaalne sisu või digitaalteenus vastama 
lepingutingimustele kogu kõnealuse 
ajavahemiku jooksul. Üleandja vastutuse 
piiresse kuuluvaid ajutisi häireid 
digitaalse sisu või digitaalteenuse
üleandmisel käsitletakse tingimustele 
mittevastavusena.

3. Kui ei ole teisiti kokku lepitud, peab 
üleantav digitaalne sisu või digitaalteenus
vastama digitaalse sisu või digitaalteenuse
uusimale versioonile, mis oli lepingu 
sõlmimise ajal kättesaadav.

4. Üleandja peab tagama, et tarbijat 
teavitatakse digitaalse sisu või 
digitaalteenuse uuendustest, mis on 
vajalikud selleks et viia digitaalne sisu või 
digitaalteenus lepinguga vastavusse, ning 
talle antakse need uuendused üle. Kui 
tarbija otsustab säilitada digitaalse sisu 
või digitaalteenuse olemasoleva versiooni, 
peab see versioon jääma kättesaadavaks 
või tal peab säilima sellele juurdepääs 
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mõistliku aja jooksul.

Or. en

Selgitus

Soovitatakse selgemat struktuuri: artikkel 5a sisaldab sissejuhatust, millega tuuakse sisse 
vastavus ja mõned horisontaalsed küsimusi, artiklis 6 kehtestatakse subjektiivsed nõuded, 
artiklis 7 objektiivsed nõuded jne.

Muudatusettepanek 542
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Digitaalse sisu vastavus 
lepingutingimustele

Digitaalse sisu või digitaalteenuse
vastavus lepingutingimustele

Or. ro

Muudatusettepanek 543
Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Digitaalse sisu vastavus 
lepingutingimustele

Digitaalse sisu või digitaalteenuse
vastavus lepingutingimustele

Or. en

Muudatusettepanek 544
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Digitaalse sisu vastavus 
lepingutingimustele

Digitaalse sisu või digitaalteenuste
vastavus lepingutingimustele

Or. it

Muudatusettepanek 545
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Digitaalse sisu vastavus 
lepingutingimustele

Digitaalse sisu või teenuse vastavus 
lepingutingimustele

Or. fr

Muudatusettepanek 546
Daniel Dalton, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Digitaalse sisu vastavus
lepingutingimustele

Digitaalse sisu lepingutingimustele
vastavuse nõuded

Or. en

Muudatusettepanek 547
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Üleandja peab tarbijale üle andma 
lepingule vastava digitaalse sisu või 
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teenuse.

Or. fr

Muudatusettepanek 548
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Digitaalne sisu loetakse 
lepingutingimustele vastavaks, kui 
olenevalt asjaoludest:

1. Leping sisaldab kõiki digitaalse 
sisu või digitaalteenuse vastavuse 
hindamiseks asjakohaseid omadusi, 
samuti kogu asjakohast teavet seoses 
isikuandmete töötlemisega kooskõlas 
määruse (EL) 2016/679 kohase 
kohustusega.

Digitaalne sisu loetakse 
lepingutingimustele vastavaks, kui 
olenevalt asjaoludest:

Or. en

Muudatusettepanek 549
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Digitaalne sisu loetakse 
lepingutingimustele vastavaks, kui 
olenevalt asjaoludest:

1. Digitaalne sisu või digitaalteenus
loetakse lepingutingimustele vastavaks, kui 
olenevalt asjaoludest:

Or. ro

Muudatusettepanek 550
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Digitaalne sisu loetakse 
lepingutingimustele vastavaks, kui 
olenevalt asjaoludest:

1. Digitaalne sisu või digitaalteenus
loetakse lepingutingimustele vastavaks, kui 
olenevalt asjaoludest:

Or. it

Muudatusettepanek 551
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Digitaalne sisu loetakse 
lepingutingimustele vastavaks, kui 
olenevalt asjaoludest:

1. Digitaalne sisu loetakse 
lepingutingimustele vastavaks, kui kehtib 
järgmine:

Or. en

Muudatusettepanek 552
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Digitaalne sisu loetakse 
lepingutingimustele vastavaks, kui 
olenevalt asjaoludest:

1. Digitaalne sisu või teenus loetakse 
lepingutingimustele vastavaks, kui 
olenevalt asjaoludest:

Or. fr

Muudatusettepanek 553
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selle kogus, kvaliteet, kestus ja 
versioon ning funktsioonid, 
koostalitlusvõime ja muud sellised 
toimivusomadused nagu juurdepääsetavus, 
järjepidevus ja turvalisus vastavad 
nõuetele, mis on ette nähtud lepinguga, 
sealhulgas lepingueelse teabega, mis on 
lepingu lahutamatu osa;

(a) selle kogus, kvaliteet, kestus ja 
versioon ning funktsioonid, 
koostalitlusvõime ja muud sellised 
toimivusomadused nagu juurdepääsetavus, 
järjepidevus ja turvalisus vastavad 
nõuetele, mis on ette nähtud lepinguga, 
sealhulgas lepingueelse teabega, mis on 
lepingu lahutamatu osa, või mis tahes 
üleandjale omistatava reklaamiga, kui 
üleandja suudab tõestada, et ta ei ole 
kuulnud sellisest teavitamisest;

Or. it

Muudatusettepanek 554
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selle kogus, kvaliteet, kestus ja 
versioon ning funktsioonid, 
koostalitlusvõime ja muud sellised 
toimivusomadused nagu juurdepääsetavus, 
järjepidevus ja turvalisus vastavad 
nõuetele, mis on ette nähtud lepinguga, 
sealhulgas lepingueelse teabega, mis on 
lepingu lahutamatu osa;

(a) selle kogus, kvaliteet, kirjeldus,
kestus ja versioon vastavad lepingule ning 
funktsioonid, koostalitlusvõime ja muud 
sellised toimivusomadused nagu 
juurdepääsetavus, järjepidevus ja turvalisus 
vastavad üleandja esitatud andmetele;

Or. fr

Muudatusettepanek 555
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selle kogus, kvaliteet, kestus ja 
versioon ning funktsioonid, 

(a) selle kogus, kvaliteet, kirjeldus,
kestus ja versioon ning funktsioonid, 
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koostalitlusvõime ja muud sellised 
toimivusomadused nagu juurdepääsetavus, 
järjepidevus ja turvalisus vastavad 
nõuetele, mis on ette nähtud lepinguga, 
sealhulgas lepingueelse teabega, mis on 
lepingu lahutamatu osa;

koostalitlusvõime ja muud sellised 
toimivusomadused nagu juurdepääsetavus, 
järjepidevus ja turvalisus vastavad 
nõuetele, mis on ette nähtud lepinguga, 
sealhulgas lepingueelse teabega, mis on 
lepingu lahutamatu osa;

Or. ro

Muudatusettepanek 556
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selle kogus, kvaliteet, kestus ja 
versioon ning funktsioonid, 
koostalitlusvõime ja muud sellised 
toimivusomadused nagu juurdepääsetavus, 
järjepidevus ja turvalisus vastavad 
nõuetele, mis on ette nähtud lepinguga, 
sealhulgas lepingueelse teabega, mis on 
lepingu lahutamatu osa;

(a) selle kogus, faili kvaliteet, kestus ja 
versioon ning funktsioonid, 
koostalitlusvõime ja muud sellised 
toimivusomadused nagu juurdepääsetavus, 
järjepidevus ja turvalisus vastavad 
nõuetele, mis on ette nähtud lepinguga, 
sealhulgas lepingueelse teabega, mis on 
lepingu lahutamatu osa;

Or. fr

Muudatusettepanek 557
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selle kogus, kvaliteet, kestus ja 
versioon ning funktsioonid, 
koostalitlusvõime ja muud sellised 
toimivusomadused nagu juurdepääsetavus, 
järjepidevus ja turvalisus vastavad 
nõuetele, mis on ette nähtud lepinguga, 
sealhulgas lepingueelse teabega, mis on 
lepingu lahutamatu osa;

(a) selle kogus, kvaliteet, kestus, 
funktsioonid ja ühilduvus ning muud 
sellised toimivusomadused nagu 
juurdepääsetavus, järjepidevus ja turvalisus 
vastavad nõuetele, mis on ette nähtud 
lepinguga, sealhulgas lepingueelse teabega, 
mis on lepingu lahutamatu osa;
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Or. fr

Muudatusettepanek 558
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selle kogus, kvaliteet, kestus ja 
versioon ning funktsioonid, 
koostalitlusvõime ja muud sellised 
toimivusomadused nagu juurdepääsetavus, 
järjepidevus ja turvalisus vastavad 
nõuetele, mis on ette nähtud lepinguga, 
sealhulgas lepingueelse teabega, mis on 
lepingu lahutamatu osa;

