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Tarkistus 309
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jotta voidaan varmistaa, että 
kuluttajalla on tehokas suoja suhteessa 
sopimuksen purkamiseen, toimittajan olisi 
sallittava kuluttajan saada takaisin kaikki 
luovuttamansa tiedot, jotka kuluttaja on 
tuottanut digitaalista sisältöä käyttäessään 
tai jotka on luotu kuluttajan käyttäessä 
digitaalista sisältöä. Tämän 
velvollisuuden tulisi koskea myös tietoja, 
jotka toimittajan on säilytettävä 
digitaalisen sisällön toimittamista 
koskevan sopimuksen nojalla, sekä 
tietoja, jotka toimittaja on todellisuudessa 
säilyttänyt sopimuksen mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 310
Axel Voss, Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jotta voidaan varmistaa, että 
kuluttajalla on tehokas suoja suhteessa 
sopimuksen purkamiseen, toimittajan olisi 
sallittava kuluttajan saada takaisin kaikki 
luovuttamansa tiedot, jotka kuluttaja on 
tuottanut digitaalista sisältöä käyttäessään 
tai jotka on luotu kuluttajan käyttäessä 
digitaalista sisältöä. Tämän 
velvollisuuden tulisi koskea myös tietoja, 
jotka toimittajan on säilytettävä 
digitaalisen sisällön toimittamista 
koskevan sopimuksen nojalla, sekä 

Poistetaan.
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tietoja, jotka toimittaja on todellisuudessa 
säilyttänyt sopimuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 311
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jotta voidaan varmistaa, että 
kuluttajalla on tehokas suoja suhteessa 
sopimuksen purkamiseen, toimittajan olisi 
sallittava kuluttajan saada takaisin kaikki 
luovuttamansa tiedot, jotka kuluttaja on 
tuottanut digitaalista sisältöä käyttäessään 
tai jotka on luotu kuluttajan käyttäessä 
digitaalista sisältöä. Tämän velvollisuuden 
tulisi koskea myös tietoja, jotka toimittajan 
on säilytettävä digitaalisen sisällön 
toimittamista koskevan sopimuksen 
nojalla, sekä tietoja, jotka toimittaja on 
todellisuudessa säilyttänyt sopimuksen 
mukaisesti.

(39) Jotta voidaan varmistaa, että 
kuluttajalla on tehokas suoja suhteessa 
sopimuksen purkamiseen, toimittajan olisi 
sallittava kuluttajan saada takaisin kaikki 
luovuttamansa henkilötiedot, jotka 
kuluttaja on tuottanut digitaalista sisältöä 
käyttäessään tai jotka on luotu kuluttajan 
käyttäessä digitaalista sisältöä, edellyttäen, 
että kyseisiä tietoja ei ole poistettu tai 
tehty tunnistamattomiksi. Tämän
velvollisuuden tulisi koskea myös 
henkilötietoja, jotka toimittajan on 
säilytettävä digitaalisen sisällön 
toimittamista koskevan sopimuksen 
nojalla, sekä henkilötietoja, jotka 
toimittaja on todellisuudessa säilyttänyt 
sopimuksen mukaisesti. Toimittajan tulisi 
antaa kuluttajalle mahdollisuus saada 
tarjoamansa sisältö takaisin käyttämällä 
digitaalista sisältöä, kun se on teknisesti 
toteuttamiskelpoista ja kun sisällön voi 
siirtää toiseen palveluun, mikäli toimittaja 
on säilyttänyt sen.

Or. en

Tarkistus 312
Daniel Dalton, Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(39) Jotta voidaan varmistaa, että 
kuluttajalla on tehokas suoja suhteessa 
sopimuksen purkamiseen, toimittajan olisi 
sallittava kuluttajan saada takaisin kaikki
luovuttamansa tiedot, jotka kuluttaja on 
tuottanut digitaalista sisältöä käyttäessään 
tai jotka on luotu kuluttajan käyttäessä 
digitaalista sisältöä. Tämän 
velvollisuuden tulisi koskea myös tietoja, 
jotka toimittajan on säilytettävä 
digitaalisen sisällön toimittamista 
koskevan sopimuksen nojalla, sekä 
tietoja, jotka toimittaja on todellisuudessa 
säilyttänyt sopimuksen mukaisesti.

(39) Jotta voidaan varmistaa, että 
kuluttajalla on tehokas suoja suhteessa 
sopimuksen purkamiseen, toimittajan olisi 
sallittava kuluttajan saada takaisin kaikki
tärkeät henkilötietonsa asetuksen (EU) 
2016/679 mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Direktiivin tekstissä on tärkeää selkeyttää, että sillä ei pyritä syrjäyttämään yleisistä 
tietosuojasäännöistä annettua asetusta (EU) 2016/679 ja kyseisen asetuksen määritelmää 
henkilötiedoista eikä olemaan niiden kanssa ristiriidassa.

Tarkistus 313
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jotta voidaan varmistaa, että 
kuluttajalla on tehokas suoja suhteessa 
sopimuksen purkamiseen, toimittajan olisi 
sallittava kuluttajan saada takaisin kaikki 
luovuttamansa tiedot, jotka kuluttaja on 
tuottanut digitaalista sisältöä käyttäessään 
tai jotka on luotu kuluttajan käyttäessä 
digitaalista sisältöä. Tämän velvollisuuden 
tulisi koskea myös tietoja, jotka toimittajan 
on säilytettävä digitaalisen sisällön 
toimittamista koskevan sopimuksen 
nojalla, sekä tietoja, jotka toimittaja on 
todellisuudessa säilyttänyt sopimuksen 
mukaisesti.

(39) Jotta voidaan varmistaa, että 
kuluttajalla on tehokas suoja suhteessa 
sopimuksen purkamiseen, kuluttajan olisi 
voitava saada takaisin kaikki toimittajan 
lataamat rahanarvoiset tiedot, jotka 
kuluttaja on tuottanut digitaalista sisältöä 
käyttäessään tai jotka on luotu kuluttajan 
käyttäessä digitaalista sisältöä. Tämä 
velvollisuus koskee tietoja, jotka 
toimittajan on tosiasiallisesti säilytettävä 
digitaalisen sisällön toimittamista koskevan 
sopimuksen mukaisesti. On kuitenkin 
huolehdittava siitä, että tässä prosessissa 
kunnioitetaan tarvittaessa toimittajan 
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immateriaalioikeuksia ja ettei se aiheuta 
tälle liian suurta teknistä rasitusta.

Or. fr

Tarkistus 314
Daniel Buda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jotta voidaan varmistaa, että 
kuluttajalla on tehokas suoja suhteessa 
sopimuksen purkamiseen, toimittajan olisi 
sallittava kuluttajan saada takaisin kaikki 
luovuttamansa tiedot, jotka kuluttaja on 
tuottanut digitaalista sisältöä käyttäessään 
tai jotka on luotu kuluttajan käyttäessä 
digitaalista sisältöä. Tämän velvollisuuden 
tulisi koskea myös tietoja, jotka toimittajan 
on säilytettävä digitaalisen sisällön 
toimittamista koskevan sopimuksen 
nojalla, sekä tietoja, jotka toimittaja on 
todellisuudessa säilyttänyt sopimuksen 
mukaisesti.

(39) Jotta voidaan varmistaa, että 
kuluttajalla on tehokas suoja suhteessa 
sopimuksen purkamiseen, toimittajan olisi 
sallittava kuluttajan saada takaisin kaikki 
luovuttamansa tiedot, jotka kuluttaja on 
tuottanut digitaalista sisältöä käyttäessään 
tai jotka on luotu kuluttajan käyttäessä 
digitaalista sisältöä tai digitaalisia 
palveluja. Tämän velvollisuuden tulisi 
koskea myös tietoja, jotka toimittajan on 
säilytettävä digitaalisen sisällön tai 
digitaalisten palvelujen toimittamista 
koskevan sopimuksen nojalla, sekä tietoja, 
jotka toimittaja on todellisuudessa 
säilyttänyt sopimuksen mukaisesti.

Or. ro

Tarkistus 315
Angel Dzhambazki

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jotta voidaan varmistaa, että 
kuluttajalla on tehokas suoja suhteessa 
sopimuksen purkamiseen, toimittajan olisi 
sallittava kuluttajan saada takaisin kaikki 
luovuttamansa tiedot, jotka kuluttaja on 
tuottanut digitaalista sisältöä käyttäessään 

(39) Jotta voidaan varmistaa, että 
kuluttajalla on tehokas suoja suhteessa 
sopimuksen purkamiseen, toimittajan olisi 
sallittava kuluttajan saada takaisin
kohtuudella tunnistettavissa olevat ja 
kohtuudella takaisin saatavissa olevat 
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tai jotka on luotu kuluttajan käyttäessä 
digitaalista sisältöä. Tämän velvollisuuden 
tulisi koskea myös tietoja, jotka toimittajan 
on säilytettävä digitaalisen sisällön 
toimittamista koskevan sopimuksen 
nojalla, sekä tietoja, jotka toimittaja on 
todellisuudessa säilyttänyt sopimuksen 
mukaisesti.

henkilötietonsa, jotka kuluttaja on 
tuottanut digitaalista sisältöä käyttäessään 
tai jotka on luotu kuluttajan käyttäessä 
digitaalista sisältöä. Tämän velvollisuuden 
tulisi koskea myös tietoja, jotka toimittajan 
on säilytettävä digitaalisen sisällön 
toimittamista koskevan sopimuksen 
nojalla, sekä tietoja, jotka toimittaja on 
todellisuudessa säilyttänyt sopimuksen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 316
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jotta voidaan varmistaa, että 
kuluttajalla on tehokas suoja suhteessa 
sopimuksen purkamiseen, toimittajan olisi 
sallittava kuluttajan saada takaisin kaikki 
luovuttamansa tiedot, jotka kuluttaja on 
tuottanut digitaalista sisältöä käyttäessään 
tai jotka on luotu kuluttajan käyttäessä 
digitaalista sisältöä. Tämän velvollisuuden 
tulisi koskea myös tietoja, jotka toimittajan 
on säilytettävä digitaalisen sisällön 
toimittamista koskevan sopimuksen 
nojalla, sekä tietoja, jotka toimittaja on 
todellisuudessa säilyttänyt sopimuksen
mukaisesti.

(39) Jotta voidaan varmistaa, että 
kuluttajalla on tehokas suoja suhteessa 
sopimuksen purkamiseen, toimittajan olisi 
sallittava kuluttajan saada takaisin kaikki 
luovuttamansa tiedot, jotka kuluttaja on 
tuottanut aktiivisesti digitaalista sisältöä tai 
palvelua käyttäessään tai jotka on luotu 
kuluttajan käyttäessä digitaalista sisältöä 
tai palvelua. Tämän velvollisuuden tulisi 
koskea myös tietoja, jotka toimittajan on 
säilytettävä digitaalisen sisällön tai 
palvelun toimittamista koskevan 
sopimuksen nojalla, sekä tietoja, jotka 
toimittaja on todellisuudessa säilyttänyt 
sopimuksen mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 317
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(39) Jotta voidaan varmistaa, että 
kuluttajalla on tehokas suoja suhteessa 
sopimuksen purkamiseen, toimittajan olisi 
sallittava kuluttajan saada takaisin kaikki 
luovuttamansa tiedot, jotka kuluttaja on 
tuottanut digitaalista sisältöä käyttäessään 
tai jotka on luotu kuluttajan käyttäessä 
digitaalista sisältöä. Tämän velvollisuuden 
tulisi koskea myös tietoja, jotka toimittajan 
on säilytettävä digitaalisen sisällön 
toimittamista koskevan sopimuksen 
nojalla, sekä tietoja, jotka toimittaja on 
todellisuudessa säilyttänyt sopimuksen 
mukaisesti.

(39) Jotta voidaan varmistaa, että 
kuluttajalla on tehokas suoja suhteessa 
sopimuksen purkamiseen, toimittajan olisi 
kuluttajan pyynnöstä sallittava kuluttajan 
saada takaisin kaikki tiedot, jotka kuluttaja 
on luovuttanut tai tuottanut digitaalista 
sisältöä käyttäessään. Tämän 
velvollisuuden tulisi koskea myös tietoja, 
jotka toimittajan on säilytettävä 
digitaalisen sisällön toimittamista koskevan 
sopimuksen nojalla, sekä tietoja, jotka 
toimittaja on todellisuudessa säilyttänyt 
sopimuksen mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 318
Axel Voss, Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Kun sopimus on purettu virheen 
vuoksi ja toimittaja toimittaa kuluttajalle 
tekniset keinot, joiden avulla tämä voi 
saada tiedot takaisin, kuluttajan olisi 
voitava tehdä tämä ilman mitään 
kustannuksia, joita voi aiheutua 
esimerkiksi yleisesti käytettävien 
tallennusmuotojen käytöstä, lukuun 
ottamatta kustannuksia, joita aiheutuu 
kuluttajan omasta digitaalisesta 
ympäristöstä, mukaan lukien 
verkkoyhteydestä aiheutuvat 
kustannukset, koska ne eivät liity 
erityisesti tietojen takaisinsaantiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 319
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Kaja Kallas, Dita Charanzová

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Kun sopimus on purettu virheen 
vuoksi ja toimittaja toimittaa kuluttajalle 
tekniset keinot, joiden avulla tämä voi 
saada tiedot takaisin, kuluttajan olisi 
voitava tehdä tämä ilman mitään 
kustannuksia, joita voi aiheutua 
esimerkiksi yleisesti käytettävien 
tallennusmuotojen käytöstä, lukuun 
ottamatta kustannuksia, joita aiheutuu 
kuluttajan omasta digitaalisesta 
ympäristöstä, mukaan lukien 
verkkoyhteydestä aiheutuvat kustannukset, 
koska ne eivät liity erityisesti tietojen 
takaisinsaantiin.

(40) Kun sopimus on purettu virheen 
vuoksi ja toimittaja toimittaa kuluttajalle 
tekniset keinot, joiden avulla tämä voi 
saada henkilötiedot takaisin, ja kun se on 
teknisesti toteuttamiskelpoista ja 
siirrettävissä muihin palveluihin, sisällön 
ilman mitään kustannuksia, joita voi 
aiheutua esimerkiksi yleisesti käytettävien 
tallennusmuotojen käytöstä, lukuun 
ottamatta kustannuksia, joita aiheutuu 
kuluttajan omasta digitaalisesta 
ympäristöstä, mukaan lukien 
verkkoyhteydestä aiheutuvat kustannukset, 
koska ne eivät liity erityisesti
henkilötietojen tai sisällön
takaisinsaantiin.