(a) selle kogus, kvaliteet, kestus ja 
versioon ning funktsioonid ja muud 
sellised omadused nagu toimivus, 
juurdepääsetavus, järjepidevus ja turvalisus 
vastavad nõuetele, mis on ette nähtud 
lepinguga, sealhulgas lepingueelse teabega, 
mis on lepingu lahutamatu osa;

Or. fr

Muudatusettepanek 559
Daniel Dalton, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) see sobib kasutamiseks konkreetsel 
otstarbel, mida tarbija sellelt ootab ja mille 
ta on teinud üleandjale teatavaks lepingu 
sõlmimisel ning millega üleandja on 
nõustunud;

(b) see vastab tarbija õiguspärastele 
ootustele ja sobib kasutamiseks 
konkreetsel otstarbel, mida tarbija sellelt 
ootab;

Or. en

Muudatusettepanek 560
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) see sobib kasutamiseks konkreetsel 
otstarbel, mida tarbija sellelt ootab ja mille 
ta on teinud üleandjale teatavaks lepingu 
sõlmimisel ning millega üleandja on 
nõustunud;

(b) see sobib kasutamiseks konkreetsel 
otstarbel, mida tarbija sellelt ootab ja mille 
ta on teinud üleandjale teatavaks hiljemalt
lepingu sõlmimisel ning millega üleandja 
on nõustunud;

Or. fr

Muudatusettepanek 561
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) digitaalne sisu, sealhulgas selle 
funktsioonid, koostalitlusvõime ja muud 
toimivusomadused, näiteks 
juurdepääsetavus, järjepidevus ja 
turvalisus, mida tarbijad võivad 
põhjendatult eeldada, peab sobima 
otstarbeks, milleks seda liiki digitaalset 
sisu tavaliselt kasutatakse, ning olema 
selliste omadustega, võttes arvesse 
järgmist:

(1) tarbijate õigustatud ootusi;

(2) kehtivaid rahvusvahelisi või Euroopa 
tehnilisi standardeid või selliste tehniliste 
standardite puudumisel kohaldatavaid 
sektori tegevusjuhendeid või häid tavasid, 
ning

(3) mis tahes olemasolevaid parimaid 
tavasid seoses infosüsteemide ja 
digitaalsete keskkondade turvalisusega;

(4) avaldust, mille on avalikult teinud 
üleandja või üleandja nimel tehingute 
ahela varasemas etapis muud isikud, välja 
arvatud juhul, kui üleandja tõendab, et

i) ta ei olnud ega saanud põhjendatult 
eeldades olla teadlik kõnealusest 
avaldusest;
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ii) lepingu sõlmimise ajaks oli avaldust 
muudetud ja kaupleja teavitas tarbijat 
sõnaselgelt sellest muudatusest;

iii) avaldus ei saanud mõjutada digitaalse 
sisu omandamise otsust.

Or. en

Muudatusettepanek 562
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) see sobib kasutamiseks 
eesmärkidel, milleks sama laadi 
digitaalset sisu või teenust harilikult 
kasutatakse;

Or. fr

Muudatusettepanek 563
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) sellel on sama laadi digitaalse sisu 
või teenuse tavapärased omadused ja 
toimivus, mida tarbija võib põhjendatult 
eeldada, arvestades sisu või teenuse laadi 
ning vajaduse korral sisu või teenuse 
konkreetsete omaduste kohta üldsusele 
tehtud avaldusi, mida on teinud üleandja 
või teda esindav kolmas isik eelkõige 
reklaamis või etiketil;

Or. fr
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Muudatusettepanek 564
Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) see antakse üle koos kõigi 
juhistega ja klienditoega vastavalt 
lepingus sätestatule, ning

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 565
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) see antakse üle koos kõigi juhistega
ja klienditoega vastavalt lepingus 
sätestatule, ja

(c) see antakse üle koos kõigi 
installeerimisjuhiste tarvikutega ja 
klienditoega vastavalt lepingus sätestatule, 
ja

Or. it

Muudatusettepanek 566
Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) seda uuendatakse vastavalt 
lepingus sätestatule.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 567
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Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) seda uuendatakse vastavalt lepingus 
sätestatule.

(d) seda uuendatakse vastavalt 
lepingus, lepingueelses teabes, reklaamis 
või etiketil sätestatule.

Or. fr

Muudatusettepanek 568
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) see vastab tarbijate õigustatud 
ootustele;

Or. ro

Muudatusettepanek 569
Virginie Rozière

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selles osas, kus lepinguga ei ole 
ette nähtud seal, kus asjakohane, selgelt 
ja ammendavalt lõike 1 kohaseid 
digitaalse sisu nõudeid, peab digitaalne 
sisu, sealhulgas selle funktsioonid, 
koostalitlusvõime ja muud 
toimivusomadused, näiteks 
juurdepääsetavus, järjepidevus ja 
turvalisus, sobima otstarbeks, milleks seda 
liiki digitaalset sisu tavaliselt kasutatakse, 

välja jäetud
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võttes arvesse järgmist:

(a) kas digitaalne sisu on üle antud raha 
eest või muu vastutasu kui raha eest;

(b) asjakohasel juhul kehtivaid 
rahvusvahelisi tehnilisi standardeid või 
selliste tehniliste standardite puudumisel 
kohaldatavaid sektori tegevusjuhendeid 
või häid tavasid, ja

(c) avaldust, mille on avalikult teinud 
üleandja või üleandja nimel tehingute 
ahela varasemas etapis muud isikud, välja 
arvatud juhul, kui üleandja tõendab, et

i) ta ei olnud ega saanud mõistlikult 
eeldades olla teadlik kõnealusest 
avaldusest;

ii) lepingu sõlmimise ajaks oli avaldust 
parandatud;

iii) avaldus ei saanud mõjutada digitaalse 
sisu omandamise otsust.

Or. fr

Muudatusettepanek 570
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selles osas, kus lepinguga ei ole 
ette nähtud seal, kus asjakohane, selgelt 
ja ammendavalt lõike 1 kohaseid 
digitaalse sisu nõudeid, peab digitaalne 
sisu, sealhulgas selle funktsioonid, 
koostalitlusvõime ja muud 
toimivusomadused, näiteks 
juurdepääsetavus, järjepidevus ja 
turvalisus, sobima otstarbeks, milleks seda 
liiki digitaalset sisu tavaliselt kasutatakse, 
võttes arvesse järgmist:

välja jäetud

(a) kas digitaalne sisu on üle antud raha 
eest või muu vastutasu kui raha eest;
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(b) asjakohasel juhul kehtivaid 
rahvusvahelisi tehnilisi standardeid või 
selliste tehniliste standardite puudumisel 
kohaldatavaid sektori tegevusjuhendeid 
või häid tavasid, ja

(c) avaldust, mille on avalikult teinud 
üleandja või üleandja nimel tehingute 
ahela varasemas etapis muud isikud, välja 
arvatud juhul, kui üleandja tõendab, et

i) müüja ei olnud ega võinud olla teadlik 
kõnealusest avaldusest;

ii) lepingu sõlmimise ajaks oli avaldust 
parandatud;

iii) avaldus ei saanud mõjutada digitaalse 
sisu omandamise otsust.

Or. it

Muudatusettepanek 571
Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selles osas, kus lepinguga ei ole 
ette nähtud seal, kus asjakohane, selgelt 
ja ammendavalt lõike 1 kohaseid 
digitaalse sisu nõudeid, peab digitaalne 
sisu, sealhulgas selle funktsioonid, 
koostalitlusvõime ja muud 
toimivusomadused, näiteks 
juurdepääsetavus, järjepidevus ja 
turvalisus, sobima otstarbeks, milleks seda 
liiki digitaalset sisu tavaliselt kasutatakse, 
võttes arvesse järgmist:

välja jäetud

(a) kas digitaalne sisu on üle antud raha 
eest või muu vastutasu kui raha eest;

(b) asjakohasel juhul kehtivaid 
rahvusvahelisi tehnilisi standardeid või 
selliste tehniliste standardite puudumisel 
kohaldatavaid sektori tegevusjuhendeid 
või häid tavasid, ja ning
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(c) avaldust, mille on avalikult teinud 
üleandja või üleandja nimel tehingute 
ahela varasemas etapis muud isikud, välja 
arvatud juhul, kui üleandja tõendab, et

i) ta ei olnud ega saanud põhjendatult 
eeldades olla teadlik kõnealusest 
avaldusest;

ii) lepingu sõlmimise ajaks oli avaldust 
parandatud;

iii) avaldus ei saanud mõjutada digitaalse 
sisu omandamise otsust.

Or. en

Muudatusettepanek 572
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selles osas, kus lepinguga ei ole 
ette nähtud seal, kus asjakohane, selgelt ja 
ammendavalt lõike 1 kohaseid digitaalse 
sisu nõudeid, peab digitaalne sisu, 
sealhulgas selle funktsioonid, 
koostalitlusvõime ja muud 
toimivusomadused, näiteks 
juurdepääsetavus, järjepidevus ja 
turvalisus, sobima otstarbeks, milleks seda 
liiki digitaalset sisu tavaliselt kasutatakse, 
võttes arvesse järgmist:

2. Selles osas, kus lepinguga ei ole 
ette nähtud seal, kus asjakohane, selgelt ja 
ammendavalt lõike 1 kohaseid digitaalse 
sisu nõudeid, peab digitaalne sisu, 
sealhulgas selle funktsioonid, 
koostalitlusvõime ja muud 
toimivusomadused, näiteks 
juurdepääsetavus, järjepidevus ja 
turvalisus, sobima otstarbeks, milleks seda 
liiki digitaalset sisu tavaliselt kasutatakse, 
ja vastama standarditele, mida tarbija 
võib põhjendatult eeldada, võttes arvesse 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Tarbijate ootused on väga erinevad, sõltuvalt digitaalse sisu ja digitaalteenuste liigist ja 
kasutamisest, ning seega tuleks need objektiivselt kindlaks teha, võttes arvesse lepingu laadi 
ja eesmärki, juhtumi asjaolusid, arvestades eelkõige digitaalsektori ettevõtete kiiresti 
arenevate ärimudelitega ning digitaalse sisu ja digitaalteenuste valdkonna uuenduste kiire 
tempoga ning asjaosaliste kasutusalade ja praktikaga.
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Muudatusettepanek 573
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selles osas, kus lepinguga ei ole 
ette nähtud seal, kus asjakohane, selgelt ja 
ammendavalt lõike 1 kohaseid digitaalse 
sisu nõudeid, peab digitaalne sisu, 
sealhulgas selle funktsioonid, 
koostalitlusvõime ja muud 
toimivusomadused, näiteks 
juurdepääsetavus, järjepidevus ja 
turvalisus, sobima otstarbeks, milleks seda 
liiki digitaalset sisu tavaliselt kasutatakse, 
võttes arvesse järgmist:

2. Selles osas, kus lepinguga ei ole 
ette nähtud seal, kus asjakohane, selgelt ja 
ammendavalt lõike 1 kohaseid digitaalse 
sisu nõudeid, peab digitaalne sisu, 
sealhulgas selle funktsioonid, 
koostalitlusvõime ja muud 
toimivusomadused, näiteks 
juurdepääsetavus, järjepidevus ja 
turvalisus, sobima otstarbeks, mida 
tarbijad võiks põhjendatult eeldada või
milleks seda liiki digitaalset sisu tavaliselt 
kasutatakse, võttes arvesse järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 574
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selles osas, kus lepinguga ei ole 
ette nähtud seal, kus asjakohane, selgelt ja 
ammendavalt lõike 1 kohaseid digitaalse 
sisu nõudeid, peab digitaalne sisu, 
sealhulgas selle funktsioonid, 
koostalitlusvõime ja muud 
toimivusomadused, näiteks 
juurdepääsetavus, järjepidevus ja 
turvalisus, sobima otstarbeks, milleks seda 
liiki digitaalset sisu tavaliselt kasutatakse, 
võttes arvesse järgmist:

2. Selles osas, kus lepinguga ei ole 
ette nähtud seal, kus asjakohane, selgelt ja 
ammendavalt lõike 1 kohaseid digitaalse 
sisu nõudeid, peab digitaalne sisu, 
sealhulgas selle funktsioonid, 
koostalitlusvõime ja muud omadused, 
näiteks toimivus, juurdepääsetavus, 
järjepidevus ja turvalisus, sobima 
otstarbeks, milleks seda liiki digitaalset 
sisu tavaliselt kasutatakse, võttes arvesse 
järgmist:

Or. fr
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Muudatusettepanek 575
Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kas digitaalne sisu on üle antud 
raha eest või muu vastutasu kui raha eest;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 576
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kas digitaalne sisu on üle antud 
raha eest või muu vastutasu kui raha eest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 577
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kas digitaalne sisu on üle antud 
raha eest või muu vastutasu kui raha eest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 578
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Afzal Khan, Maria 
Arena, Mary Honeyball, Victor Negrescu
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kas digitaalne sisu on üle antud
raha eest või muu vastutasu kui raha eest;

(a) koostalitlusvõime, mida tarbija 
võib piiramatuks ajaks üle antud 
elektroonilisest failist põhjendatult 
eeldada, nõuab, olgu lepingu sätted 
millised tahes, et see elektrooniline fail 
antakse üle üksnes avatud formaadis.
Sellise faili üleandja, kes kasutab 
patenditud tehnoloogia kaitsemeetmeteid, 
teeb teistele failide või digitaalteenuste
üleandjatele, kes seda soovivad, 
kättesaadavaks teabe, mis on vajalik 
koostalitlusvõime tagamiseks. Ta ei 
kehtesta muid riist- või 
tarkvarapiiranguid, mis takistavad 
juurdepääsu failile või selle kasutamist 
muus digitaalses keskkonnale kui see, kus 
see on üle antud, mis tähendab, et tarbijad 
pääsevad digitaalsele sisule juurde, ilma 
et neil oleks vaja kasutada rakendusi või 
muid tehnikaid, et konvertida sisu, millele 
nad soovivad juurde pääseda.

Or. en

Muudatusettepanek 579
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjakohasel juhul kehtivaid 
rahvusvahelisi tehnilisi standardeid või 
selliste tehniliste standardite puudumisel 
kohaldatavaid sektori tegevusjuhendeid 
või häid tavasid, ja

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 580
Marlene Mizzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjakohasel juhul kehtivaid 
rahvusvahelisi tehnilisi standardeid või 
selliste tehniliste standardite puudumisel 
kohaldatavaid sektori tegevusjuhendeid või 
häid tavasid, ja

(b) asjakohasel juhul kehtivaid tehnilisi 
standardeid või selliste tehniliste 
standardite puudumisel kohaldatavaid 
sektori tegevusjuhendeid või häid tavasid, 
ja

Or. en

Muudatusettepanek 581
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) ta ei olnud ega saanud 
põhjendatult eeldades olla teadlik 
kõnealusest avaldusest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 582
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) lepingu sõlmimise ajaks oli 
avaldust parandatud;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 583
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) avaldus ei saanud mõjutada 
digitaalse sisu omandamise otsust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 584
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lepinguga nähakse ette, et 
digitaalne sisu antakse üle teatava 
ajavahemiku jooksul, peab digitaalne sisu 
vastama lepingutingimustele kogu 
kõnealuse ajavahemiku jooksul.

3. Kui lepinguga nähakse ette, et 
digitaalne sisu antakse üle teatava 
ajavahemiku jooksul, peab digitaalne sisu 
vastama lepingutingimustele kogu 
kõnealuse ajavahemiku jooksul. 
Digitaalset sisu, mis on kaupadesse 
integreeritud, peab üleandja kauba 
tavalise kasutusea jooksul uuendama, kui 
ja kuni see on nõuetekohaseks
kasutamiseks õiguslike sätete alusel 
vajalik.

Or. de

Selgitus

Kindlaksmääratud nõuded digitaalse sisu lepingutingimustele vastavusele ning 
lepingupõhised juriidilised õigused tarbijatele lepingutingimustele mittevastavuse korral 
seavad mõistliku ja asjakohase normi ning seetõttu peaks neid kohaldama ka digitaalse sisu 
suhtes, mis on füüsilistesse kaupadesse integreeritud. Selleks et hõlbustada tarbijal oma 
õigusi kaitsta, peaks kauba müüja võtma lepingutingimustele mittevastavuse eest vastutuse, 
sõltumata võimalikest eraldi lepingulistest suhetest digitaalse sisu tarbija ja üleandja vahel.

Muudatusettepanek 585
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Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lepinguga nähakse ette, et 
digitaalne sisu antakse üle teatava 
ajavahemiku jooksul, peab digitaalne sisu 
vastama lepingutingimustele kogu 
kõnealuse ajavahemiku jooksul.

3. Kui lepinguga nähakse ette, et 
digitaalne sisu või digitaalteenus antakse 
üle teatava ajavahemiku jooksul, peab 
digitaalne sisu või digitaalteenus, 
sealhulgas vajaduse korral 
turvavärskendused, mille üleandja peab 
edastama, vastama lepingutingimustele 
kogu kõnealuse ajavahemiku jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 586
Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lepinguga nähakse ette, et 
digitaalne sisu antakse üle teatava 
ajavahemiku jooksul, peab digitaalne sisu 
vastama lepingutingimustele kogu 
kõnealuse ajavahemiku jooksul.