Or. en

Tarkistus 320
Angel Dzhambazki

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Kun sopimus on purettu virheen 
vuoksi ja toimittaja toimittaa kuluttajalle 
tekniset keinot, joiden avulla tämä voi 
saada tiedot takaisin, kuluttajan olisi 
voitava tehdä tämä ilman mitään
kustannuksia, joita voi aiheutua 
esimerkiksi yleisesti käytettävien 
tallennusmuotojen käytöstä, lukuun 
ottamatta kustannuksia, joita aiheutuu 
kuluttajan omasta digitaalisesta 
ympäristöstä, mukaan lukien 
verkkoyhteydestä aiheutuvat kustannukset, 
koska ne eivät liity erityisesti tietojen 

(40) Kun sopimus on purettu virheen 
vuoksi ja toimittaja toimittaa kuluttajalle 
tekniset keinot, joiden avulla tämä voi 
saada kohtuudella tunnistettavissa olevat 
ja kohtuudella takaisin saatavissa olevat 
henkilötiedot takaisin, kuluttajan olisi 
voitava tehdä tämä ilman mitään 
kustannuksia, joita voi aiheutua 
esimerkiksi yleisesti käytettävien 
tallennusmuotojen käytöstä, lukuun 
ottamatta kustannuksia, joita aiheutuu 
kuluttajan omasta digitaalisesta 
ympäristöstä, mukaan lukien 
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takaisinsaantiin. verkkoyhteydestä aiheutuvat kustannukset, 
koska ne eivät liity erityisesti näiden 
tietojen takaisinsaantiin.

Or. en

Tarkistus 321
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Jos sopimus puretaan, kuluttajan ei 
pitäisi joutua maksamaan virheellisen 
digitaalisen sisällön käytöstä, koska tämä 
riistäisi kuluttajalta tehokkaan suojan.

(41) Jos sopimus puretaan, kuluttajan ei 
pitäisi joutua maksamaan virheellisen 
digitaalisen sisällön käytöstä, koska tämä 
riistäisi kuluttajalta tehokkaan suojan. 
Digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun käyttömahdollisuuden 
taloudellinen arvo on otettava huomioon 
sopimuksen purkamisen yhteydessä. Jos 
virhe tekee digitaalisesta sisällöstä tai 
digitaalisesta palvelusta käyttökelvotonta, 
käyttökorvaus on poissuljettua.

Or. de

Perustelu

Tapauksissa, joissa käyttö ei ole mahdollista, käyttökorvaus on poissuljettua.

Tarkistus 322
Daniel Buda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Jos sopimus puretaan, kuluttajan ei 
pitäisi joutua maksamaan virheellisen 
digitaalisen sisällön käytöstä, koska tämä 
riistäisi kuluttajalta tehokkaan suojan.

(41) Jos sopimus puretaan, kuluttajan ei 
pitäisi joutua maksamaan virheellisen 
digitaalisen sisällön tai digitaalisten 
palvelujen käytöstä, koska tämä riistäisi 
kuluttajalta tehokkaan suojan.
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Or. ro

Tarkistus 323
Axel Voss, Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Jos sopimus puretaan, kuluttajan ei 
pitäisi joutua maksamaan virheellisen 
digitaalisen sisällön käytöstä, koska tämä 
riistäisi kuluttajalta tehokkaan suojan.

(41) Jos sopimus puretaan, kuluttajan ei 
pitäisi joutua maksamaan virheellisen 
digitaalisen sisällön tai digitaalisten 
palvelujen käytöstä, koska tämä riistäisi 
kuluttajalta tehokkaan suojan.

Or. en

Tarkistus 324
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Jos sopimus puretaan, kuluttajan ei 
pitäisi joutua maksamaan virheellisen 
digitaalisen sisällön käytöstä, koska tämä 
riistäisi kuluttajalta tehokkaan suojan.

(41) Jos sopimus puretaan, kuluttajan ei 
pitäisi joutua maksamaan virheellisen 
digitaalisen sisällön tai palvelun käytöstä, 
koska tämä riistäisi kuluttajalta tehokkaan 
suojan.

Or. it

Tarkistus 325
Daniel Buda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Koska kuluttajien ja toimittajien 
oikeutetut edut on saatettava tasapainoon 

(42) Koska kuluttajien ja toimittajien 
oikeutetut edut on saatettava tasapainoon 
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tilanteessa, jossa pidemmän ajan kuluessa 
kauppahintaa vastaan toimitettava 
digitaalinen sisältö oikeuttaa sopimuksen 
purkamiseen, kuluttajalla olisi oltava 
oikeus purkaa sopimus vain siltä 
ajanjaksolta, jonka aikana digitaalinen 
sisältö ei ole ollut sopimuksen mukaista. 
Jos sen sijaan digitaalista sisältöä 
toimitetaan muuta vastiketta kuin rahaa 
vastaan, sopimuksen osittainen purkaminen 
ei ole mahdollista, koska muuta vastiketta 
kuin rahaa ei ole mahdollista jakaa 
suhteellisiin osuuksiin.

tilanteessa, jossa pidemmän ajan kuluessa 
kauppahintaa vastaan toimitettava 
digitaalinen sisältö tai digitaaliset palvelut 
oikeuttavat sopimuksen purkamiseen, 
kuluttajalla olisi oltava oikeus purkaa 
sopimus vain siltä ajanjaksolta, jonka 
aikana digitaalinen sisältö tai digitaalinen 
palvelu ei ole ollut sopimuksen mukaista. 
Jos sen sijaan digitaalista sisältöä tai 
palvelua toimitetaan muuta vastiketta kuin 
rahaa vastaan, sopimuksen osittainen 
purkaminen ei ole mahdollista, koska 
muuta vastiketta kuin rahaa ei ole 
mahdollista jakaa suhteellisiin osuuksiin.

Or. ro

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Koska kuluttajien ja toimittajien 
oikeutetut edut on saatettava tasapainoon 
tilanteessa, jossa pidemmän ajan kuluessa 
kauppahintaa vastaan toimitettava 
digitaalinen sisältö oikeuttaa sopimuksen 
purkamiseen, kuluttajalla olisi oltava 
oikeus purkaa sopimus vain siltä 
ajanjaksolta, jonka aikana digitaalinen 
sisältö ei ole ollut sopimuksen mukaista. 
Jos sen sijaan digitaalista sisältöä 
toimitetaan muuta vastiketta kuin rahaa 
vastaan, sopimuksen osittainen purkaminen 
ei ole mahdollista, koska muuta vastiketta 
kuin rahaa ei ole mahdollista jakaa 
suhteellisiin osuuksiin.

(42) Koska kuluttajien ja toimittajien 
oikeutetut edut on saatettava tasapainoon 
tilanteessa, jossa pidemmän ajan kuluessa 
kauppahintaa vastaan toimitettava 
digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu 
oikeuttaa sopimuksen purkamiseen, 
kuluttajalla olisi oltava oikeus purkaa 
sopimus vain siltä ajanjaksolta, jonka 
aikana digitaalinen sisältö tai digitaalinen 
palvelu ei ole ollut sopimuksen mukaista. 
Jos sen sijaan digitaalista sisältöä tai 
digitaalista palvelua toimitetaan
vastikkeena käytettyä dataa vastaan, 
sopimuksen osittainen purkaminen ei ole 
mahdollista, koska muuta vastiketta kuin 
rahaa ei ole mahdollista jakaa suhteellisiin 
osuuksiin.

Or. en
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Tarkistus 327
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Koska kuluttajien ja toimittajien 
oikeutetut edut on saatettava tasapainoon 
tilanteessa, jossa pidemmän ajan kuluessa 
kauppahintaa vastaan toimitettava 
digitaalinen sisältö oikeuttaa sopimuksen 
purkamiseen, kuluttajalla olisi oltava 
oikeus purkaa sopimus vain siltä 
ajanjaksolta, jonka aikana digitaalinen 
sisältö ei ole ollut sopimuksen mukaista. 
Jos sen sijaan digitaalista sisältöä 
toimitetaan muuta vastiketta kuin rahaa 
vastaan, sopimuksen osittainen purkaminen 
ei ole mahdollista, koska muuta vastiketta 
kuin rahaa ei ole mahdollista jakaa 
suhteellisiin osuuksiin.

(42) Koska kuluttajien ja toimittajien 
oikeutetut edut on saatettava tasapainoon 
tilanteessa, jossa pidemmän ajan kuluessa 
kauppahintaa vastaan toimitettava 
digitaalinen sisältö tai palvelu oikeuttaa 
sopimuksen purkamiseen, kuluttajalla olisi 
oltava oikeus purkaa sopimus vain siltä 
ajanjaksolta, jonka aikana digitaalinen 
sisältö tai palvelu ei ole ollut sopimuksen 
mukaista. Jos sen sijaan digitaalista sisältöä 
tai palvelua toimitetaan muuta vastiketta 
kuin rahaa vastaan, sopimuksen osittainen 
purkaminen ei ole mahdollista, koska 
muuta vastiketta kuin rahaa ei ole 
mahdollista jakaa suhteellisiin osuuksiin.

Or. it

Tarkistus 328
Axel Voss, Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Koska kuluttajien ja toimittajien 
oikeutetut edut on saatettava tasapainoon 
tilanteessa, jossa pidemmän ajan kuluessa 
kauppahintaa vastaan toimitettava 
digitaalinen sisältö oikeuttaa sopimuksen 
purkamiseen, kuluttajalla olisi oltava 
oikeus purkaa sopimus vain siltä 
ajanjaksolta, jonka aikana digitaalinen 
sisältö ei ole ollut sopimuksen mukaista. 
Jos sen sijaan digitaalista sisältöä 
toimitetaan muuta vastiketta kuin rahaa
vastaan, sopimuksen osittainen purkaminen 
ei ole mahdollista, koska muuta vastiketta 

(42) Koska kuluttajien ja toimittajien 
oikeutetut edut on saatettava tasapainoon 
tilanteessa, jossa pidemmän ajan kuluessa 
kauppahintaa vastaan toimitettava 
digitaalinen sisältö tai digitaaliset palvelut 
oikeuttavat sopimuksen purkamiseen, 
kuluttajalla olisi oltava oikeus purkaa 
sopimus vain siltä ajanjaksolta, jonka 
aikana digitaalinen sisältö tai digitaaliset 
palvelut eivät ole olleet sopimuksen 
mukaisia. Jos sen sijaan digitaalista 
sisältöä tai digitaalisia palveluja 
toimitetaan muuta henkilötietoja tai muita 



PE599.502v02-00 14/170 AM\1117404FI.docx

FI

kuin rahaa ei ole mahdollista jakaa 
suhteellisiin osuuksiin.

tietoja vastaan, sopimuksen osittainen 
purkaminen ei ole mahdollista, koska 
kyseisiä tietoja ei ole mahdollista jakaa 
suhteellisiin osuuksiin.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Ominaisuuksiensa vuoksi 
digitaalinen sisältö ei kulu käytössä, ja
monissa tapauksissa sitä ei toimiteta 
kertatoimituksena vaan pidemmän ajan 
kuluessa. Sen vuoksi ei ole aiheellista 
säätää määräaikaa, jonka kuluessa 
toimittajalla olisi oltava 
korvausvelvollisuus kaikista virheistä, 
jotka ilmenevät digitaalisen sisällön 
toimitusaikana. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden ei pitäisi pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön tällaisia määräaikoja. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa 
kansallisia vanhentumissääntöjä, jotta 
voidaan taata oikeusvarmuus digitaalisen 
sisällön virheisiin perustuvien vaateiden 
yhteydessä.

(43) Ominaisuuksiensa vuoksi
digitaalista sisältöä ei monissa tapauksissa 
toimiteta kertatoimituksena vaan 
pidemmän ajan kuluessa. Sen vuoksi ei ole 
aiheellista säätää pitkäaikaisten 
sopimusten osana pidemmän ajan 
kuluessa toimitetulle digitaaliselle 
sisällölle määräaikaa, jonka kuluessa 
toimittajalla olisi oltava 
korvausvelvollisuus kaikista virheistä, 
jotka ilmenevät digitaalisen sisällön 
toimitusaikana. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden ei pitäisi pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön tällaisia määräaikoja. Jos 
digitaalinen sisältö kuitenkin toimitetaan 
kertatoimituksena, olisi perusteltua ottaa 
käyttöön kahden vuoden määräaika 
digitaalisen sisällön toimittamisajasta 
alkaen. Jäsenvaltioiden olisi voitava 
soveltaa kansallisia vanhentumissääntöjä, 
jotta voidaan taata oikeusvarmuus 
digitaalisen sisällön virheisiin perustuvien 
vaateiden yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 330
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Biljana Borzan, 
Evelyn Regner
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Ominaisuuksiensa vuoksi 
digitaalinen sisältö ei kulu käytössä, ja 
monissa tapauksissa sitä ei toimiteta 
kertatoimituksena vaan pidemmän ajan 
kuluessa. Sen vuoksi ei ole aiheellista 
säätää määräaikaa, jonka kuluessa 
toimittajalla olisi oltava 
korvausvelvollisuus kaikista virheistä, 
jotka ilmenevät digitaalisen sisällön 
toimitusaikana. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden ei pitäisi pitää voimassa 
tai ottaa käyttöön tällaisia määräaikoja. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa 
kansallisia vanhentumissääntöjä, jotta 
voidaan taata oikeusvarmuus digitaalisen 
sisällön virheisiin perustuvien vaateiden 
yhteydessä.

(43) Ominaisuuksiensa vuoksi 
digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu 
ei kulu käytössä paitsi silloin, kun se 
toimitetaan valmisohjelmistona tai 
aineelliseen tavaraan liittyvänä 
ohjelmistona, ja monissa tapauksissa sitä 
ei toimiteta kertatoimituksena vaan 
pidemmän ajan kuluessa. Sen vuoksi ei ole 
aiheellista säätää määräaikaa, jonka 
kuluessa toimittajalla olisi oltava 
korvausvelvollisuus kaikista virheistä, 
jotka ilmenevät digitaalisen sisällön 
toimitusaikana.

Or. en

Tarkistus 331
Notis Marias

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Ominaisuuksiensa vuoksi 
digitaalinen sisältö ei kulu käytössä, ja 
monissa tapauksissa sitä ei toimiteta 
kertatoimituksena vaan pidemmän ajan 
kuluessa. Sen vuoksi ei ole aiheellista 
säätää määräaikaa, jonka kuluessa 
toimittajalla olisi oltava 
korvausvelvollisuus kaikista virheistä, 
jotka ilmenevät digitaalisen sisällön 
toimitusaikana. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden ei pitäisi pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön tällaisia määräaikoja. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa 

(43) Ominaisuuksiensa vuoksi 
digitaalinen sisältö ei kulu käytössä, ja 
monissa tapauksissa sitä ei toimiteta 
kertatoimituksena vaan pidemmän ajan 
kuluessa. Sen vuoksi ei ole aiheellista 
säätää määräaikaa, jonka kuluessa 
toimittajalla olisi oltava 
korvausvelvollisuus kaikista virheistä, 
jotka ilmenevät digitaalisen sisällön 
toimitusaikana. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden ei pitäisi pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön tällaisia määräaikoja. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää 
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kansallisia vanhentumissääntöjä, jotta 
voidaan taata oikeusvarmuus digitaalisen 
sisällön virheisiin perustuvien vaateiden 
yhteydessä.

vapaasti kansallista yleistä 
sopimusoikeutta ja soveltaa kansallisia 
vanhentumissääntöjä, jotta voidaan taata 
oikeusvarmuus digitaalisen sisällön 
virheisiin perustuvien vaateiden 
yhteydessä.