3. Kui lepinguga nähakse ette, et 
digitaalne sisu või digitaalteenus antakse 
üle teatava ajavahemiku jooksul, peab 
digitaalne sisu või digitaalteenus vastama 
lepingutingimustele kogu kõnealuse 
ajavahemiku jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 587
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lepinguga nähakse ette, et 
digitaalne sisu antakse üle teatava 
ajavahemiku jooksul, peab digitaalne sisu 

3. Kui lepinguga nähakse ette, et 
digitaalne sisu antakse üle teatava 
ajavahemiku jooksul, peab digitaalne sisu 
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vastama lepingutingimustele kogu 
kõnealuse ajavahemiku jooksul.

või digitaalteenus vastama 
lepingutingimustele kogu kõnealuse 
ajavahemiku jooksul.

Or. it

Muudatusettepanek 588
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kui digitaalne sisu antakse üle 
teatava ajavahemiku jooksul ja see 
digitaalne sisu on kaupa integreeritud, 
tagab kauba üleandja, et integreeritud 
digitaalne sisu vastab 
lepingutingimustele, nagu on sätestatud 
käesoleva artikli lõikes 1, või see sobib 
otstarbeks käesoleva artikli lõike 2 
tähenduses, sealhulgas ajakohastades 
integreeritud sisu, nagu tarbija võib 
eeldada, arvestades kauba ja selle sisu 
laadi, tarbija antud vastutasu ja 
võimalikke turvariske.

Or. en

Muudatusettepanek 589
Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui ei ole teisiti kokku lepitud, 
peab üleantav digitaalne sisu vastama 
digitaalse sisu uusimale versioonile, mis 
oli lepingu sõlmimise ajal kättesaadav.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 590
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui ei ole teisiti kokku lepitud, 
peab üleantav digitaalne sisu vastama 
digitaalse sisu uusimale versioonile, mis 
oli lepingu sõlmimise ajal kättesaadav.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üleantav versioon peaks olema versioon, milles üleandja ja tarbija on kokku leppinud, 
tuginedes tehnilistele nõuetele ja sisu koostalitlusvõimele tarbija digitaalse keskkonnaga.

Muudatusettepanek 591
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui ei ole teisiti kokku lepitud, 
peab üleantav digitaalne sisu vastama 
digitaalse sisu uusimale versioonile, mis oli 
lepingu sõlmimise ajal kättesaadav.

4. Kui ei ole teisiti kokku lepitud, 
peab üleantav digitaalne sisu või 
digitaalteenus vastama digitaalse sisu või
digitaalteenuse uusimale versioonile, mis 
oli lepingu sõlmimise ajal kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 592
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui lepingus käsitletakse 
kultuurisisu ja seetõttu tingimata ka 
autoriõigusega kaitstud teoseid, siis tuleb 
selleks, et tagada lepingu vastavus, 
austada kõiki autoriõigust kaitsvaid 
õigusakte.

Or. fr

Muudatusettepanek 593
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lepingutingimustele vastamiseks 
peab digitaalne sisu täitma ka artiklite 7 ja 
8 nõuded.

5. Lepingutingimustele vastamiseks 
peab digitaalne sisu või digitaalteenus
täitma ka artiklite 7 ja 8 nõuded ning 
vastama määruse (EL) 2016/679 artiklis 
25 sätestatud lõimitud andmekaitse ja 
vaikimisi andmekaitse põhimõtetele.

Or. en

Muudatusettepanek 594
Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lepingutingimustele vastamiseks 
peab digitaalne sisu täitma ka artiklite 7 ja 
8 nõuded.

5. Lepingutingimustele vastamiseks 
peab digitaalne sisu või digitaalteenus
täitma artiklite 6a, 7 ja 8 nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 595
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Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lepingutingimustele vastamiseks 
peab digitaalne sisu täitma ka artiklite 7 ja 
8 nõuded.

5. Lepingutingimustele vastamiseks 
peab digitaalne sisu täitma ka artiklite 6b, 7 
ja 8 nõuded.

Or. it

Muudatusettepanek 596
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lepingutingimustele vastamiseks 
peab digitaalne sisu täitma ka artiklite 7 ja 
8 nõuded.

5. Lepingutingimustele vastamiseks 
peab digitaalne sisu täitma ka artikli 7 
nõuded.

Or. fr

Muudatusettepanek 597
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lepingutingimustele vastamiseks 
peab digitaalne sisu täitma ka artiklite 7 ja 
8 nõuded.

5. Lepingutingimustele vastamiseks 
peab digitaalne sisu täitma ka artikli 7 
nõuded.

Or. fr

Muudatusettepanek 598
Jean-Marie Cavada
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lepingutingimustele vastamiseks 
peab digitaalne sisu täitma ka artiklite 7 ja 
8 nõuded.

5. Lepingutingimustele vastamiseks 
peab digitaalne sisu täitma ka artikli 7 
nõuded.

Or. fr

Muudatusettepanek 599
Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lepingu pooled võivad kokku 
leppida kõrvalekaldumises kooskõlas 
lõigetega 1 ja 3 nõutud objektiivsetest 
kriteeriumidest, tingimusel et tarbija 
teadis lepingu sõlmimise ajal digitaalse 
sisu sellisest spetsiifilisest omadusest ja oli 
lepingu sõlmimisel sellega sõnaselgelt 
nõus.

Or. en

Muudatusettepanek 600
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a

Digitaalse sisu või digitaalteenuse 
vastavuskriteeriumid

1. Digitaalne sisu või digitaalteenus peab

(a) sobima igaks konkreetseks kasutuseks, 
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mida müüja lepingu sõlmimise ajal teadis, 
välja arvatud juhul, kui asjaoludest 
selgub, et tarbija ei tuginenud või ei 
saanud mõistlikult tugineda üleandja 
erialastele oskustele või teadmistele;

(b) sobima otstarbeks, milleks seda liiki 
digitaalset sisu või digitaalteenust 
tavaliselt kasutatakse;

(c) olema varustatud tarvikutega, 
installeerimisjuhistega või muude 
lepinguga ettenähtud juhistega;

(d) omama mis tahes lepingueelses 
avalduses või reklaamis osutatud 
kvaliteeti ja toimivusomadusi;

2. Selles osas, kus lepinguga ei ole ette 
nähtud seal, kus asjakohane, selgelt ja 
ammendavalt lõike 1 kohaseid digitaalse 
sisu nõudeid, peab digitaalne sisu, 
sealhulgas selle funktsioonid, 
koostalitlusvõime ja muud 
toimivusomadused, näiteks 
juurdepääsetavus, järjepidevus ja 
turvalisus, sobima otstarbeks, milleks seda 
liiki digitaalset sisu tavaliselt kasutatakse, 
võttes arvesse järgmist:

(a) kas digitaalne sisu on üle antud raha 
eest või muu vastutasu kui raha eest;

(b) asjakohasel juhul kehtivaid 
rahvusvahelisi tehnilisi standardeid või 
selliste tehniliste standardite puudumisel 
kohaldatavaid sektori tegevusjuhendeid 
või häid tavasid, ja

(c) avaldust, mille on avalikult teinud 
üleandja või üleandja nimel tehingute 
ahela varasemas etapis muud isikud, välja 
arvatud juhul, kui üleandja tõendab, et

i) müüja ei olnud ega võinud olla teadlik 
kõnealusest avaldusest;

ii) lepingu sõlmimise ajaks oli avaldust 
parandatud;

iii) avaldus ei saanud mõjutada digitaalse 
sisu omandamise otsust.

Or. it
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Muudatusettepanek 601
Eva Maydell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a

Lepingutingimustele vastavuse 
objektiivsed nõuded

1. Digitaalne sisu või digitaalteenus, 
olenevalt vajadusest:

(a) sobib otstarbeks, milleks seda liiki 
digitaalset sisu tavaliselt kasutatakse, 
võttes arvesse järgmist: asjakohasel juhul 
kehtivaid tehnilisi standardeid või selliste 
tehniliste standardite puudumisel 
kohaldatavaid sektori tegevusjuhendeid 
või häid tavasid,

(a) see antakse üle koos kõigi tarvikute, 
juhistega ja klienditoega vastavalt 
lepingus sätestatule, ja

(b) sellel on omadused, funktsioonid, 
koostalitlusvõime ja muud 
toimivusomadused, näiteks 
juurdepääsetavus, järjepidevus ja 
turvalisus, mis on tavalised sama liiki 
digitaalse sisu või digitaalteenuse puhul ja 
mida tarbija võiks põhjendatult eeldada, 
võttes arvesse digitaalse sisu või 
digitaalteenuse laadi, võttes arvesse 
järgmist: avaldust, mille on avalikult 
teinud üleandja või üleandja nimel 
tehingute ahela varasemas etapis muud 
isikud, välja arvatud juhul, kui üleandja 
tõendab, et

i) ta ei olnud ega saanud põhjendatult 
eeldades olla teadlik kõnealusest 
avaldusest;

ii) lepingu sõlmimise ajaks oli avaldust 
parandatud;

iii) avaldus ei saanud mõjutada digitaalse 
sisu või digitaalteenuse omandamise 
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otsust.

(c) seda ajakohastatakse, et see sobiks 
otstarbeks ja mida tarbija võiks 
põhjendatult eeldada, võttes arvesse 
digitaalse sisu või digitaalteenuse laadi.

(2) Üleantav digitaalne sisu või 
digitaalteenus peab vastama digitaalse 
sisu või digitaalteenuse uusimale 
versioonile, mis oli lepingu sõlmimise ajal 
kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 602
Axel Voss, Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Digitaalse sisu integreerimine Digitaalse sisu või digitaalteenuste
integreerimine

Or. en

Muudatusettepanek 603
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui digitaalne sisu integreeritakse 
ebaõigelt tarbija digitaalsesse keskkonda, 
loetakse ebaõigest integreerimisest 
tulenevat mittevastavust võrdseks 
digitaalse sisu mittevastavusega, kui:

Kui digitaalne sisu või digitaalteenus
integreeritakse ebaõigelt tarbija 
digitaalsesse keskkonda, loetakse ebaõigest 
integreerimisest tulenevat mittevastavust 
võrdseks digitaalse sisu või digitaalteenuse
mittevastavusega, kui:

Or. it



AM\1117404ET.docx 141/164 PE599.502v02-00

ET

Muudatusettepanek 604
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui digitaalne sisu integreeritakse 
ebaõigelt tarbija digitaalsesse keskkonda, 
loetakse ebaõigest integreerimisest 
tulenevat mittevastavust võrdseks 
digitaalse sisu mittevastavusega, kui:

Kui digitaalne sisu või digitaalteenus
integreeritakse ebaõigelt tarbija 
digitaalsesse keskkonda, loetakse ebaõigest 
integreerimisest tulenevat mittevastavust 
võrdseks lepingule mittevastavusega, kui:

Or. en

Muudatusettepanek 605
Axel Voss, Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui digitaalne sisu integreeritakse 
ebaõigelt tarbija digitaalsesse keskkonda, 
loetakse ebaõigest integreerimisest 
tulenevat mittevastavust võrdseks 
digitaalse sisu mittevastavusega, kui:

Kui digitaalne sisu või digitaalteenus
integreeritakse ebaõigelt tarbija 
digitaalsesse keskkonda, loetakse ebaõigest 
integreerimisest tulenevat mittevastavust 
võrdseks lepingule mittevastavusega, kui:

Or. en

Muudatusettepanek 606
Axel Voss, Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) digitaalse sisu integreeris üleandja 
või tehti seda tema vastutusel või

(a) digitaalse sisu või digitaalteenus
integreeris üleandja või tehti seda tema 
vastutusel või
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Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) digitaalse sisu integreeris üleandja 
või tehti seda tema vastutusel või

(a) digitaalse sisu või digitaalteenus
integreeris üleandja või tehti seda tema 
vastutusel või

Or. en

Muudatusettepanek 608
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) digitaalse sisu integreeris üleandja 
või tehti seda tema vastutusel või

(a) digitaalse sisu või digitaalteenuse
integreeris üleandja või tehti seda tema 
vastutusel või

Or. it

Muudatusettepanek 609
Axel Voss, Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) digitaalse sisu pidi integreerima 
tarbija ning ebaõige integreerimine tulenes 
puudulikest integreerimisjuhistest, kui 
kõnealused juhised anti üle vastavalt artikli 
6 lõike 1 alapunktile c või kui need oleks 

(b) digitaalse sisu või digitaalteenus
pidi integreerima tarbija ning ebaõige 
integreerimine tulenes puudulikest 
integreerimisjuhistest, kui kõnealused 
juhised anti üle vastavalt artikli 6a lõike 1 
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pidanud üle andma vastavalt artikli 6 
lõikele 2.

alapunktile b või kui need oleks pidanud 
üle andma vastavalt artikli 6a lõike 1 
alapunktile c.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) digitaalse sisu pidi integreerima 
tarbija ning ebaõige integreerimine tulenes 
puudulikest integreerimisjuhistest, kui 
kõnealused juhised anti üle vastavalt artikli 
6 lõike 1 alapunktile c või kui need oleks 
pidanud üle andma vastavalt artikli 6
lõikele 2.

(b) digitaalse sisu või digitaalteenuse
pidi integreerima tarbija ning ebaõige 
integreerimine tulenes puudulikest 
integreerimisjuhistest, kui kõnealused 
juhised anti üle vastavalt artikli 6 lõike 1 
alapunktile b või kui need oleks pidanud 
üle andma vastavalt artikli 6 lõike 1 
punktile c.

Or. en

Muudatusettepanek 611
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) digitaalse sisu pidi integreerima 
tarbija ning ebaõige integreerimine tulenes 
puudulikest integreerimisjuhistest, kui 
kõnealused juhised anti üle vastavalt artikli 
6 lõike 1 alapunktile c või kui need oleks 
pidanud üle andma vastavalt artikli 6 
lõikele 2.

(b) digitaalse sisu pidi integreerima 
tarbija ning ebaõige integreerimine tulenes 
puudulikest integreerimisjuhistest, kui 
kõnealused juhised anti üle vastavalt artikli 
6 lõike 1 alapunktile c või kui need oleks 
pidanud üle andma vastavalt artikli 6 
lõikele 1.

Or. en
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Muudatusettepanek 612
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) digitaalse sisu pidi integreerima 
tarbija ning ebaõige integreerimine tulenes 
puudulikest integreerimisjuhistest, kui 
kõnealused juhised anti üle vastavalt artikli 
6 lõike 1 alapunktile c või kui need oleks 
pidanud üle andma vastavalt artikli 6 
lõikele 2.

(b) digitaalse sisu või digitaalteenuse
pidi integreerima tarbija ning ebaõige 
integreerimine tulenes puudulikest 
integreerimisjuhistest, kui kõnealused 
juhised anti üle vastavalt artikli 6 lõike 1 
alapunktile c või kui need oleks pidanud 
üle andma vastavalt artikli 6 lõikele 2.

Or. it

Muudatusettepanek 613
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1 – alalõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eespool toodud teavet arvesse võttes 
peavad üleandja ja tarbija enne lepingu 
sõlmimist kohustuslikus korras veenduma 
sisu ühilduvuses tarbija digitaalse 
keskkonnaga.

Or. fr

Muudatusettepanek 614
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a

Digiraamatute koostalitlusvõime
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1. Piiramata kestusega üle antav 
digiraamat peab olema 
koostalitlusvõimeline ning see tuleb üle 
anda üksnes avatud formaadis.

2. Kui üleandja kasutab tehnilisi 
kaitsemeetmeid, siis teeb ta teistele 
digiraamatufailide üleandjatele nende 
taotluse korral kättesaadavaks 
koostalitluseks vajaliku teabe.

Or. fr

Muudatusettepanek 615
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Digitaalse sisu üleandmisel tarbijale 
peab digitaalne sisu olema vaba 
kolmandate isikute õigustest, sealhulgas 
intellektuaalomandile tuginevatest 
õigustest, nii et digitaalset sisu saab 
lepingu kohaselt kasutada.

1. Digitaalse sisu üleandmisel tarbijale 
peab digitaalne sisu olema vaba sellistest 
kolmandate isikute õigustest, sealhulgas 
intellektuaalomandile tuginevatest 
õigustest, mis takistavad tarbijal 
digitaalset sisu lepingukohaselt kasutada, 
nii et digitaalset sisu saab lepingu kohaselt 
kasutada.

Or. de

Selgitus

Praeguse sõnastuse kohaselt peaks digitaalne sisu olema vaba mis tahes õigustest. Aga piisab 
sellest, et sisu on vaba vastuolulistest õigustest.

Muudatusettepanek 616
Axel Voss, Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1. Digitaalse sisu üleandmisel 
tarbijale peab digitaalne sisu olema vaba 
kolmandate isikute õigustest, sealhulgas 
intellektuaalomandile tuginevatest 
õigustest, nii et digitaalset sisu saab
lepingu kohaselt kasutada.