Or. el

Tarkistus 332
Inese Vaidere

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Ominaisuuksiensa vuoksi 
digitaalinen sisältö ei kulu käytössä, ja
monissa tapauksissa sitä ei toimiteta 
kertatoimituksena vaan pidemmän ajan 
kuluessa. Sen vuoksi ei ole aiheellista 
säätää määräaikaa, jonka kuluessa 
toimittajalla olisi oltava
korvausvelvollisuus kaikista virheistä, 
jotka ilmenevät digitaalisen sisällön 
toimitusaikana. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden ei pitäisi pitää voimassa 
tai ottaa käyttöön tällaisia määräaikoja. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa 
kansallisia vanhentumissääntöjä, jotta 
voidaan taata oikeusvarmuus digitaalisen 
sisällön virheisiin perustuvien vaateiden 
yhteydessä.

(43) Ominaisuuksiensa vuoksi 
digitaalista sisältöä ei monissa tapauksissa 
toimiteta kertatoimituksena vaan 
pidemmän ajan kuluessa. Sen vuoksi 
tapauksissa, joissa sopimuksessa 
määrätään kertatoimituksesta, 
toimittajalla on korvausvelvollisuus, jos 
virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa 
toimitusajasta. Tapauksissa, joissa 
sopimuksessa määrätään useammasta 
kuin yhdestä toimituksesta tai jatkuvasta 
toimituksesta, toimittajalla on 
korvausvelvollisuus kaikista virheistä, 
jotka ilmenevät sopimuksen keston 
aikana.

Or. en

Tarkistus 333
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus



AM\1117404FI.docx 17/170 PE599.502v02-00

FI

(43) Ominaisuuksiensa vuoksi 
digitaalinen sisältö ei kulu käytössä, ja 
monissa tapauksissa sitä ei toimiteta 
kertatoimituksena vaan pidemmän ajan 
kuluessa. Sen vuoksi ei ole aiheellista 
säätää määräaikaa, jonka kuluessa 
toimittajalla olisi oltava 
korvausvelvollisuus kaikista virheistä, 
jotka ilmenevät digitaalisen sisällön 
toimitusaikana. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden ei pitäisi pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön tällaisia määräaikoja. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa 
kansallisia vanhentumissääntöjä, jotta 
voidaan taata oikeusvarmuus digitaalisen 
sisällön virheisiin perustuvien vaateiden 
yhteydessä.

(43) Ominaisuuksiensa vuoksi 
digitaalinen sisältö ja digitaaliset palvelut 
eivät kulu käytössä, ja monissa tapauksissa 
niitä ei toimiteta kertatoimituksena vaan 
pidemmän ajan kuluessa. Sen vuoksi ei ole 
aiheellista säätää määräaikaa, jonka 
kuluessa toimittajalla olisi oltava 
korvausvelvollisuus kaikista virheistä, 
jotka ilmenevät digitaalisen sisällön 
toimitusaikana. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden ei pitäisi pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön tällaisia määräaikoja. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa 
kansallisia vanhentumissääntöjä, jotta 
voidaan taata oikeusvarmuus digitaalisen 
sisällön virheisiin perustuvien vaateiden 
yhteydessä.

Or. it

Tarkistus 334
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Ominaisuuksiensa vuoksi 
digitaalinen sisältö ei kulu käytössä, ja 
monissa tapauksissa sitä ei toimiteta 
kertatoimituksena vaan pidemmän ajan 
kuluessa. Sen vuoksi ei ole aiheellista 
säätää määräaikaa, jonka kuluessa 
toimittajalla olisi oltava 
korvausvelvollisuus kaikista virheistä, 
jotka ilmenevät digitaalisen sisällön 
toimitusaikana. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden ei pitäisi pitää voimassa 
tai ottaa käyttöön tällaisia määräaikoja.
Jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa 
kansallisia vanhentumissääntöjä, jotta 
voidaan taata oikeusvarmuus digitaalisen 
sisällön virheisiin perustuvien vaateiden 
yhteydessä.

(43) Myös digitaalinen sisältö voi kulua 
käytössä. Lisäksi siihen voivat vaikuttaa 
ulkoiset tekijät, joilla on ratkaiseva 
merkitys digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuuden kannalta. Sen 
vuoksi on aiheellista säätää määräaika, 
jonka kuluessa toimittajalla olisi oltava 
korvausvelvollisuus kaikista virheistä, 
jotka ilmenevät digitaalisen sisällön 
toimitusaikana. Jäsenvaltioiden olisi myös
voitava soveltaa kansallisia 
vanhentumissääntöjä, jotta voidaan taata 
oikeusvarmuus digitaalisen sisällön 
virheisiin perustuvien vaateiden 
yhteydessä.

Or. de
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Tarkistus 335
Axel Voss, Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Ominaisuuksiensa vuoksi 
digitaalinen sisältö ei kulu käytössä, ja 
monissa tapauksissa sitä ei toimiteta 
kertatoimituksena vaan pidemmän ajan 
kuluessa. Sen vuoksi ei ole aiheellista 
säätää määräaikaa, jonka kuluessa 
toimittajalla olisi oltava 
korvausvelvollisuus kaikista virheistä, 
jotka ilmenevät digitaalisen sisällön 
toimitusaikana. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden ei pitäisi pitää voimassa 
tai ottaa käyttöön tällaisia määräaikoja.
Jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa 
kansallisia vanhentumissääntöjä, jotta 
voidaan taata oikeusvarmuus digitaalisen 
sisällön virheisiin perustuvien vaateiden 
yhteydessä.

(43) Johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi säännöstön kanssa on 
aiheellista säätää kahden vuoden 
määräaika, jonka kuluessa toimittajalla 
olisi oltava korvausvelvollisuus kaikista 
virheistä, jotka ilmenevät digitaalisen 
sisällön tai digitaalisen palvelun 
toimitusaikana. Jäsenvaltioiden olisi 
voitava soveltaa kansallisia 
vanhentumissääntöjä, jotta voidaan taata 
oikeusvarmuus digitaalisen sisällön tai 
digitaalisten palvelujen virheisiin 
perustuvien vaateiden yhteydessä, mutta 
kyseisiä sääntöjä ei pitäisi säätää kahta 
vuotta lyhyemmäksi määräajaksi 
asiaankuuluvasta sopimuksen 
vaatimusten mukaisuuden toteamisajasta.

Or. en

Tarkistus 336
Axel Voss, Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Toimittajan 
vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva 
periaate on digitaalisen sisällön 
toimittamista koskevien sopimusten 
olennainen osa. Jotta voitaisiin lisätä 
kuluttajien luottamusta digitaaliseen 
sisältöön, tätä periaatetta olisi 
säänneltävä unionin tasolla sen 
varmistamiseksi, ettei kuluttajille aiheudu 

Poistetaan.
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haittaa siitä, että heidän laitteensa tai 
ohjelmistonsa ovat vahingoittuneet 
digitaalisen sisällön virheen vuoksi. Sen 
vuoksi kuluttajilla olisi oltava oikeus 
saada vahingonkorvaus vahingoista, joita 
heidän digitaaliselle ympäristölleen 
aiheutuu digitaalisen sisällön virheestä tai 
siitä, että digitaalista sisältöä ei toimiteta. 
Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava itse 
vahvistaa vahingonkorvausoikeuden 
käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
ottaen samalla huomioon, että 
digitaalisen sisällön myöhempiä 
toimituksia koskevat hinnanalennukset, 
etenkin silloin kun toimittajat tarjoavat 
niitä ainoana vahingonkorvauksena, eivät 
välttämättä aseta kuluttajaa 
mahdollisimman lähelle asemaa, jossa 
kuluttaja olisi ollut, jos digitaalinen 
sisältö olisi toimitettu asianmukaisesti ja 
se olisi ollut sopimuksen mukaista.

Or. en

Tarkistus 337
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Toimittajan 
vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva 
periaate on digitaalisen sisällön 
toimittamista koskevien sopimusten 
olennainen osa. Jotta voitaisiin lisätä 
kuluttajien luottamusta digitaaliseen 
sisältöön, tätä periaatetta olisi säänneltävä 
unionin tasolla sen varmistamiseksi, ettei 
kuluttajille aiheudu haittaa siitä, että heidän 
laitteensa tai ohjelmistonsa ovat 
vahingoittuneet digitaalisen sisällön 
virheen vuoksi. Sen vuoksi kuluttajilla olisi 
oltava oikeus saada vahingonkorvaus 
vahingoista, joita heidän digitaaliselle 
ympäristölleen aiheutuu digitaalisen 

(44) Toimittajan 
vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva 
periaate on digitaalisen sisällön 
toimittamista koskevien sopimusten 
olennainen osa. Jotta voitaisiin lisätä
kuluttajien luottamusta digitaaliseen 
sisältöön, tätä periaatetta olisi säänneltävä 
unionin tasolla sen varmistamiseksi, ettei 
kuluttajille aiheudu haittaa siitä, että heidän 
laitteensa tai ohjelmistonsa ovat 
vahingoittuneet digitaalisen sisällön 
virheen vuoksi. Sen vuoksi kuluttajilla olisi 
oltava oikeus saada vahingonkorvaus 
vahingoista, joita heidän digitaaliselle 
ympäristölleen aiheutuu digitaalisen 
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sisällön virheestä tai siitä, että digitaalista 
sisältöä ei toimiteta. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava itse vahvistaa 
vahingonkorvausoikeuden käyttöä 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ottaen 
samalla huomioon, että digitaalisen sisällön 
myöhempiä toimituksia koskevat 
hinnanalennukset, etenkin silloin kun 
toimittajat tarjoavat niitä ainoana 
vahingonkorvauksena, eivät välttämättä 
aseta kuluttajaa mahdollisimman lähelle 
asemaa, jossa kuluttaja olisi ollut, jos 
digitaalinen sisältö olisi toimitettu 
asianmukaisesti ja se olisi ollut sopimuksen 
mukaista.

sisällön virheestä tai siitä, että digitaalista 
sisältöä ei toimiteta. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava itse vahvistaa 
vahingonkorvausoikeuden käyttöä 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ottaen 
samalla huomioon, että digitaalisen sisällön 
myöhempiä toimituksia koskevat 
hinnanalennukset, etenkin silloin kun 
toimittajat tarjoavat niitä ainoana 
vahingonkorvauksena, eivät välttämättä 
aseta kuluttajaa mahdollisimman lähelle 
asemaa, jossa kuluttaja olisi ollut, jos 
digitaalinen sisältö olisi toimitettu 
asianmukaisesti ja se olisi ollut sopimuksen 
mukaista. Jäsenvaltioiden olisi sääntöjä 
laatiessaan voitava määritellä suppea tai 
laajennettu vahingonkorvausvelvollisuus, 
jotta voitaisiin erottaa toisistaan 
toimittajat, jotka ovat tehneet kaikkensa 
rajoittaakseen vahinkojen mahdollisuutta, 
esimerkiksi noudattamalla alan parhaita 
käytäntöjä, perustason 
tietoturvavaatimuksia tai kansainvälisiä 
standardeja, ja toimittajat, jotka ovat 
laiminlyöneet tehtävänsä tässä suhteessa.

Or. en

Tarkistus 338
Daniel Buda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Toimittajan 
vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva 
periaate on digitaalisen sisällön 
toimittamista koskevien sopimusten 
olennainen osa. Jotta voitaisiin lisätä 
kuluttajien luottamusta digitaaliseen 
sisältöön, tätä periaatetta olisi säänneltävä 
unionin tasolla sen varmistamiseksi, ettei 
kuluttajille aiheudu haittaa siitä, että heidän 
laitteensa tai ohjelmistonsa ovat 
vahingoittuneet digitaalisen sisällön 

(44) Toimittajan 
vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva 
periaate on digitaalisen sisällön tai 
digitaalisten palvelujen toimittamista 
koskevien sopimusten olennainen osa. Jotta 
voitaisiin lisätä kuluttajien luottamusta 
digitaaliseen sisältöön ja digitaalisiin 
palveluihin, tätä periaatetta olisi 
säänneltävä unionin tasolla sen 
varmistamiseksi, ettei kuluttajille aiheudu 
haittaa siitä, että heidän laitteensa tai 
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virheen vuoksi. Sen vuoksi kuluttajilla olisi 
oltava oikeus saada vahingonkorvaus 
vahingoista, joita heidän digitaaliselle 
ympäristölleen aiheutuu digitaalisen 
sisällön virheestä tai siitä, että digitaalista 
sisältöä ei toimiteta. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava itse vahvistaa 
vahingonkorvausoikeuden käyttöä 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ottaen 
samalla huomioon, että digitaalisen sisällön 
myöhempiä toimituksia koskevat 
hinnanalennukset, etenkin silloin kun 
toimittajat tarjoavat niitä ainoana 
vahingonkorvauksena, eivät välttämättä 
aseta kuluttajaa mahdollisimman lähelle 
asemaa, jossa kuluttaja olisi ollut, jos 
digitaalinen sisältö olisi toimitettu 
asianmukaisesti ja se olisi ollut
sopimuksen mukaista.

ohjelmistonsa ovat vahingoittuneet 
digitaalisen sisällön tai digitaalisten 
palvelujen virheen vuoksi. Sen vuoksi 
kuluttajilla olisi oltava oikeus saada 
vahingonkorvaus vahingoista, joita heidän 
digitaaliselle ympäristölleen aiheutuu 
digitaalisen sisällön tai digitaalisten 
palvelujen virheestä tai siitä, että 
digitaalista sisältöä digitaalisia palveluja ei 
toimiteta. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin 
voitava itse vahvistaa 
vahingonkorvausoikeuden käyttöä 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ottaen 
samalla huomioon, että digitaalisen sisällön 
myöhempiä toimituksia koskevat 
hinnanalennukset, etenkin silloin kun
toimittajat tarjoavat niitä ainoana 
vahingonkorvauksena, eivät välttämättä 
aseta kuluttajaa mahdollisimman lähelle 
asemaa, jossa kuluttaja olisi ollut, jos 
digitaalinen sisältö tai digitaaliset palvelut 
olisi toimitettu asianmukaisesti ja ne
olisivat olleet sopimuksen mukaisia.

Or. ro

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Toimittajan 
vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva 
periaate on digitaalisen sisällön 
toimittamista koskevien sopimusten 
olennainen osa. Jotta voitaisiin lisätä 
kuluttajien luottamusta digitaaliseen 
sisältöön, tätä periaatetta olisi säänneltävä 
unionin tasolla sen varmistamiseksi, ettei 
kuluttajille aiheudu haittaa siitä, että heidän 
laitteensa tai ohjelmistonsa ovat 
vahingoittuneet digitaalisen sisällön 
virheen vuoksi. Sen vuoksi kuluttajilla olisi 

(44) Toimittajan 
vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva 
periaate on digitaalisen sisällön 
toimittamista koskevien sopimusten 
olennainen osa. Jotta voitaisiin lisätä 
kuluttajien luottamusta digitaaliseen 
sisältöön, tätä periaatetta olisi säänneltävä 
unionin tasolla sen varmistamiseksi, ettei 
kuluttajille aiheudu haittaa siitä, että heidän 
laitteensa tai ohjelmistonsa ovat 
vahingoittuneet digitaalisen sisällön tai 
digitaalisten palvelujen virheen vuoksi. 
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oltava oikeus saada vahingonkorvaus 
vahingoista, joita heidän digitaaliselle 
ympäristölleen aiheutuu digitaalisen 
sisällön virheestä tai siitä, että digitaalista 
sisältöä ei toimiteta. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava itse vahvistaa 
vahingonkorvausoikeuden käyttöä 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ottaen 
samalla huomioon, että digitaalisen sisällön 
myöhempiä toimituksia koskevat 
hinnanalennukset, etenkin silloin kun 
toimittajat tarjoavat niitä ainoana 
vahingonkorvauksena, eivät välttämättä 
aseta kuluttajaa mahdollisimman lähelle 
asemaa, jossa kuluttaja olisi ollut, jos 
digitaalinen sisältö olisi toimitettu 
asianmukaisesti ja se olisi ollut sopimuksen 
mukaista.

Sen vuoksi kuluttajilla olisi oltava oikeus 
saada vahingonkorvaus aineellisista 
vahingoista, joita heidän digitaaliselle 
ympäristölleen aiheutuu digitaalisen 
sisällön tai digitaalisen palvelun virheestä 
tai siitä, että digitaalista sisältöä tai 
digitaalista palvelua ei toimiteta ja tästä 
johtuvasta mahdollisesta aineettomasta 
vahingosta, sen yleisen periaatteen 
mukaan, että kantajalla on oikeus 
tilanteeseen, jossa vahinkoja 
aiheuttaneita olosuhteita ei olisi 
tapahtunut. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin 
voitava itse vahvistaa 
vahingonkorvausoikeuden käyttöä 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ottaen 
samalla huomioon, että digitaalisen sisällön 
myöhempiä toimituksia koskevat 
hinnanalennukset, etenkin silloin kun 
toimittajat tarjoavat niitä ainoana 
vahingonkorvauksena, eivät välttämättä 
aseta kuluttajaa mahdollisimman lähelle 
asemaa, jossa kuluttaja olisi ollut, jos 
digitaalinen sisältö olisi toimitettu 
asianmukaisesti ja se olisi ollut sopimuksen 
mukaista.

Or. en

Tarkistus 340
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Toimittajan 
vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva 
periaate on digitaalisen sisällön 
toimittamista koskevien sopimusten 
olennainen osa. Jotta voitaisiin lisätä 
kuluttajien luottamusta digitaaliseen 
sisältöön, tätä periaatetta olisi 
säänneltävä unionin tasolla sen 
varmistamiseksi, ettei kuluttajille aiheudu
haittaa siitä, että heidän laitteensa tai 

(44) Toimittajan 
vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva 
periaate on digitaalisen sisällön 
toimittamista koskevien sopimusten 
olennainen osa. Kuluttajille ei saisi 
aiheutua haittaa siitä, että heidän laitteensa 
tai ohjelmistonsa ovat vahingoittuneet 
digitaalisen sisällön virheen vuoksi. Sen 
vuoksi kuluttajilla olisi oltava oikeus saada 
vahingonkorvaus vahingoista, joita 
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ohjelmistonsa ovat vahingoittuneet 
digitaalisen sisällön virheen vuoksi. Sen 
vuoksi kuluttajilla olisi oltava oikeus saada 
vahingonkorvaus vahingoista, joita heidän 
digitaaliselle ympäristölleen aiheutuu 
digitaalisen sisällön virheestä tai siitä, että 
digitaalista sisältöä ei toimiteta. 
Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava itse 
vahvistaa vahingonkorvausoikeuden 
käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
ottaen samalla huomioon, että digitaalisen 
sisällön myöhempiä toimituksia koskevat 
hinnanalennukset, etenkin silloin kun 
toimittajat tarjoavat niitä ainoana 
vahingonkorvauksena, eivät välttämättä 
aseta kuluttajaa mahdollisimman lähelle 
asemaa, jossa kuluttaja olisi ollut, jos 
digitaalinen sisältö olisi toimitettu 
asianmukaisesti ja se olisi ollut sopimuksen 
mukaista.

aiheutuu digitaalisen sisällön virheestä tai 
siitä, että digitaalista sisältöä ei toimiteta. 
Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava itse 
vahvistaa vahingonkorvausoikeuden 
käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
ottaen samalla huomioon, että digitaalisen 
sisällön myöhempiä toimituksia koskevat 
hinnanalennukset, etenkin silloin kun 
toimittajat tarjoavat niitä ainoana 
vahingonkorvauksena, eivät välttämättä 
aseta kuluttajaa mahdollisimman lähelle 
asemaa, jossa kuluttaja olisi ollut, jos 
digitaalinen sisältö olisi toimitettu 
asianmukaisesti ja se olisi ollut sopimuksen 
mukaista.

Or. en

Tarkistus 341
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Toimittajan 
vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva 
periaate on digitaalisen sisällön 
toimittamista koskevien sopimusten 
olennainen osa. Jotta voitaisiin lisätä 
kuluttajien luottamusta digitaaliseen 
sisältöön, tätä periaatetta olisi säänneltävä 
unionin tasolla sen varmistamiseksi, ettei 
kuluttajille aiheudu haittaa siitä, että heidän 
laitteensa tai ohjelmistonsa ovat 
vahingoittuneet digitaalisen sisällön 
virheen vuoksi. Sen vuoksi kuluttajilla olisi 
oltava oikeus saada vahingonkorvaus 
vahingoista, joita heidän digitaaliselle 
ympäristölleen aiheutuu digitaalisen 
sisällön virheestä tai siitä, että digitaalista 

(44) Toimittajan 
vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva 
periaate on digitaalisen sisällön tai 
palvelun toimittamista koskevien 
sopimusten olennainen osa. Jotta voitaisiin 
lisätä kuluttajien luottamusta digitaaliseen 
sisältöön, tätä periaatetta olisi säänneltävä 
unionin tasolla sen varmistamiseksi, ettei 
kuluttajille aiheudu haittaa siitä, että heidän 
laitteensa tai ohjelmistonsa ovat 
vahingoittuneet digitaalisen sisällön tai 
palvelun virheen vuoksi. Sen vuoksi 
kuluttajilla olisi oltava oikeus saada 
vahingonkorvaus vahingoista, joita heidän 
digitaaliselle ympäristölleen aiheutuu 
digitaalisen sisällön virheestä tai siitä, että 
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sisältöä ei toimiteta. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava itse vahvistaa 
vahingonkorvausoikeuden käyttöä 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ottaen 
samalla huomioon, että digitaalisen sisällön 
myöhempiä toimituksia koskevat 
hinnanalennukset, etenkin silloin kun 
toimittajat tarjoavat niitä ainoana 
vahingonkorvauksena, eivät välttämättä 
aseta kuluttajaa mahdollisimman lähelle 
asemaa, jossa kuluttaja olisi ollut, jos 
digitaalinen sisältö olisi toimitettu 
asianmukaisesti ja se olisi ollut sopimuksen 
mukaista.

digitaalista sisältöä tai palvelua ei 
toimiteta. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin 
voitava itse vahvistaa 
vahingonkorvausoikeuden käyttöä 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ottaen 
samalla huomioon, että digitaalisen sisällön 
myöhempiä toimituksia koskevat 
hinnanalennukset, etenkin silloin kun 
toimittajat tarjoavat niitä ainoana 
vahingonkorvauksena, eivät välttämättä 
aseta kuluttajaa mahdollisimman lähelle 
asemaa, jossa kuluttaja olisi ollut, jos 
digitaalinen sisältö tai palvelu olisi 
toimitettu asianmukaisesti ja se olisi ollut 
sopimuksen mukaista.

Or. it

Tarkistus 342
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Toimittajan 
vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva 
periaate on digitaalisen sisällön 
toimittamista koskevien sopimusten 
olennainen osa. Jotta voitaisiin lisätä 
kuluttajien luottamusta digitaaliseen 
sisältöön, tätä periaatetta olisi säänneltävä 
unionin tasolla sen varmistamiseksi, ettei 
kuluttajille aiheudu haittaa siitä, että heidän 
laitteensa tai ohjelmistonsa ovat 
vahingoittuneet digitaalisen sisällön 
virheen vuoksi. Sen vuoksi kuluttajilla olisi 
oltava oikeus saada vahingonkorvaus 
vahingoista, joita heidän digitaaliselle 
ympäristölleen aiheutuu digitaalisen 
sisällön virheestä tai siitä, että digitaalista 
sisältöä ei toimiteta. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava itse vahvistaa 
vahingonkorvausoikeuden käyttöä 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ottaen 
samalla huomioon, että digitaalisen sisällön 

(44) Toimittajan 
vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva 
periaate on digitaalisen sisällön 
toimittamista koskevien sopimusten 
olennainen osa. Jotta voitaisiin lisätä 
kuluttajien luottamusta digitaaliseen 
sisältöön, tätä periaatetta olisi säänneltävä 
unionin tasolla sen varmistamiseksi, ettei 
kuluttajille aiheudu haittaa siitä, että heidän 
laitteensa tai ohjelmistonsa ovat 
vahingoittuneet digitaalisen sisällön 
virheen vuoksi. Sen vuoksi kuluttajilla olisi 
oltava oikeus saada vahingonkorvaus 
vahingoista, joita aiheutuu digitaalisen 
sisällön virheestä tai siitä, että digitaalista 
sisältöä ei toimiteta. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava itse vahvistaa 
vahingonkorvausoikeuden käyttöä 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ottaen 
samalla huomioon, että digitaalisen sisällön 
myöhempiä toimituksia koskevat 
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myöhempiä toimituksia koskevat 
hinnanalennukset, etenkin silloin kun 
toimittajat tarjoavat niitä ainoana 
vahingonkorvauksena, eivät välttämättä 
aseta kuluttajaa mahdollisimman lähelle 
asemaa, jossa kuluttaja olisi ollut, jos 
digitaalinen sisältö olisi toimitettu 
asianmukaisesti ja se olisi ollut sopimuksen 
mukaista.

hinnanalennukset, etenkin silloin kun 
toimittajat tarjoavat niitä ainoana 
vahingonkorvauksena, eivät välttämättä 
aseta kuluttajaa mahdollisimman lähelle 
asemaa, jossa kuluttaja olisi ollut, jos 
digitaalinen sisältö olisi toimitettu 
asianmukaisesti ja se olisi ollut sopimuksen 
mukaista.

Or. en

Tarkistus 343
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Toimittaja saattaa joutua 
muuttamaan pidemmän ajan kuluessa 
toimitettavan digitaalisen sisällön 
ominaisuuksia teknisistä tai muista syistä. 
Tällaiset muutokset tuovat usein 
kuluttajalle etua, koska ne parantavat 
digitaalista sisältöä. Sopimuspuolet voivat 
tätä varten sisällyttää sopimukseen 
vastavuoroisia lausekkeita, joiden nojalla 
toimittaja voi toteuttaa muutoksia. Jos 
tällaiset muutokset kuitenkin vaikuttavat 
kielteisesti siihen, miten kuluttaja 
hyödyntää digitaalisen sisällön keskeisiä 
ominaisuuksia, ne voivat häiritä 
sopimuksen tasapainoa tai sopimukseen 
perustuvan suorituksen luonnetta siinä 
määrin, että kuluttaja ei kenties olisi tehnyt 
tällaista sopimusta. Sen vuoksi tällaisiin 
muutoksiin olisi tällaisissa tapauksissa 
sovellettava tiettyjä ehtoja.

(45) Toimittaja saattaa joutua 
muuttamaan pidemmän ajan kuluessa 
toimitettavan digitaalisen sisällön 
ominaisuuksia teknisistä tai muista syistä. 
Tällaiset muutokset tuovat usein 
kuluttajalle etua, koska ne parantavat 
digitaalista sisältöä. Sopimuspuolet voivat 
tätä varten sisällyttää sopimukseen 
vastavuoroisia lausekkeita, joiden nojalla 
toimittaja voi toteuttaa muutoksia. Jos 
tällaiset muutokset kuitenkin muuttavat 
digitaalisen sisällön keskeisiä 
ominaisuuksia, ne voivat häiritä 
sopimuksen tasapainoa tai sopimukseen 
perustuvan suorituksen luonnetta siinä 
määrin, että kuluttaja ei kenties olisi tehnyt 
tällaista sopimusta. Sen vuoksi tällaisiin 
muutoksiin olisi tällaisissa tapauksissa 
sovellettava tiettyjä ehtoja, eikä niillä saisi 
muuttaa yksipuolisesti eikä ilman pätevää 
syytä digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuutta.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Toimittaja saattaa joutua 
muuttamaan pidemmän ajan kuluessa 
toimitettavan digitaalisen sisällön 
ominaisuuksia teknisistä tai muista syistä. 
Tällaiset muutokset tuovat usein 
kuluttajalle etua, koska ne parantavat 
digitaalista sisältöä. Sopimuspuolet voivat 
tätä varten sisällyttää sopimukseen 
vastavuoroisia lausekkeita, joiden nojalla 
toimittaja voi toteuttaa muutoksia. Jos 
tällaiset muutokset kuitenkin vaikuttavat 
kielteisesti siihen, miten kuluttaja 
hyödyntää digitaalisen sisällön keskeisiä 
ominaisuuksia, ne voivat häiritä 
sopimuksen tasapainoa tai sopimukseen 
perustuvan suorituksen luonnetta siinä 
määrin, että kuluttaja ei kenties olisi tehnyt 
tällaista sopimusta. Sen vuoksi tällaisiin 
muutoksiin olisi tällaisissa tapauksissa 
sovellettava tiettyjä ehtoja.

(45) Toimittaja saattaa joutua 
muuttamaan pidemmän ajan kuluessa 
toimitettavan digitaalisen sisällön tai 
digitaalisten palvelujen ominaisuuksia 
teknisistä tai muista syistä. Tällaiset 
muutokset tuovat usein kuluttajalle etua, 
koska ne parantavat digitaalista sisältöä tai 
digitaalisia palveluja. Sopimuspuolet 
voivat tätä varten sisällyttää sopimukseen 
vastavuoroisia lausekkeita, joiden nojalla 
toimittaja voi toteuttaa muutoksia. Jos 
tällaiset muutokset kuitenkin vaikuttavat 
kielteisesti siihen, miten kuluttaja 
hyödyntää digitaalisen sisällön tai
digitaalisten palvelujen keskeisiä 
ominaisuuksia, ne voivat häiritä 
sopimuksen tasapainoa tai sopimukseen 
perustuvan suorituksen luonnetta siinä 
määrin, että kuluttaja ei kenties olisi tehnyt 
tällaista sopimusta. Sen vuoksi tällaisiin 
muutoksiin olisi tällaisissa tapauksissa 
sovellettava tiettyjä ehtoja.