1. Digitaalne sisu või digitaalteenus
on vaba kolmandate isikute õigustest, 
sealhulgas intellektuaalomandile 
tuginevatest õigustest, mis võivad takistada 
tarbijal kasutada digitaalset sisu või 
digitaalteenust lepingu kohaselt.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Digitaalse sisu üleandmisel 
tarbijale peab digitaalne sisu olema vaba 
kolmandate isikute õigustest, sealhulgas 
intellektuaalomandile tuginevatest 
õigustest, nii et digitaalset sisu saab
lepingu kohaselt kasutada.

1. Digitaalne sisu või digitaalteenus
on vaba kolmandate isikute õigustest, 
sealhulgas intellektuaalomandile
tuginevatest õigustest, mis võivad takistada 
tarbijal kasutada digitaalset sisu või 
digitaalteenust lepingu kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 618
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Digitaalse sisu üleandmisel tarbijale
peab digitaalne sisu olema vaba
kolmandate isikute õigustest, sealhulgas 
intellektuaalomandile tuginevatest 
õigustest, nii et digitaalset sisu saab 
lepingu kohaselt kasutada.

1. Digitaalse sisu üleandmisel tarbijale 
tuleb digitaalse sisuga austada
kolmandate isikute õigusi, sealhulgas 
intellektuaalomandile tuginevaid õigusi.

Or. fr
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Muudatusettepanek 619
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Digitaalse sisu üleandmisel tarbijale 
peab digitaalne sisu olema vaba 
kolmandate isikute õigustest, sealhulgas 
intellektuaalomandile tuginevatest 
õigustest, nii et digitaalset sisu saab 
lepingu kohaselt kasutada.

1. Digitaalse sisu või digitaalteenuse
üleandmisel tarbijale peab digitaalne sisu 
olema vaba kolmandate isikute õigustest, 
sealhulgas intellektuaalomandile 
tuginevatest õigustest, nii et digitaalset sisu 
saab lepingu kohaselt kasutada.

Or. it

Muudatusettepanek 620
Angel Dzhambazki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Digitaalse sisu üleandmisel tarbijale 
peab digitaalne sisu olema vaba
kolmandate isikute õigustest, sealhulgas 
intellektuaalomandile tuginevatest 
õigustest, nii et digitaalset sisu saab 
lepingu kohaselt kasutada.

1. Digitaalse sisu üleandmisel tarbijale 
peab digitaalne sisu ei riku kolmandate 
isikute õigusi, sealhulgas 
intellektuaalomandile tuginevaid õigusi, 
nii et digitaalset sisu saab lepingu kohaselt 
kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 621
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Digitaalse sisu üleandmisel tarbijale 
peab digitaalne sisu olema vaba

1. Digitaalse sisu üleandmisel tarbijale 
ei tohi digitaalse sisuga rikkuda
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kolmandate isikute õigustest, sealhulgas 
intellektuaalomandile tuginevatest 
õigustest, nii et digitaalset sisu saab 
lepingu kohaselt kasutada.

kolmandate isikute õigusi, sealhulgas 
intellektuaalomandile tuginevaid õigusi, 
nii et digitaalset sisu saab lepingu kohaselt 
kasutada.

Or. fr

Muudatusettepanek 622
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Digitaalse sisu üleandmisel tarbijale 
peab digitaalne sisu olema vaba
kolmandate isikute õigustest, sealhulgas 
intellektuaalomandile tuginevatest 
õigustest, nii et digitaalset sisu saab 
lepingu kohaselt kasutada.

1. Digitaalse sisu üleandmisel tarbijale
tuleb digitaalse sisuga austada
kolmandate isikute õigusi, sealhulgas 
intellektuaalomandile tuginevaid õigusi, 
nii et digitaalset sisu saab lepingu kohaselt 
kasutada.

Or. fr

Muudatusettepanek 623
Axel Voss, Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui digitaalne sisu antakse üle 
teatava ajavahemiku jooksul, hoiab 
üleandja digitaalse sisu selle ajavahemiku 
jooksul vabana kolmandate isikute 
õigustest, sealhulgas 
intellektuaalomandile tuginevatest 
õigustest, nii et digitaalset sisu saab 
lepingu kohaselt kasutada.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 624
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui digitaalne sisu antakse üle 
teatava ajavahemiku jooksul, hoiab
üleandja digitaalse sisu selle ajavahemiku 
jooksul vabana kolmandate isikute 
õigustest, sealhulgas intellektuaalomandile 
tuginevatest õigustest, nii et digitaalset 
sisu saab lepingu kohaselt kasutada.

2. Kui digitaalne sisu antakse üle 
teatava ajavahemiku jooksul, tagab
üleandja, et digitaalse sisuga austatakse
selle ajavahemiku jooksul kolmandate 
isikute õigusi, sealhulgas 
intellektuaalomandile tuginevaid õigusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 625
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui digitaalne sisu antakse üle 
teatava ajavahemiku jooksul, hoiab 
üleandja digitaalse sisu selle ajavahemiku 
jooksul vabana kolmandate isikute 
õigustest, sealhulgas intellektuaalomandile 
tuginevatest õigustest, nii et digitaalset 
sisu saab lepingu kohaselt kasutada.

2. Kui digitaalne sisu antakse üle 
teatava ajavahemiku jooksul, hoiab 
üleandja digitaalse sisu selle ajavahemiku 
jooksul vabana kolmandate isikute 
õigustest, sealhulgas litsentsi tingimustest 
tulenevatest õigustest, mis võivad tarbijal 
takistada kasutada digitaalset sisu või 
digitaalteenust lepingu kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 626
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2. Kui digitaalne sisu antakse üle 
teatava ajavahemiku jooksul, hoiab 
üleandja digitaalse sisu selle ajavahemiku 
jooksul vabana kolmandate isikute 
õigustest, sealhulgas intellektuaalomandile 
tuginevatest õigustest, nii et digitaalset sisu 
saab lepingu kohaselt kasutada.

2. Kui digitaalne sisu või 
digitaalteenus antakse üle teatava 
ajavahemiku jooksul, hoiab üleandja 
digitaalse sisu või digitaalteenuse selle 
ajavahemiku jooksul vabana kolmandate 
isikute õigustest, sealhulgas 
intellektuaalomandile tuginevatest 
õigustest, nii et digitaalset sisu saab 
lepingu kohaselt kasutada.

Or. it

Muudatusettepanek 627
Angel Dzhambazki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui digitaalne sisu antakse üle 
teatava ajavahemiku jooksul, hoiab
üleandja digitaalse sisu selle ajavahemiku 
jooksul vabana kolmandate isikute 
õigustest, sealhulgas intellektuaalomandile 
tuginevatest õigustest, nii et digitaalset 
sisu saab lepingu kohaselt kasutada.

2. Kui digitaalne sisu antakse üle 
teatava ajavahemiku jooksul, tagab
üleandja, et digitaalse sisuga ei rikuta selle 
ajavahemiku jooksul kolmandate isikute 
õigusi, sealhulgas intellektuaalomandile 
tuginevaid õigusi, nii et digitaalset sisu 
saab lepingu kohaselt kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 628
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui digitaalne sisu antakse üle 
teatava ajavahemiku jooksul, hoiab
üleandja digitaalse sisu selle ajavahemiku 
jooksul vabana kolmandate isikute 
õigustest, sealhulgas intellektuaalomandile 
tuginevatest õigustest, nii et digitaalset 
sisu saab lepingu kohaselt kasutada.

2. Kui digitaalne sisu antakse üle 
teatava ajavahemiku jooksul, tagab
üleandja, et digitaalse sisuga ei rikuta selle 
ajavahemiku jooksul kolmandate isikute 
õigusi, sealhulgas intellektuaalomandile
tuginevaid õigusi, nii et digitaalset sisu 
saab lepingu kohaselt kasutada.
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Or. fr

Muudatusettepanek 629
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui digitaalne sisu antakse üle 
teatava ajavahemiku jooksul, hoiab
üleandja digitaalse sisu selle ajavahemiku 
jooksul vabana kolmandate isikute 
õigustest, sealhulgas intellektuaalomandile
tuginevatest õigustest, nii et digitaalset 
sisu saab lepingu kohaselt kasutada.

2. Kui digitaalne sisu antakse üle 
teatava ajavahemiku jooksul, tagab
üleandja, et digitaalse sisuga austatakse
selle ajavahemiku jooksul kolmandate 
isikute õigusi, sealhulgas 
intellektuaalomandile tuginevaid õigusi, 
nii et digitaalset sisu saab lepingu kohaselt 
kasutada.