Or. en

Tarkistus 345
Axel Voss, Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Toimittaja saattaa joutua 
muuttamaan pidemmän ajan kuluessa 
toimitettavan digitaalisen sisällön 
ominaisuuksia teknisistä tai muista syistä. 
Tällaiset muutokset tuovat usein 

(45) Toimittaja saattaa joutua 
muuttamaan pidemmän ajan kuluessa 
toimitettavan digitaalisen sisällön tai 
digitaalisten palvelujen ominaisuuksia 
teknisistä tai muista syistä. Tällaiset 
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kuluttajalle etua, koska ne parantavat 
digitaalista sisältöä. Sopimuspuolet voivat 
tätä varten sisällyttää sopimukseen 
vastavuoroisia lausekkeita, joiden nojalla 
toimittaja voi toteuttaa muutoksia. Jos 
tällaiset muutokset kuitenkin vaikuttavat 
kielteisesti siihen, miten kuluttaja 
hyödyntää digitaalisen sisällön keskeisiä 
ominaisuuksia, ne voivat häiritä 
sopimuksen tasapainoa tai sopimukseen 
perustuvan suorituksen luonnetta siinä 
määrin, että kuluttaja ei kenties olisi tehnyt 
tällaista sopimusta. Sen vuoksi tällaisiin 
muutoksiin olisi tällaisissa tapauksissa 
sovellettava tiettyjä ehtoja.

muutokset tuovat usein kuluttajalle etua, 
koska ne parantavat digitaalista sisältöä tai 
digitaalisia palveluja. Sopimuspuolet 
voivat tätä varten sisällyttää sopimukseen 
vastavuoroisia lausekkeita, joiden nojalla 
toimittaja voi toteuttaa muutoksia. Jos 
tällaiset muutokset kuitenkin vaikuttavat 
kielteisesti siihen, miten kuluttaja 
hyödyntää digitaalisen sisällön tai 
digitaalisten palvelujen keskeisiä 
ominaisuuksia, ne voivat häiritä 
sopimuksen tasapainoa tai sopimukseen 
perustuvan suorituksen luonnetta siinä 
määrin, että kuluttaja ei kenties olisi tehnyt 
tällaista sopimusta. Sen vuoksi tällaisiin 
muutoksiin olisi tällaisissa tapauksissa 
sovellettava tiettyjä ehtoja.

Or. en

Tarkistus 346
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Toimittaja saattaa joutua 
muuttamaan pidemmän ajan kuluessa 
toimitettavan digitaalisen sisällön 
ominaisuuksia teknisistä tai muista syistä. 
Tällaiset muutokset tuovat usein 
kuluttajalle etua, koska ne parantavat 
digitaalista sisältöä. Sopimuspuolet voivat 
tätä varten sisällyttää sopimukseen 
vastavuoroisia lausekkeita, joiden nojalla 
toimittaja voi toteuttaa muutoksia. Jos 
tällaiset muutokset kuitenkin vaikuttavat 
kielteisesti siihen, miten kuluttaja 
hyödyntää digitaalisen sisällön keskeisiä 
ominaisuuksia, ne voivat häiritä 
sopimuksen tasapainoa tai sopimukseen 
perustuvan suorituksen luonnetta siinä 
määrin, että kuluttaja ei kenties olisi tehnyt 
tällaista sopimusta. Sen vuoksi tällaisiin 
muutoksiin olisi tällaisissa tapauksissa 

(45) Toimittaja saattaa joutua 
muuttamaan pidemmän ajan kuluessa 
toimitettavan digitaalisen sisällön tai 
palvelun ominaisuuksia teknisistä tai 
muista syistä. Tällaiset muutokset tuovat 
usein kuluttajalle etua, koska ne parantavat 
digitaalista sisältöä tai palvelua. 
Sopimuspuolet voivat tätä varten sisällyttää 
sopimukseen vastavuoroisia lausekkeita, 
joiden nojalla toimittaja voi toteuttaa 
muutoksia. Jos tällaiset muutokset 
kuitenkin vaikuttavat kielteisesti siihen, 
miten kuluttaja hyödyntää digitaalisen 
sisällön tai palvelun keskeisiä 
ominaisuuksia, ne voivat häiritä 
sopimuksen tasapainoa tai sopimukseen 
perustuvan suorituksen luonnetta siinä 
määrin, että kuluttaja ei kenties olisi tehnyt 
tällaista sopimusta. Sen vuoksi tällaisiin 
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sovellettava tiettyjä ehtoja. muutoksiin olisi tällaisissa tapauksissa 
sovellettava tiettyjä ehtoja.

Or. it

Tarkistus 347
Angel Dzhambazki

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Toimittaja saattaa joutua 
muuttamaan pidemmän ajan kuluessa 
toimitettavan digitaalisen sisällön 
ominaisuuksia teknisistä tai muista syistä. 
Tällaiset muutokset tuovat usein 
kuluttajalle etua, koska ne parantavat 
digitaalista sisältöä. Sopimuspuolet voivat 
tätä varten sisällyttää sopimukseen 
vastavuoroisia lausekkeita, joiden nojalla 
toimittaja voi toteuttaa muutoksia. Jos 
tällaiset muutokset kuitenkin vaikuttavat 
kielteisesti siihen, miten kuluttaja 
hyödyntää digitaalisen sisällön keskeisiä 
ominaisuuksia, ne voivat häiritä 
sopimuksen tasapainoa tai sopimukseen 
perustuvan suorituksen luonnetta siinä 
määrin, että kuluttaja ei kenties olisi tehnyt 
tällaista sopimusta. Sen vuoksi tällaisiin 
muutoksiin olisi tällaisissa tapauksissa 
sovellettava tiettyjä ehtoja.

(45) Toimittaja saattaa joutua 
muuttamaan pidemmän ajan kuluessa 
toimitettavan digitaalisen sisällön 
ominaisuuksia teknisistä tai muista syistä. 
Tällaiset muutokset tuovat usein 
kuluttajalle etua, koska ne parantavat 
digitaalista sisältöä. Sopimuspuolet voivat 
tätä varten sisällyttää sopimukseen 
vastavuoroisia lausekkeita, joiden nojalla 
toimittaja voi toteuttaa muutoksia. Jos 
tällaiset muutokset kuitenkin tarkoittavat, 
että toimitettava digitaalinen sisältö ei 
enää vastaa toimittajan kuluttajalle alun 
alkaen antamaa kuvausta, ne voivat 
häiritä sopimuksen tasapainoa tai 
sopimukseen perustuvan suorituksen 
luonnetta siinä määrin, että kuluttaja ei 
kenties olisi tehnyt tällaista sopimusta. Sen 
vuoksi tällaisiin muutoksiin olisi tällaisissa 
tapauksissa sovellettava tiettyjä ehtoja.

Or. en

Tarkistus 348
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Toimittaja saattaa joutua (45) Toimittaja saattaa joutua 
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muuttamaan pidemmän ajan kuluessa 
toimitettavan digitaalisen sisällön 
ominaisuuksia teknisistä tai muista syistä. 
Tällaiset muutokset tuovat usein 
kuluttajalle etua, koska ne parantavat 
digitaalista sisältöä. Sopimuspuolet voivat 
tätä varten sisällyttää sopimukseen 
vastavuoroisia lausekkeita, joiden nojalla 
toimittaja voi toteuttaa muutoksia. Jos 
tällaiset muutokset kuitenkin vaikuttavat 
kielteisesti siihen, miten kuluttaja 
hyödyntää digitaalisen sisällön keskeisiä 
ominaisuuksia, ne voivat häiritä 
sopimuksen tasapainoa tai sopimukseen 
perustuvan suorituksen luonnetta siinä 
määrin, että kuluttaja ei kenties olisi tehnyt 
tällaista sopimusta. Sen vuoksi tällaisiin 
muutoksiin olisi tällaisissa tapauksissa
sovellettava tiettyjä ehtoja.

muuttamaan pidemmän ajan kuluessa 
toimitettavan digitaalisen sisällön 
ominaisuuksia teknisistä tai muista syistä. 
Tällaiset muutokset tuovat usein 
kuluttajalle etua, koska ne parantavat 
digitaalista sisältöä. Sopimuspuolet voivat 
tätä varten sisällyttää sopimukseen 
vastavuoroisia lausekkeita, joiden nojalla 
toimittaja voi toteuttaa muutoksia. Jos 
tällaiset muutokset kuitenkin vaikuttavat 
kielteisesti siihen, miten kuluttaja 
hyödyntää digitaalisen sisällön keskeisiä 
ominaisuuksia, ne voivat häiritä 
sopimuksen tasapainoa tai sopimukseen 
perustuvan suorituksen luonnetta siinä 
määrin, että kuluttaja ei kenties olisi tehnyt 
tällaista sopimusta, ja sen vuoksi 
muutoksiin olisi sovellettava tiettyjä ehtoja.

Or. fr

Tarkistus 349
Axel Voss, Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Kilpailu on digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta 
tärkeä tekijä. Kilpailun kiihdyttämiseksi 
kuluttajien olisi voitava vastata 
kilpaileviin tarjouksiin ja vaihtaa 
toimittajaa. Jotta tämä onnistuisi 
käytännössä, vaihtamiselle ei saisi olla 
oikeudellisia, teknisiä tai käytännön 
esteitä, kuten sen kieltäviä sopimusehtoja, 
minkä lisäksi olisi varmistettava, että 
käytettävissä on keinot, joiden avulla 
kuluttaja voi saada takaisin kaikki 
verkkoon lataamansa tiedot, jotka hän on 
tuottanut digitaalista sisältöä käyttäessään 
tai jotka on luotu kuluttajan käyttäessä 
digitaalista sisältöä. On kuitenkin tärkeää 
myös suojata olemassa olevia 

Poistetaan.



PE599.502v02-00 30/170 AM\1117404FI.docx

FI

investointeja ja luottamusta aiemmin 
tehtyihin sopimuksiin. Sen vuoksi 
kuluttajille olisi annettava oikeus purkaa 
pitkäaikainen sopimus tiettyjen 
tasapuolisten ehtojen täyttyessä. Tämä ei 
estä tekemästä pidempään voimassa 
olevia kuluttajasopimuksia. Kuluttajan 
pitäisi kuitenkin voida purkaa 
sopimussuhde, joka kestää yhteensä yli
12 kuukautta. Jotta voitaisiin estää tämän 
oikeuden kiertäminen, sen tulisi kattaa 
kaikki sopimukset, joiden seurauksena 
kuluttaja on sidottu sopimukseen yli 
12 kuukauden ajaksi, riippumatta siitä, 
onko sopimus voimassa toistaiseksi vai 
jatketaanko sitä ilman eri toimenpiteitä tai 
osapuolten erillisen hyväksynnän 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 350
Angel Dzhambazki

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Kilpailu on digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta 
tärkeä tekijä. Kilpailun kiihdyttämiseksi 
kuluttajien olisi voitava vastata kilpaileviin
tarjouksiin ja vaihtaa toimittajaa. Jotta 
tämä onnistuisi käytännössä, vaihtamiselle 
ei saisi olla oikeudellisia, teknisiä tai 
käytännön esteitä, kuten sen kieltäviä 
sopimusehtoja, minkä lisäksi olisi 
varmistettava, että käytettävissä on keinot, 
joiden avulla kuluttaja voi saada takaisin 
kaikki verkkoon lataamansa tiedot, jotka 
hän on tuottanut digitaalista sisältöä 
käyttäessään tai jotka on luotu kuluttajan 
käyttäessä digitaalista sisältöä. On 
kuitenkin tärkeää myös suojata olemassa 
olevia investointeja ja luottamusta aiemmin 
tehtyihin sopimuksiin. Sen vuoksi 

(46) Kilpailu on digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta 
tärkeä tekijä. Kilpailun kiihdyttämiseksi 
kuluttajien olisi voitava vastata kilpaileviin 
tarjouksiin ja vaihtaa toimittajaa. Jotta 
tämä onnistuisi käytännössä, vaihtamiselle 
ei saisi olla oikeudellisia, teknisiä tai 
käytännön esteitä, kuten sen kieltäviä 
sopimusehtoja, minkä lisäksi olisi 
varmistettava, että käytettävissä on keinot, 
joiden avulla kuluttaja voi saada takaisin 
kaikki verkkoon lataamansa tiedot, jotka 
hän on tuottanut digitaalista sisältöä 
käyttäessään tai jotka on luotu kuluttajan 
käyttäessä digitaalista sisältöä. On 
kuitenkin tärkeää myös suojata olemassa 
olevia investointeja ja luottamusta aiemmin 
tehtyihin sopimuksiin. Sen vuoksi 
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kuluttajille olisi annettava oikeus purkaa 
pitkäaikainen sopimus tiettyjen 
tasapuolisten ehtojen täyttyessä. Tämä ei 
estä tekemästä pidempään voimassa 
olevia kuluttajasopimuksia. Kuluttajan 
pitäisi kuitenkin voida purkaa 
sopimussuhde, joka kestää yhteensä yli 
12 kuukautta. Jotta voitaisiin estää tämän 
oikeuden kiertäminen, sen tulisi kattaa 
kaikki sopimukset, joiden seurauksena 
kuluttaja on sidottu sopimukseen yli 
12 kuukauden ajaksi, riippumatta siitä, 
onko sopimus voimassa toistaiseksi vai 
jatketaanko sitä ilman eri toimenpiteitä tai 
osapuolten erillisen hyväksynnän 
perusteella.

kuluttajien ja digitaalista sisältöä 
tarjoavien toimittajien välisissä 
sopimuksissa ei sallita yli 24 kuukauden 
alkuperäistä sitoutumisaikaa sanotun 
rajoittamatta toimittajien mahdollisuuksia 
veloittaa ennenaikaisesta sopimuksen 
päättämisestä maksuja, mikäli asiakas ei 
sitoudu sopimukseen sovituksi 
sopimusajaksi.

Or. en

Tarkistus 351
Notis Marias

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Kilpailu on digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta 
tärkeä tekijä. Kilpailun kiihdyttämiseksi 
kuluttajien olisi voitava vastata kilpaileviin 
tarjouksiin ja vaihtaa toimittajaa. Jotta 
tämä onnistuisi käytännössä, vaihtamiselle 
ei saisi olla oikeudellisia, teknisiä tai 
käytännön esteitä, kuten sen kieltäviä 
sopimusehtoja, minkä lisäksi olisi 
varmistettava, että käytettävissä on keinot, 
joiden avulla kuluttaja voi saada takaisin 
kaikki verkkoon lataamansa tiedot, jotka 
hän on tuottanut digitaalista sisältöä 
käyttäessään tai jotka on luotu kuluttajan 
käyttäessä digitaalista sisältöä. On 
kuitenkin tärkeää myös suojata olemassa 
olevia investointeja ja luottamusta aiemmin 
tehtyihin sopimuksiin. Sen vuoksi 
kuluttajille olisi annettava oikeus purkaa 
pitkäaikainen sopimus tiettyjen 

(46) Kilpailun kiihdyttämiseksi 
kuluttajien olisi voitava vastata kilpaileviin 
tarjouksiin ja vaihtaa toimittajaa. Jotta 
tämä onnistuisi käytännössä, vaihtamiselle 
ei saisi olla oikeudellisia, teknisiä tai 
käytännön esteitä, kuten sen kieltäviä 
sopimusehtoja, minkä lisäksi olisi 
varmistettava, että käytettävissä on keinot, 
joiden avulla kuluttaja voi saada takaisin 
kaikki verkkoon lataamansa tiedot, jotka 
hän on tuottanut digitaalista sisältöä 
käyttäessään tai jotka on luotu kuluttajan 
käyttäessä digitaalista sisältöä. On 
kuitenkin tärkeää myös suojata olemassa 
olevia investointeja ja luottamusta aiemmin 
tehtyihin sopimuksiin. Sen vuoksi 
kuluttajille olisi annettava oikeus purkaa 
pitkäaikainen sopimus tiettyjen 
tasapuolisten ehtojen täyttyessä. Tämä ei 
estä tekemästä pidempään voimassa olevia 
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tasapuolisten ehtojen täyttyessä. Tämä ei 
estä tekemästä pidempään voimassa olevia 
kuluttajasopimuksia. Kuluttajan pitäisi 
kuitenkin voida purkaa sopimussuhde, joka 
kestää yhteensä yli kaksitoista kuukautta. 
Jotta voitaisiin estää tämän oikeuden 
kiertäminen, sen tulisi kattaa kaikki 
sopimukset, joiden seurauksena kuluttaja 
on sidottu sopimukseen yli 12 kuukauden 
ajaksi, riippumatta siitä, onko sopimus 
voimassa toistaiseksi vai jatketaanko sitä 
ilman eri toimenpiteitä tai osapuolten 
erillisen hyväksynnän perusteella.

kuluttajasopimuksia. Kuluttajan pitäisi 
kuitenkin voida purkaa sopimussuhde, joka 
kestää yhteensä yli kaksitoista kuukautta. 
Jotta voitaisiin estää tämän oikeuden 
kiertäminen, sen tulisi kattaa kaikki 
sopimukset, joiden seurauksena kuluttaja 
on sidottu sopimukseen yli 12 kuukauden 
ajaksi, riippumatta siitä, onko sopimus 
voimassa toistaiseksi vai jatketaanko sitä 
ilman eri toimenpiteitä tai osapuolten 
erillisen hyväksynnän perusteella.

Or. el

Tarkistus 352
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Kilpailu on digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta 
tärkeä tekijä. Kilpailun kiihdyttämiseksi 
kuluttajien olisi voitava vastata kilpaileviin 
tarjouksiin ja vaihtaa toimittajaa. Jotta 
tämä onnistuisi käytännössä, vaihtamiselle 
ei saisi olla oikeudellisia, teknisiä tai 
käytännön esteitä, kuten sen kieltäviä 
sopimusehtoja, minkä lisäksi olisi 
varmistettava, että käytettävissä on keinot, 
joiden avulla kuluttaja voi saada takaisin 
kaikki verkkoon lataamansa tiedot, jotka 
hän on tuottanut digitaalista sisältöä 
käyttäessään tai jotka on luotu kuluttajan 
käyttäessä digitaalista sisältöä. On 
kuitenkin tärkeää myös suojata olemassa 
olevia investointeja ja luottamusta aiemmin 
tehtyihin sopimuksiin. Sen vuoksi 
kuluttajille olisi annettava oikeus purkaa 
pitkäaikainen sopimus tiettyjen 
tasapuolisten ehtojen täyttyessä. Tämä ei 
estä tekemästä pidempään voimassa olevia 
kuluttajasopimuksia. Kuluttajan pitäisi 

(46) Kilpailu on digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta 
tärkeä tekijä. Kilpailun kiihdyttämiseksi 
kuluttajien olisi voitava vastata kilpaileviin 
tarjouksiin ja vaihtaa toimittajaa. Jotta 
tämä onnistuisi käytännössä, vaihtamiselle 
ei saisi olla oikeudellisia, teknisiä tai 
käytännön esteitä, kuten sen kieltäviä 
sopimusehtoja, minkä lisäksi olisi 
varmistettava, että käytettävissä on keinot, 
joiden avulla kuluttaja voi saada takaisin 
kaikki verkkoon lataamansa tiedot, jotka 
hän on tuottanut digitaalista sisältöä tai 
palvelua käyttäessään tai jotka on luotu 
kuluttajan käyttäessä digitaalista sisältöä 
tai palvelua. On kuitenkin tärkeää myös 
suojata olemassa olevia investointeja ja 
luottamusta aiemmin tehtyihin 
sopimuksiin. Sen vuoksi kuluttajille olisi 
annettava oikeus purkaa pitkäaikainen 
sopimus tiettyjen tasapuolisten ehtojen 
täyttyessä. Tämä ei estä tekemästä 
pidempään voimassa olevia 
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kuitenkin voida purkaa sopimussuhde, joka 
kestää yhteensä yli 12 kuukautta. Jotta 
voitaisiin estää tämän oikeuden 
kiertäminen, sen tulisi kattaa kaikki 
sopimukset, joiden seurauksena kuluttaja 
on sidottu sopimukseen yli 12 kuukauden 
ajaksi, riippumatta siitä, onko sopimus 
voimassa toistaiseksi vai jatketaanko sitä 
ilman eri toimenpiteitä tai osapuolten 
erillisen hyväksynnän perusteella.

kuluttajasopimuksia. Kuluttajan pitäisi 
kuitenkin voida purkaa sopimussuhde, joka 
kestää yhteensä yli 12 kuukautta. Jotta 
voitaisiin estää tämän oikeuden 
kiertäminen, sen tulisi kattaa kaikki 
sopimukset, joiden seurauksena kuluttaja 
on sidottu sopimukseen yli 12 kuukauden 
ajaksi, riippumatta siitä, onko sopimus 
voimassa toistaiseksi vai jatketaanko sitä 
ilman eri toimenpiteitä tai osapuolten 
erillisen hyväksynnän perusteella.

Or. it

Tarkistus 353
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Kilpailu on digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta 
tärkeä tekijä. Kilpailun kiihdyttämiseksi 
kuluttajien olisi voitava vastata kilpaileviin 
tarjouksiin ja vaihtaa toimittajaa. Jotta 
tämä onnistuisi käytännössä, vaihtamiselle 
ei saisi olla oikeudellisia, teknisiä tai 
käytännön esteitä, kuten sen kieltäviä 
sopimusehtoja, minkä lisäksi olisi 
varmistettava, että käytettävissä on keinot, 
joiden avulla kuluttaja voi saada takaisin 
kaikki verkkoon lataamansa tiedot, jotka 
hän on tuottanut digitaalista sisältöä 
käyttäessään tai jotka on luotu kuluttajan 
käyttäessä digitaalista sisältöä. On 
kuitenkin tärkeää myös suojata olemassa 
olevia investointeja ja luottamusta aiemmin 
tehtyihin sopimuksiin. Sen vuoksi 
kuluttajille olisi annettava oikeus purkaa 
pitkäaikainen sopimus tiettyjen 
tasapuolisten ehtojen täyttyessä. Tämä ei 
estä tekemästä pidempään voimassa olevia 
kuluttajasopimuksia. Kuluttajan pitäisi 
kuitenkin voida purkaa sopimussuhde, joka 
kestää yhteensä yli 12 kuukautta. Jotta 

(46) Kilpailu on digitaalisten 
sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta 
tärkeä tekijä. Kilpailun kiihdyttämiseksi 
kuluttajien olisi voitava vastata kilpaileviin 
tarjouksiin ja vaihtaa toimittajaa. Jotta 
tämä onnistuisi käytännössä, vaihtamiselle 
ei saisi olla oikeudellisia, teknisiä tai 
käytännön esteitä, kuten sen kieltäviä 
sopimusehtoja, minkä lisäksi olisi 
varmistettava, että käytettävissä on keinot, 
joiden avulla kuluttaja voi saada takaisin 
kaikki verkkoon lataamansa tiedot, jotka 
hän on tuottanut digitaalista sisältöä 
käyttäessään tai jotka on luotu kuluttajan 
käyttäessä digitaalista sisältöä. On 
kuitenkin tärkeää myös suojata olemassa 
olevia investointeja ja luottamusta aiemmin 
tehtyihin sopimuksiin. Sen vuoksi 
kuluttajille olisi annettava oikeus purkaa 
pitkäaikainen sopimus tiettyjen 
tasapuolisten ehtojen täyttyessä. Tämä ei 
estä tekemästä pidempään voimassa olevia 
kuluttajasopimuksia. Kuluttajan pitäisi 
kuitenkin voida purkaa sopimussuhde, joka 
kestää yhteensä yli 6 kuukautta. Jotta 
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voitaisiin estää tämän oikeuden 
kiertäminen, sen tulisi kattaa kaikki 
sopimukset, joiden seurauksena kuluttaja 
on sidottu sopimukseen yli 12 kuukauden 
ajaksi, riippumatta siitä, onko sopimus 
voimassa toistaiseksi vai jatketaanko sitä 
ilman eri toimenpiteitä tai osapuolten 
erillisen hyväksynnän perusteella.

voitaisiin estää tämän oikeuden 
kiertäminen, sen tulisi kattaa kaikki 
sopimukset, joiden seurauksena kuluttaja 
on sidottu sopimukseen yli 6 kuukauden 
ajaksi, riippumatta siitä, onko sopimus 
voimassa toistaiseksi vai jatketaanko sitä 
ilman eri toimenpiteitä tai osapuolten 
erillisen hyväksynnän perusteella.

Or. en

Tarkistus 354
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Kuluttajalle toimitetun lopullisen 
digitaalisen sisällön virhe johtuu usein 
jostakin liiketoimesta sopimusketjussa, 
joka alkaa alkuperäisestä suunnittelijasta ja 
päättyy lopulliseen toimittajaan. Vaikka 
lopullisella toimittajalla olisi oltava virheen 
vuoksi korvausvelvollisuus kuluttajaa 
kohtaan näiden osapuolten välisen 
sopimuksen nojalla, on tärkeää varmistaa, 
että toimittajalla on asianmukaiset oikeudet 
suhteessa liiketoimintaketjun edeltäviin 
toimijoihin niin, että toimittaja voi kattaa 
korvausvelvollisuutensa kuluttajaa 
kohtaan. Ne liiketoimintaketjun edeltävät 
toimijat, joiden puoleen lopullinen 
toimittaja voi kääntyä, ja tätä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt ja edellytykset, 
olisi kuitenkin vahvistettava 
sovellettavassa kansallisessa 
lainsäädännössä.

(47) Kuluttajalle toimitetun lopullisen 
digitaalisen sisällön virhe johtuu usein 
jostakin rahoitustoimesta sopimusketjussa, 
joka alkaa alkuperäisestä suunnittelijasta ja 
päättyy lopulliseen toimittajaan. Vaikka 
lopullisella toimittajalla olisi oltava virheen 
vuoksi korvausvelvollisuus kuluttajaa 
kohtaan näiden osapuolten välisen 
sopimuksen nojalla, on tärkeää varmistaa, 
että toimittajalla on asianmukaiset oikeudet 
suhteessa rahoitustoimiketjun edeltäviin 
toimijoihin niin, että toimittaja voi kattaa 
korvausvelvollisuutensa kuluttajaa 
kohtaan. Nämä oikeudet pitäisi rajoittaa 
tiukasti rahoitustoimiin, eikä niitä saisi 
laajentaa tilanteisiin, joissa esimerkiksi 
toimittaja käyttää uudelleen kolmannen 
osapuolen ilmaista ohjelmistoa, josta 
toimittaja ei ole maksanut. Ne 
rahoitustoimiketjun edeltävät toimijat, 
joiden puoleen lopullinen toimittaja voi 
kääntyä, ja tätä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt ja edellytykset, olisi kuitenkin 
vahvistettava sovellettavassa kansallisessa 
lainsäädännössä.

Or. en
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Tarkistus 355
Axel Voss, Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Kuluttajalle toimitetun lopullisen 
digitaalisen sisällön virhe johtuu usein 
jostakin liiketoimesta sopimusketjussa, 
joka alkaa alkuperäisestä suunnittelijasta ja 
päättyy lopulliseen toimittajaan. Vaikka 
lopullisella toimittajalla olisi oltava virheen 
vuoksi korvausvelvollisuus kuluttajaa 
kohtaan näiden osapuolten välisen 
sopimuksen nojalla, on tärkeää varmistaa, 
että toimittajalla on asianmukaiset oikeudet 
suhteessa liiketoimintaketjun edeltäviin 
toimijoihin niin, että toimittaja voi kattaa 
korvausvelvollisuutensa kuluttajaa 
kohtaan. Ne liiketoimintaketjun edeltävät 
toimijat, joiden puoleen lopullinen 
toimittaja voi kääntyä, ja tätä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt ja edellytykset, 
olisi kuitenkin vahvistettava 
sovellettavassa kansallisessa 
lainsäädännössä.

(47) Kuluttajalle toimitetun lopullisen 
digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun virhe johtuu usein jostakin 
liiketoimesta sopimusketjussa, joka alkaa 
alkuperäisestä suunnittelijasta ja päättyy 
lopulliseen toimittajaan. Vaikka 
lopullisella toimittajalla olisi oltava virheen 
vuoksi korvausvelvollisuus kuluttajaa 
kohtaan näiden osapuolten välisen 
sopimuksen nojalla, on tärkeää varmistaa, 
että toimittajalla on asianmukaiset oikeudet 
suhteessa liiketoimintaketjun edeltäviin 
toimijoihin niin, että toimittaja voi kattaa 
korvausvelvollisuutensa kuluttajaa 
kohtaan. Ne liiketoimintaketjun edeltävät 
toimijat, joiden puoleen lopullinen 
toimittaja voi kääntyä, ja tätä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt ja edellytykset, 
olisi kuitenkin vahvistettava 
sovellettavassa kansallisessa 
lainsäädännössä.