Or. fr

Muudatusettepanek 630
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui üleandja ei suuda tagada, et 
selline digitaalne sisu on vaga kolmandate 
isikute õigustest, ei too see kaasa lepingu 
lõpetamist, kui tarbija ei ole selliseks 
lõpetamiseks nõusolekut andnud.

Or. en

Muudatusettepanek 631
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a

Kauba lepingutingimustele vastamise aeg

1. Üleandja vastutab lepingule 
mittevastavuse eest, mis on olemas ajal, 
mil

(a) tarbija või tema nimetatud kolmas isik, 
kes ei ole vedaja, saab digitaalse sisu või 
digitaalteenuse oma valdusse või

(b) digitaalne sisu või digitaalteenus 
antakse üle tarbija valitud vedajale, kui 
seda vedajat ei pakkunud müüja või kui 
müüja vedu ei paku.

2. Kui kauba paigaldas üleandja või seda 
tehti tema vastutusel, loetakse, et tarbija 
on saanud kauba oma valdusse, kui 
digitaalne sisu või digitaalteenus on 
paigaldatud. Kui digitaalse sisu või 
digitaalteenuse pidi paigaldama tarbija, 
loetakse, et tarbija on saanud kauba oma 
valdusse, kui tarbijal on olnud 
paigaldamiseks mõistlik aeg, kuid mitte 
hiljem kui 30 päeva pärast lõikes 1 
osutatud aega.

Eeldatakse, et lepingutingimustele 
mittevastavus, mis ilmneb kahe aasta 
jooksul alates lõigetes 1 ja 2 osutatud 
ajast, oli olemas lõigetes 1 ja 2 osutatud 
ajal, välja arvatud juhul, kui see on 
vastuolus digitaalse sisu või 
digitaalteenuse või mittevastavuse 
laadiga.

Or. it

Muudatusettepanek 632
Axel Voss, Eva Maydell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Artikkel 8 a

Kauba lepingutingimustele vastamise aeg

Üleandja vastutab mittevastavuse eest, mis 
on olemas ajal, mil

(a) tarbija või tema nimetatud kolmas isik, 
kes ei ole vedaja, saab oma valdusse 
füüsilise andmekandja, millesse 
digitaalne sisu või digitaalteenus on 
integreeritud;

(b) füüsiline andmekandja, millesse 
digitaalne sisu või digitaalteenus on 
integreeritud, antakse üle tarbija valitud 
vedajale, kui seda vedajat ei pakkunud 
üleandja või kui üleandja ei paku ühtegi 
veoviisi, piiramata tarbija õiguste 
kohaldamist vedaja suhtes;

(c) tarbija või artikli 5 lõike 1 kohane 
kolmas isik saab digitaalse sisu või 
digitaalteenuse oma kontrolli alla või

(d) digitaalteenus või digitaalne sisu anti 
üle kooskõlas artikliga 5, kui digitaalset 
sisu või digitaalteenust ei ole võimalik 
kontrolli alla võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 633
Dennis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a

Kauba lepingutingimustele vastamise aeg

1. Müüja vastutab lepingule 
mittevastavuse eest, mis on olemas ajal, 
mil

(a) tarbija või tema nimetatud kolmas isik, 
kes ei ole vedaja, saab kauba oma 
valdusse või
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(b) kaup antakse üle tarbija valitud 
vedajale, kui seda vedajat ei pakkunud 
müüja.

2. Kui kauba paigaldas müüja või seda 
tehti tema vastutusel, loetakse, et tarbija 
on saanud kauba oma valdusse, kui kaup 
on paigaldatud. Kui kauba pidi 
paigaldama tarbija, loetakse 30 päeva 
möödumisel, et tarbija on saanud kauba 
oma valdusse, kui kaup on paigaldatud.

Or. en

Muudatusettepanek 634
Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a

Müügigarantiid

1. Müügigarantii on garantii andjale 
siduv tingimustel, mis on sätestatud

(a) müüja antud lepingueelses teabes, 
sealhulgas mis tahes lepingueelses 
avalduses, mis on lepingu lahutamatu 
osa;

(b) enne lepingu sõlmimist avaldatud 
reklaamis ja

(c) garantiilubaduses.

2. Garantii tehakse kättesaadavaks 
kirjalikult või muul püsival andmekandjal 
ning see koostatakse lihtsas ja 
arusaadavas keeles. Teave hõlmab 
järgmist:

(a) tarbija selgelt sõnastatud seadusest 
tulenevad õigused, nagu on ette nähtud 
käesoleva direktiiviga, ja selge kinnitus, et 
müügigarantii ei mõjuta neid õigusi, ning

(b) garantii tingimused, mis lähevad 
kaugemale tarbija seadusest tulenevatest 
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õigustest, teave kestuse, ülekantavuse, 
territoriaalse kohaldamisala ning mis 
tahes selliste kulude olemasolu kohta, mis 
võivad tarbijale müügigarantii 
kasutamisel tekkida, garantii andja nimi 
ja aadress, ning kui vastutav on muu isik 
kui garantii andja, siis isik, kellele tuleb 
esitada mis tahes nõuded, ja nõude 
esitamise kord.

Or. en

Muudatusettepanek 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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 b

Kasutusea müügigarantii

1. Sellise tehnilise kauba tootja, millesse 
digitaalne sisu või digitaalteenus on 
integreeritud, garanteerib tarbijale toote 
kasutuskõlblikkuse selle minimaalse 
kavandatava kasutusea vältel ja osutab, 
kui pikk see kasutusiga on. Osutatud aeg 
ei ole lühem kui seaduslik aegumistähtaeg 
liikmesriigis, kus on tarbija alaline 
elukoht, ning see kajastab mõistliku ja 
tavalise tarbija ootusi.

2. Kui tootja ei täida oma kohustusi 
vastavalt lõikele 1, on tal tarbija ees 
samad kohustused nagu üleandjal.

Or. en

Muudatusettepanek 636
Angelika Niebler
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud

Tõendamiskoormis

1. Artiklis 10 osutatud juhtudel lasub 
lepingutingimustele vastavusega seotud 
tõendamiskoormis üleandjal.

2. Lõiget 1 ei kohaldata juhul, kui 
üleandja tõendab, et tarbija digitaalne 
keskkond ei ühildu digitaalse sisu 
koostalitlus- ja muude tehniliste nõuetega 
ja kui üleandja oli tarbijat nendest 
nõuetest enne lepingu sõlmimist 
teavitanud.

3. Tarbija teeb vastavalt võimalustele 
üleandjaga koostööd ulatuses, mis on 
vajalik tarbija digitaalse keskkonna 
kindlakstegemiseks. Koostöö tegemise 
kohustus hõlmab ainult selliseid 
kättesaadavaid tehnilisi vahendeid, mis on 
tarbija jaoks kõige vähem sekkuvad. Kui 
tarbija ei tee koostööd, lasub 
lepingutingimustele mittevastavusega 
seotud tõendamiskoormis tarbijal.

Or. de

Selgitus

Paremaks ülevaateks tuleks artiklite 9 ja 10 eeskirjad liita üheks artikliks. Käesolevat 
muudatusettepanekut tuleks sellega seoses käsitleda koos artikli 10 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 637
Dennis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 10 osutatud juhtudel lasub 
lepingutingimustele vastavusega seotud 

1. Artiklis 10 osutatud juhtudel lasub 
lepingutingimustele vastavusega seotud 
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tõendamiskoormis üleandjal. tõendamiskoormis üleandjal või kui 
tegemist on integreeritud tarkvaraga 
füüsilise kaubaga, siis müüjal.
Eeldatakse, et lepingutingimustele 

mittevastavus, mis ilmneb toote eeldatava 
kasutusea jooksul alates artikli 8a lõigetes 
1 ja 2 osutatud ajast, oli olemas artiklis 10 
osutatud ajal, välja arvatud juhul, kui see 
on vastuolus kauba või mittevastavuse 
laadiga.

Or. en

Muudatusettepanek 638
Dietmar Köster

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 10 osutatud juhtudel lasub 
lepingutingimustele vastavusega seotud 
tõendamiskoormis üleandjal.

1. Eeldatakse, et lepingutingimustele 
mittevastavus, mis ilmneb kuue aasta 
jooksul alates artiklis 10 osutatud ajast, oli 
olemas sel ajal, välja arvatud juhul, kui 
see on vastuolus kauba või mittevastavuse 
laadiga.

Or. en

Muudatusettepanek 639
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 10 osutatud juhtudel lasub 
lepingutingimustele vastavusega seotud 
tõendamiskoormis üleandjal.

1. Artiklis 10 osutatud juhtudel lasub 
lepingutingimustele vastavusega seotud 
tõendamiskoormis üleandjal esimese kuue 
kuu jooksul alates ajast, mil digitaalne 
sisu üle antakse.