Or. en

Tarkistus 356
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Kuluttajalle toimitetun lopullisen 
digitaalisen sisällön virhe johtuu usein 
jostakin liiketoimesta sopimusketjussa, 
joka alkaa alkuperäisestä suunnittelijasta ja 
päättyy lopulliseen toimittajaan. Vaikka 

(47) Kuluttajalle toimitetun lopullisen 
digitaalisen sisällön virhe johtuu usein 
jostakin liiketoimesta sopimusketjussa, 
joka alkaa alkuperäisestä suunnittelijasta ja 
päättyy ulkopuoliseen toimittajaan. Vaikka 
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lopullisella toimittajalla olisi oltava 
virheen vuoksi korvausvelvollisuus 
kuluttajaa kohtaan näiden osapuolten 
välisen sopimuksen nojalla, on tärkeää 
varmistaa, että toimittajalla on 
asianmukaiset oikeudet suhteessa 
liiketoimintaketjun edeltäviin toimijoihin 
niin, että toimittaja voi kattaa 
korvausvelvollisuutensa kuluttajaa 
kohtaan. Ne liiketoimintaketjun edeltävät 
toimijat, joiden puoleen lopullinen 
toimittaja voi kääntyä, ja tätä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt ja edellytykset, 
olisi kuitenkin vahvistettava 
sovellettavassa kansallisessa 
lainsäädännössä.

ulkopuolisella toimittajalla olisi oltava 
virheen vuoksi korvausvelvollisuus 
kuluttajaa kohtaan näiden osapuolten 
välisen sopimuksen nojalla, on tärkeää 
varmistaa, että toimittajalla on 
asianmukaiset oikeudet suhteessa 
liiketoimintaketjun edeltäviin toimijoihin 
niin, että toimittaja voi kattaa 
korvausvelvollisuutensa kuluttajaa 
kohtaan. Ne liiketoimintaketjun edeltävät 
toimijat, joiden puoleen ulkopuolinen 
toimittaja voi kääntyä, ja tätä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt ja edellytykset, 
olisi kuitenkin vahvistettava 
sovellettavassa kansallisessa 
lainsäädännössä.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa käytettävä käsite on ulkopuolinen toimittaja erotuksena liiketoimintaketjun 
toimittajista, ja sitä pitäisi myös käyttää sen osalta.

Tarkistus 357
Julia Reda, Kaja Kallas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(47 a) Direktiivin tarkoituksena ei ole 
ottaa käyttöön ilmaisia 
ohjelmistolisenssejä koskevaa 
oikeudellista kehystä, jos ilmainen 
ohjelmisto on osa tarjottua digitaalista 
sisältöä eikä sen tarkoituksena ole luoda 
kehittäjälle velvoitetta vain siksi, että se 
on antanut ohjelmiston julkisesti 
saataville ilmaisen ohjelmistolisenssin 
nojalla.

Or. en
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Tarkistus 358
Notis Marias

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Henkilöille tai organisaatioille, 
joilla kansallisen lainsäädännön mukaan on 
oikeutettu intressi suojella 
kuluttajasopimuksiin liittyviä oikeuksia, 
olisi annettava oikeus saattaa asia joko 
tuomioistuimen tai sellaisen 
hallintoviranomaisen käsiteltäväksi, jolla 
on toimivalta ratkaista valitukset tai ryhtyä 
asianmukaiseen oikeudelliseen 
menettelyyn.

(48) Henkilöille tai organisaatioille, 
joilla kansallisen lainsäädännön mukaan on 
oikeutettu intressi suojella 
kuluttajasopimuksiin liittyviä oikeuksia, 
olisi annettava oikeus saattaa asia joko 
tuomioistuimen tai sellaisen 
hallintoviranomaisen käsiteltäväksi, jolla 
on toimivalta ratkaista valitukset tai ryhtyä 
asianmukaiseen oikeudelliseen 
menettelyyn, jos näitä oikeuksia on 
rikottu.

Or. el

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 1999/44/EY35 olisi muutettava 
niin, että voidaan ottaa huomioon tämän 
direktiivin soveltamisala suhteessa 
digitaalista sisältöä sisältävään pysyvään 
välineeseen, jota käytetään yksinomaan 
siirtovälineenä digitaalisen sisällön 
toimittamiseksi kuluttajalle.

(50) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 1999/44/EY[1] olisi muutettava 
niin, että voidaan ottaa huomioon tämän 
direktiivin soveltamisala suhteessa 
tavaroihin, joihin digitaalinen sisältö tai 
digitaalinen palvelu on sisällytetty ja 
suhteessa digitaalista sisältöä sisältävään 
aineelliseen välineeseen, jota käytetään 
yksinomaan siirtovälineenä digitaalisen 
sisällön toimittamiseksi kuluttajalle.
[1] EYVL L 171, 7.7.1999, s. 12.

_________________

35 EYVL L 171,7.7.1999, s.12.
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Or. en

Tarkistus 360
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 1999/44/EY 35 olisi muutettava 
niin, että voidaan ottaa huomioon tämän 
direktiivin soveltamisala suhteessa 
digitaalista sisältöä sisältävään pysyvään 
välineeseen, jota käytetään yksinomaan 
siirtovälineenä digitaalisen sisällön 
toimittamiseksi kuluttajalle.

(50) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 1999/44/EY35 olisi muutettava 
niin, että voidaan ottaa huomioon tämän 
direktiivin soveltamisala suhteessa 
digitaalista sisältöä sisältävään pysyvään 
välineeseen.

_________________ _________________

35 EYVL L 171, 7.7.1999, s. 12. 35 EYVL L 171, 7.7.1999, s. 12.

Or. fr

Tarkistus 361
Axel Voss, Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 1999/44/EY35 olisi muutettava 
niin, että voidaan ottaa huomioon tämän 
direktiivin soveltamisala suhteessa 
digitaalista sisältöä sisältävään pysyvään 
välineeseen, jota käytetään yksinomaan 
siirtovälineenä digitaalisen sisällön 
toimittamiseksi kuluttajalle.

(50) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 1999/44/EY35 olisi muutettava 
niin, että voidaan ottaa huomioon tämän 
direktiivin soveltamisala suhteessa 
digitaalista sisältöä sisältävään aineelliseen 
välineeseen, jota käytetään yksinomaan 
siirtovälineenä digitaalisen sisällön 
toimittamiseksi kuluttajalle.

_________________ _________________

35 EYVL L 171,7.7.1999, s.12. 35 EYVL L 171,7.7.1999, s.12.

Or. en
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Tarkistus 362
Notis Marias

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla toteuttaa tämän direktiivin 
tavoitteita, eli sisämarkkinoiden toiminnan 
edistämistä puuttumalla johdonmukaisella 
tavalla sopimusoikeudesta johtuviin 
digitaalisen sisällön toimittamisen esteisiin 
ja estämällä oikeudellinen hajanaisuus, 
vaan se voidaan saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, jotta voidaan varmistaa 
kansallisten lainsäädäntöjen 
yhdenmukaisuus antamalla yhdenmukaiset 
sopimusoikeuden säännöt, jotka myös 
helpottavat täytäntöönpanon valvontaan 
liittyvien koordinoitujen toimien 
toteuttamista, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(54) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla toteuttaa tämän direktiivin 
tavoitteita, eli sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja Euroopan 
talouden elpymisen edistämistä, 
puuttumalla johdonmukaisella tavalla 
sopimusoikeudesta johtuviin digitaalisen 
sisällön toimittamisen esteisiin ja estämällä 
oikeudellinen hajanaisuus, vaan se voidaan 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, jotta 
voidaan varmistaa kansallisten 
lainsäädäntöjen yhdenmukaisuus antamalla 
yhdenmukaiset sopimusoikeuden säännöt, 
jotka myös helpottavat täytäntöönpanon 
valvontaan liittyvien koordinoitujen 
toimien toteuttamista, joten unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. el

Tarkistus 363
Axel Voss, Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla toteuttaa tämän direktiivin 
tavoitteita, eli sisämarkkinoiden toiminnan 
edistämistä puuttumalla johdonmukaisella 
tavalla sopimusoikeudesta johtuviin 

(54) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla toteuttaa tämän direktiivin 
tavoitteita, eli sisämarkkinoiden toiminnan 
edistämistä puuttumalla johdonmukaisella 
tavalla sopimusoikeudesta johtuviin 
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digitaalisen sisällön toimittamisen esteisiin 
ja estämällä oikeudellinen hajanaisuus, 
vaan se voidaan saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, jotta voidaan varmistaa 
kansallisten lainsäädäntöjen 
yhdenmukaisuus antamalla yhdenmukaiset 
sopimusoikeuden säännöt, jotka myös 
helpottavat täytäntöönpanon valvontaan 
liittyvien koordinoitujen toimien 
toteuttamista, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun toimittamisen esteisiin ja 
estämällä oikeudellinen hajanaisuus, vaan 
se voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, jotta voidaan varmistaa kansallisten 
lainsäädäntöjen yhdenmukaisuus antamalla 
yhdenmukaiset sopimusoikeuden säännöt, 
jotka myös helpottavat täytäntöönpanon 
valvontaan liittyvien koordinoitujen 
toimien toteuttamista, joten unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 54 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(54 a) Koska tässä direktiivissä käsitellyt 
kysymykset ja oikeudet ovat merkittäviä 
sisämarkkinoille ja unionin kuluttajille ja 
kansalaisille, tästä direktiivistä pitäisi 
tehdä perusteellinen tarkastus ja arviointi, 
jotta voitaisiin järjestää 
tarkoituksenmukainen ja 
yksityiskohtainen kuuleminen 
jäsenvaltioiden ja kuluttaja-, oikeus- ja 
yritysjärjestöjen kanssa unionin tasolla ja 
saataisiin ne osallistumaan.

Or. en

Tarkistus 365
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Eva Maydell, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan tietyt 
vaatimukset, joita sovelletaan digitaalisen 
sisällön kuluttajille toimittamista koskeviin 
sopimuksiin, muun muassa säännöt, jotka 
koskevat digitaalisen sisällön
sopimuksenmukaisuutta ja 
oikeussuojakeinoja siinä tapauksessa, että 
digitaalinen sisältö ei ole sopimuksen 
mukaista, näiden oikeussuojakeinojen 
käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
sekä tällaisten sopimusten muuttamista ja 
purkamista koskevat säännöt.

Tällä direktiivillä pyritään 
korkeatasoisesta kuluttajansuojasta 
huolehtimalla edistämään 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
siten, että vahvistetaan tietyt vaatimukset, 
joita sovelletaan digitaalisen sisällön tai 
digitaalisten palvelujen kuluttajille 
toimittamista koskeviin sopimuksiin, muun 
muassa säännöt, jotka koskevat 
sopimuksenmukaisuutta ja 
oikeussuojakeinoja siinä tapauksessa, että 
digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu
ei ole sopimuksen mukaista, näiden 
oikeussuojakeinojen käyttöä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt sekä digitaalisen 
sisällön tai digitaalisen palvelun 
muuttamista.

Or. en

Tarkistus 366
Marlene Mizzi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan tietyt 
vaatimukset, joita sovelletaan digitaalisen 
sisällön kuluttajille toimittamista koskeviin 
sopimuksiin, muun muassa säännöt, jotka 
koskevat digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuutta ja 
oikeussuojakeinoja siinä tapauksessa, että 
digitaalinen sisältö ei ole sopimuksen 
mukaista, näiden oikeussuojakeinojen 
käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
sekä tällaisten sopimusten muuttamista ja 
purkamista koskevat säännöt.

Tällä direktiivillä pyritään 
korkeatasoisesta kuluttajansuojasta 
huolehtimalla edistämään 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
siten, että vahvistetaan yhteiset säännöt, 
joita sovelletaan digitaalisen sisällön tai 
digitaalisten palvelujen kuluttajille 
toimittamista koskeviin sopimuksiin, muun 
muassa säännöt, jotka koskevat digitaalisen 
sisällön tai digitaalisen palvelujen 
sopimuksenmukaisuutta ja 
oikeussuojakeinoja siinä tapauksessa, että 
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digitaalista sisältöä tai digitaalisia 
palveluja ei toimiteta tai digitaalinen 
sisältö tai digitaalinen palvelu ei ole 
sopimuksen mukaista, näiden 
oikeussuojakeinojen käyttöä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt sekä digitaalisen 
sisällön tai digitaalisen palvelun 
muuttamista ja tällaisten sopimusten 
muuttamista ja purkamista koskevat 
säännöt.

Or. en

Tarkistus 367
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan tietyt 
vaatimukset, joita sovelletaan digitaalisen 
sisällön kuluttajille toimittamista koskeviin 
sopimuksiin, muun muassa säännöt, jotka 
koskevat digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuutta ja 
oikeussuojakeinoja siinä tapauksessa, että 
digitaalinen sisältö ei ole sopimuksen 
mukaista, näiden oikeussuojakeinojen 
käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
sekä tällaisten sopimusten muuttamista ja 
purkamista koskevat säännöt.

Tällä direktiivillä pyritään 
korkeatasoisesta kuluttajansuojasta 
huolehtimalla edistämään 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
siten, että vahvistetaan yhteiset 
vaatimukset tietyistä säännöistä, joita 
sovelletaan digitaalisen sisällön ja/tai 
digitaalisten palvelujen kuluttajille 
toimittamista koskeviin toimittajien ja 
kuluttajien välisiin sopimuksiin, muun 
muassa säännöt, jotka koskevat digitaalisen 
sisällön sopimuksenmukaisuutta ja 
oikeussuojakeinoja siinä tapauksessa, että 
digitaalinen sisältö ei ole sopimuksen 
mukaista tai toimitusta ei tehdä, näiden 
oikeussuojakeinojen käyttöä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt sekä tällaisten 
sopimusten muuttamista ja purkamista 
koskevat säännöt.

Or. en

Tarkistus 368
Daniel Buda
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan tietyt 
vaatimukset, joita sovelletaan digitaalisen 
sisällön kuluttajille toimittamista koskeviin 
sopimuksiin, muun muassa säännöt, jotka 
koskevat digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuutta ja 
oikeussuojakeinoja siinä tapauksessa, että 
digitaalinen sisältö ei ole sopimuksen 
mukaista, näiden oikeussuojakeinojen 
käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
sekä tällaisten sopimusten muuttamista ja 
purkamista koskevat säännöt.

Sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan sekä korkeatasoisen ja 
yhdenmukaisen kuluttajansuojan 
varmistamiseksi tässä direktiivissä 
vahvistetaan tietyt vaatimukset, joita 
sovelletaan digitaalisen sisällön ja 
digitaalisten palvelujen kuluttajille 
toimittamista koskeviin sopimuksiin, muun 
muassa säännöt, jotka koskevat digitaalisen 
sisällön tai digitaalisten palvelujen 
sopimuksenmukaisuutta ja 
oikeussuojakeinoja siinä tapauksessa, että 
digitaalinen sisältö tai digitaaliset palvelut 
eivät ole sopimuksen mukaisia, näiden 
oikeussuojakeinojen käyttöä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt sekä tällaisten 
sopimusten muuttamista ja purkamista 
koskevat säännöt.