Or. en
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Muudatusettepanek 640
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 10 osutatud juhtudel lasub 
lepingutingimustele vastavusega seotud 
tõendamiskoormis üleandjal.

1. Artiklis 10 osutatud juhtudel lasub 
lepingutingimustele vastavusega seotud 
tõendamiskoormis üleandjal kuue kuu 
vältel alates tarnimisest.

Or. en

Muudatusettepanek 641
Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 10 osutatud juhtudel lasub 
lepingutingimustele vastavusega seotud 
tõendamiskoormis üleandjal.

1. Artiklis 10 osutatud juhtudel lasub 
digitaalse sisu lepingutingimustele 
vastavusega seotud tõendamiskoormis 
esimesel kuuel kuul üleandjal.

Or. de

Muudatusettepanek 642
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 10 osutatud juhtudel lasub 
lepingutingimustele vastavusega seotud 
tõendamiskoormis üleandjal.

1. Artiklis 10 osutatud juhtudel lasub 
digitaalse sisu lepingutingimustele 
vastavusega seotud tõendamiskoormis 6 
kuu pikkusel ajavahemikul üleandjal.
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Or. de

Selgitus

Tõendamiskoormis, mis kehtestatakse üleandjale kuueks kuuks, tagab nõuetekohase 
tarbijakaitse, kuid võtab ka arvesse üleandja huve.

Muudatusettepanek 643
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 10 osutatud juhtudel lasub 
lepingutingimustele vastavusega seotud 
tõendamiskoormis üleandjal.

1. Üleandja vastutab, kui
lepingutingimustele mittevastavus ilmneb 
kahe aasta jooksul alates artiklis 10 
osutatud kuupäevast.

Or. it

Muudatusettepanek 644
Axel Voss, Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 10 osutatud juhtudel lasub
lepingutingimustele vastavusega seotud 
tõendamiskoormis üleandjal.

1. Eeldatakse, et lepingutingimustele 
mittevastavus, mis ilmneb kuue kuu 
jooksul pärast üleandmist, oli olemas 
üleandmise ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 645
Antanas Guoga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 10 osutatud juhtudel lasub 
lepingutingimustele vastavusega seotud
tõendamiskoormis üleandjal.

1. Tõendamiskoormis selle suhtes, 
kas digitaalne sisu anti üle kooskõlas 
artikliga 5, lasub üleandjal.

Or. en

Muudatusettepanek 646
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tarbija kaotab oma direktiivis 
osutatud õigused, kui ta ei teavita müüjat 
lepingule mittevastavusest kahe kuu 
jooksul alates puuduse avastamisest või 
kui ta oleks võinud seda teha kaupa 
piisavalt hoolikalt kasutades.

Or. it

Muudatusettepanek 647
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kui ei ole tõendatud vastupidist, siis 
eeldatakse, et lepingule mittevastavus, mis 
ilmnes kuue kuu jooksul alates artiklis 10 
osutatud kuupäevast, oli olemas juba sel 
kuupäeval.

Or. it

Muudatusettepanek 648



AM\1117404ET.docx 161/164 PE599.502v02-00

ET

Angel Dzhambazki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata juhul, kui 
üleandja tõendab, et tarbija digitaalne 
keskkond ei ühildu digitaalse sisu 
koostalitlus- ja muude tehniliste nõuetega 
ja kui üleandja oli tarbijat nendest nõuetest 
enne lepingu sõlmimist teavitanud.

2. Lõiget 1 ei kohaldata juhul, kui 
tarbija digitaalne keskkond ei ühildu 
digitaalse sisu koostalitlus- ja muude 
tehniliste nõuetega ja kui üleandja oli 
tarbijat nendest nõuetest enne lepingu 
sõlmimist teavitanud. Tarbijal on 
moraalne kohustus võtta kõik vajalikud 
meetmed ja tagada oma võimaluste piires 
omalt poolt digitaalse keskkonna 
ühilduvus vastavalt üleandja esitatud 
nõuetele.

Or. en

Selgitus

Vaja on teistsugust lähenemisviisi, sest tarbija peab samamoodi tagama oma isikliku 
digitaalse keskkonna tehniliste koostalitlusvõime, millele üleandjal puudub juurdepääs ja 
mille kohta tal ei ole eelteadmisi, arvestades asjaolu, et tarnija on andnud tarbijale seaduse 
kohaselt vajaliku teabe koostalitlusvõime ja tehniliste nõuete kohta.

Muudatusettepanek 649
Julia Reda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata juhul, kui 
üleandja tõendab, et tarbija digitaalne 
keskkond ei ühildu digitaalse sisu 
koostalitlus- ja muude tehniliste nõuetega 
ja kui üleandja oli tarbijat nendest nõuetest 
enne lepingu sõlmimist teavitanud.

2. Lõiget 1 ei kohaldata juhul, kui 
üleandja tõendab, et tarbija digitaalne 
keskkond ei ühildu digitaalse sisu 
koostalitlus- ja muude tehniliste nõuetega 
ja kui üleandja oli tarbijat nendest nõuetest 
enne lepingu sõlmimist lihtsasti 
arusaadaval viisil teavitanud.

Or. en
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Muudatusettepanek 650
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata juhul, kui 
üleandja tõendab, et tarbija digitaalne 
keskkond ei ühildu digitaalse sisu 
koostalitlus- ja muude tehniliste nõuetega 
ja kui üleandja oli tarbijat nendest nõuetest 
enne lepingu sõlmimist teavitanud.

2. Lõiget 1 ei kohaldata juhul, kui 
üleandja tõendab, et tarbija digitaalne 
keskkond ei ühildu digitaalse sisu või 
digitaalteenuse koostalitlus- ja muude 
tehniliste nõuetega ja kui üleandja oli 
tarbijat nendest nõuetest enne lepingu 
sõlmimist teavitanud.

Or. en

Muudatusettepanek 651
Axel Voss, Eva Paunova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata juhul, kui 
üleandja tõendab, et tarbija digitaalne 
keskkond ei ühildu digitaalse sisu 
koostalitlus- ja muude tehniliste nõuetega 
ja kui üleandja oli tarbijat nendest nõuetest 
enne lepingu sõlmimist teavitanud.

2. Lõiget 1 ei kohaldata juhul, kui 
üleandja tõendab, et tarbija digitaalne 
keskkond ei ühildu digitaalse sisu või 
digitaalteenuse koostalitlus- ja muude 
tehniliste nõuetega ja kui üleandja oli 
tarbijat nendest nõuetest enne lepingu 
sõlmimist teavitanud.

Or. en

Muudatusettepanek 652
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata juhul, kui 
üleandja tõendab, et tarbija digitaalne 
keskkond ei ühildu digitaalse sisu 
koostalitlus- ja muude tehniliste nõuetega 
ja kui üleandja oli tarbijat nendest nõuetest 
enne lepingu sõlmimist teavitanud.

2. Lõiget 1 ei kohaldata juhul, kui 
üleandja tõendab, et tarbija digitaalne 
keskkond ei ühildu digitaalse sisu või 
digitaalteenuse koostalitlus- ja muude 
tehniliste nõuetega ja kui üleandja oli 
tarbijat nendest nõuetest enne lepingu 
sõlmimist teavitanud.

Or. it

Muudatusettepanek 653
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata juhul, kui 
üleandja tõendab, et tarbija digitaalne 
keskkond ei ühildu digitaalse sisu 
koostalitlus- ja muude tehniliste nõuetega 
ja kui üleandja oli tarbijat nendest nõuetest 
enne lepingu sõlmimist teavitanud.

2. Lõiget 1 ei kohaldata juhul, kui 
üleandja tõendab, et tarbija digitaalne 
keskkond ei ühildu digitaalse sisu tehniliste 
nõuetega ja kui üleandja oli tarbijat nendest 
nõuetest enne lepingu sõlmimist 
teavitanud.

Or. fr

Muudatusettepanek 654
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata juhul, kui 
üleandja tõendab, et tarbija digitaalne 
keskkond ei ühildu digitaalse sisu 
koostalitlus- ja muude tehniliste nõuetega 
ja kui üleandja oli tarbijat nendest nõuetest 
enne lepingu sõlmimist teavitanud.

2. Lõiget 1b ei kohaldata juhul, kui 
üleandja tõendab, et tarbija digitaalne 
keskkond ei ühildu digitaalse sisu 
koostalitlus- ja muude tehniliste nõuetega 
ja kui üleandja oli tarbijat nendest nõuetest 
enne lepingu sõlmimist teavitanud.



PE599.502v02-00 164/164 AM\1117404ET.docx

ET

Or. it
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