Or. ro

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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan tietyt 
vaatimukset, joita sovelletaan digitaalisen 
sisällön kuluttajille toimittamista koskeviin 
sopimuksiin, muun muassa säännöt, jotka 
koskevat digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuutta ja 
oikeussuojakeinoja siinä tapauksessa, että 
digitaalinen sisältö ei ole sopimuksen 
mukaista, näiden oikeussuojakeinojen 
käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt 

Tällä direktiivillä pyritään lähentämään 
jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia säännöksiä tietyistä 
näkökohdista, jotka koskevat digitaalisen 
sisällön tai digitaalisten palvelujen 
kuluttajille toimittamista koskevia 
sopimuksia, muun muassa säännöt, jotka 
koskevat sopimuksenmukaisuutta ja 
oikeussuojakeinoja siinä tapauksessa, että 
sopimuksenmukaisuutta ei ole, näiden 
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sekä tällaisten sopimusten muuttamista ja 
purkamista koskevat säännöt.

oikeussuojakeinojen käyttöä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt sekä tällaisten 
sopimusten muuttamista ja purkamista 
koskevat säännöt.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan kuluttajamyyntidirektiivin ja kuluttajien oikeuksista annetun direktiivin 
1 artiklan kanssa.

Tarkistus 370
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan tietyt 
vaatimukset, joita sovelletaan digitaalisen 
sisällön kuluttajille toimittamista koskeviin 
sopimuksiin, muun muassa säännöt, jotka 
koskevat digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuutta ja 
oikeussuojakeinoja siinä tapauksessa, että 
digitaalinen sisältö ei ole sopimuksen 
mukaista, näiden oikeussuojakeinojen 
käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
sekä tällaisten sopimusten muuttamista ja 
purkamista koskevat säännöt.

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
yhdenmukaistettu oikeudellinen kehys, 
jota sovelletaan digitaalisen sisällön tai 
digitaalisen palvelun kuluttajille 
toimittamista koskeviin sopimuksiin, muun 
muassa säännöt, jotka koskevat digitaalisen 
sisällön sopimuksenmukaisuutta ja 
oikeussuojakeinoja siinä tapauksessa, että 
digitaalinen sisältö ei ole sopimuksen 
mukaista, näiden oikeussuojakeinojen 
käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
sekä tällaisten sopimusten muuttamista ja 
purkamista koskevat säännöt. Samalla 
taataan kuluttajan suojan korkea taso.

Or. fr

Tarkistus 371
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan tietyt Tässä direktiivissä vahvistetaan tietyt 
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vaatimukset, joita sovelletaan digitaalisen 
sisällön kuluttajille toimittamista koskeviin 
sopimuksiin, muun muassa säännöt, jotka 
koskevat digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuutta ja 
oikeussuojakeinoja siinä tapauksessa, että 
digitaalinen sisältö ei ole sopimuksen 
mukaista, näiden oikeussuojakeinojen 
käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
sekä tällaisten sopimusten muuttamista ja 
purkamista koskevat säännöt.

vaatimukset, joita sovelletaan digitaalisen 
sisällön tai palvelun kuluttajille 
toimittamista koskeviin sopimuksiin, muun 
muassa säännöt, jotka koskevat digitaalisen 
sisällön sopimuksenmukaisuutta ja 
oikeussuojakeinoja siinä tapauksessa, että 
digitaalinen sisältö tai palvelu ei ole 
sopimuksen mukaista, näiden 
oikeussuojakeinojen käyttöä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt sekä tällaisten 
sopimusten muuttamista ja purkamista 
koskevat säännöt.

Or. it

Tarkistus 372
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. ’digitaalisella sisällöllä’ 1. ’digitaalisella sisällöllä’ 
digitaalisessa muodossa tuotettua ja 
toimitettua dataa,

Or. fr

Tarkistus 373
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) digitaalisessa muodossa tuotettua 
ja toimitettua dataa, kuten video- ja 
audiotallenteita, sovelluksia, digitaalisia 
pelejä ja muita ohjelmistoja,

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 374
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) digitaalisessa muodossa tuotettua ja 
toimitettua dataa, kuten video- ja 
audiotallenteita, sovelluksia, digitaalisia 
pelejä ja muita ohjelmistoja,

(a) digitaalisessa muodossa tuotettua ja 
toimitettua dataa,

Or. fr

Tarkistus 375
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) digitaalisessa muodossa tuotettua ja 
toimitettua dataa, kuten video- ja 
audiotallenteita, sovelluksia, digitaalisia 
pelejä ja muita ohjelmistoja,

(a) digitaalisessa muodossa tuotettua ja 
toimitettua dataa,

Or. en

Tarkistus 376
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) digitaalisessa muodossa tuotettua ja 
toimitettua dataa, kuten video- ja 
audiotallenteita, sovelluksia, digitaalisia 
pelejä ja muita ohjelmistoja,

(a) digitaalisessa muodossa tuotettua ja 
toimitettua dataa, kuten video- ja 
audiotiedostoja, sovelluksia, digitaalisia 
pelejä ja muita ohjelmistoja,

Or. fr
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Tarkistus 377
Daniel Buda

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) digitaalisessa muodossa tuotettua ja 
toimitettua dataa, kuten video- ja 
audiotallenteita, sovelluksia, digitaalisia 
pelejä ja muita ohjelmistoja,

(a) digitaalisessa muodossa tuotettua ja 
toimitettua dataa, kuten video- ja 
audiotallenteita, sovelluksia ja digitaalisia 
pelejä,

Or. ro

Tarkistus 378
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) palvelua, jonka avulla voidaan 
luoda, käsitellä tai tallentaa digitaalisessa 
muodossa olevaa dataa, joka on peräisin 
kuluttajalta, ja

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 379
Daniel Buda

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) palvelua, jonka avulla voidaan 
luoda, käsitellä tai tallentaa digitaalisessa 
muodossa olevaa dataa, joka on peräisin 
kuluttajalta, ja

Poistetaan.
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Or. ro

Tarkistus 380
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) palvelua, jonka avulla voidaan 
luoda, käsitellä tai tallentaa digitaalisessa 
muodossa olevaa dataa, joka on peräisin 
kuluttajalta, ja

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 381
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) palvelua, jonka avulla voidaan 
luoda, käsitellä tai tallentaa digitaalisessa 
muodossa olevaa dataa, joka on peräisin 
kuluttajalta, ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 382
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) palvelua, jonka avulla voidaan 
luoda, käsitellä tai tallentaa digitaalisessa 
muodossa olevaa dataa, joka on peräisin 

(b) digitaalista palvelua, jonka avulla 
voidaan luoda, käsitellä tai tallentaa 
digitaalisessa muodossa olevaa dataa, joka 
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kuluttajalta, ja on peräisin kuluttajalta, ja

Or. en

Tarkistus 383
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) palvelua, joka mahdollistaa 
palvelun muilta käyttäjiltä peräisin 
olevan, digitaalisessa muodossa olevan 
datan jakamisen ja muun 
vuorovaikutuksen sen kanssa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 384
Daniel Buda

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) palvelua, joka mahdollistaa 
palvelun muilta käyttäjiltä peräisin 
olevan, digitaalisessa muodossa olevan 
datan jakamisen ja muun 
vuorovaikutuksen sen kanssa;

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 385
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) palvelua, joka mahdollistaa 
palvelun muilta käyttäjiltä peräisin 
olevan, digitaalisessa muodossa olevan 
datan jakamisen ja muun 
vuorovaikutuksen sen kanssa;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 386
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) palvelua, joka mahdollistaa 
palvelun muilta käyttäjiltä peräisin 
olevan, digitaalisessa muodossa olevan 
datan jakamisen ja muun 
vuorovaikutuksen sen kanssa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 387
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) palvelua, joka mahdollistaa 
palvelun muilta käyttäjiltä peräisin olevan, 
digitaalisessa muodossa olevan datan 
jakamisen ja muun vuorovaikutuksen sen 
kanssa;

(c) digitaalista palvelua, joka 
mahdollistaa palvelun muilta käyttäjiltä 
peräisin olevan, digitaalisessa muodossa 
olevan datan jakamisen ja muun 
vuorovaikutuksen sen kanssa;

Or. en

Tarkistus 388
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Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. ’digitaalisella palvelulla’

(a) palvelua, jonka avulla voidaan luoda, 
käsitellä tai tallentaa digitaalisessa 
muodossa olevaa dataa, joka on peräisin 
kuluttajalta, kuten esimerkiksi 
pilvitallennuspalvelut tai 
verkkotallennuspalvelut, ja

(b) palvelua, joka mahdollistaa palvelun 
muilta käyttäjiltä peräisin olevan, 
digitaalisessa muodossa olevan datan 
jakamisen ja muun vuorovaikutuksen sen 
kanssa, esimerkiksi sosiaalisen median, 
pikaviestintäpalvelut, videoita tai 
äänitallenteita jakavat verkkosivustot tai 
alustat, jotka eivät kuulu sähköisten 
viestintäpalvelujen soveltamisalaan;

Or. it

Tarkistus 389
Daniel Buda

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. ’digitaalisella palvelulla’

(a) palvelua, jonka avulla voidaan luoda, 
käsitellä tai tallentaa digitaalisessa 
muodossa olevaa kuluttajan luomaa 
dataa, ja 

(b) palvelua, joka mahdollistaa kuluttajan 
tai palvelun muiden käyttäjien luoman 
digitaalisessa muodossa olevan datan 
jakamisen ja muun vuorovaikutuksen sen 
kanssa;
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Or. ro

Tarkistus 390
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. ’digitaalisella palvelulla’

(a) palvelua, jonka avulla voidaan luoda, 
käsitellä tai tallentaa digitaalisessa 
muodossa olevaa dataa, joka on peräisin 
kuluttajalta, ja

(b) palvelua, joka mahdollistaa palvelun 
muilta käyttäjiltä peräisin olevan, 
digitaalisessa muodossa olevan datan 
jakamisen ja muun vuorovaikutuksen sen 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 391
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. ’digitaalisella palvelulla’ kaikkea 
itsenäisenä ammatinharjoittajana 
suoritettavaa taloudellista toimintaa, 
jonka avulla voidaan luoda, käsitellä, 
säilyttää tai jakaa digitaalisessa muodossa 
olevia tietoja;

Or. fr

Tarkistus 392
Daniel Dalton, Vicky Ford
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. ’kiinteällä digitaalisella sisällöllä’ 
kaikkia tavaraan etukäteen asennettuja 
digitaalisen sisällön muotoja.

Or. en

Perustelu

Koska muissa tarkistuksissa lisätään, että tätä direktiiviä pitäisi soveltaa kaikkeen 
digitaaliseen sisältöön, myös kiinteään digitaaliseen sisältöön, kuluttajansuojan ja selkeyden 
vuoksi kiinteän digitaalisen sisällön määritelmä annetaan tässä.

Tarkistus 393
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. ’kiinteällä digitaalisella sisällöllä’ 
etukäteen asennettua digitaalista sisältöä, 
joka on erottamaton osa tavaraa ja joka ei 
ole kuluttajan helposti poistettavissa;

Or. en

Tarkistus 394
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. ’tavaroihin sisällytetyllä 
digitaalisella sisällöllä tai digitaalisella 
palvelulla’ etukäteen asennettua 
digitaalista sisältöä tai digitaalista 
palvelua, joka on erottamaton osa tavaraa 
ja joka ei ole kuluttajan helposti 
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poistettavissa tai joka on tarpeen, jotta 
tavara on sopimuksenmukainen;

Or. fr

Tarkistus 395
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. ’integroinnilla’ digitaalisen 
ympäristön eri tekijöiden yhdistämistä 
toisiinsa niin, että se toimii koordinoituna 
kokonaisuutena käyttötarkoituksensa 
mukaisesti;

2. ’integroinnilla’ toimitetun 
digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun ja digitaalisen ympäristön eri 
tekijöiden välistä täydellistä 
yhteentoimivuutta niin, että ne toimivat
koordinoituna kokonaisuutena 
käyttötarkoituksensa mukaisesti;

Or. it

Tarkistus 396
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. ’integroinnilla’ digitaalisen 
ympäristön eri tekijöiden yhdistämistä 
toisiinsa niin, että se toimii koordinoituna 
kokonaisuutena käyttötarkoituksensa
mukaisesti;

2. ’integroinnilla’ digitaalisen 
sisällön eri tekijöiden yhdistämistä ja 
liittämistä digitaalisen ympäristön eri 
tekijöihin, jotta digitaalista sisältöä 
voidaan käyttää sopimuksen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 397
Eva Maydell, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi



AM\1117404FI.docx 55/170 PE599.502v02-00

FI

2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. ’kiinteällä ohjelmistolla’ etukäteen
asennettua digitaalista sisältöä, joka on 
erottamaton osa tavaraa ja joka ei ole 
kuluttajan helposti poistettavissa;

Or. en

Tarkistus 398
Marietje Schaake

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. ’kiinteällä digitaalisella sisällöllä’ 
tässä direktiivissä tarkoitettua digitaalista 
sisältöä, jonka myyjä, valmistaja tai muu 
henkilö liiketoimiketjussa on asentanut 
tai joka on asennettu jonkun näistä 
suostumuksella ja joka i) on erottamaton 
osa tavaraa ja joka ei ole tällaista tavaraa 
käyttävän keskivertokuluttajan helposti 
poistettavissa; tai ii) joka on tarpeen, jotta 
tavara on sopimuksenmukainen.

Or. en

Tarkistus 399
Julia Reda, Kaja Kallas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. ’kiinteällä digitaalisella sisällöllä’ 
etukäteen asennettua digitaalista sisältöä, 
joka on erottamaton osa tavaraa tai joka 
on tarpeen, jotta tavara on 
sopimuksenmukainen;
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Or. en

Tarkistus 400
Daniel Dalton, Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. ’toimittajalla’ luonnollista henkilöä 
tai joko yksityisessä tai julkisessa 
omistuksessa olevaa oikeushenkilöä, joka 
toimii tarkoituksessa, joka kuuluu hänen 
elinkeino- tai ammattitoimintaansa, sekä 
toimittajan nimissä tai puolesta toimivaa 
henkilöä;

3. ’toimittajalla’ luonnollista henkilöä 
tai joko yksityisessä tai julkisessa 
omistuksessa olevaa oikeushenkilöä, joka 
toimii tarkoituksessa, joka kuuluu hänen 
elinkeino- tai ammattitoimintaansa, sekä 
toimittajan nimissä tai puolesta toimivaa 
henkilöä; tässä direktiivissä 
elinkeinonharjoittaja ei toimita 
digitaalista sisältöä kuluttajalle vain, 
koska elinkeinonharjoittaja toimittaa 
palvelun, jolla digitaalinen sisältö 
tavoittaa kuluttajan;

Or. en

Perustelu

Esimerkiksi verkkovideoalusta käyttäjän tuottamaa sisältöä varten ei ole digitaalisen sisällön 
toimittaja tai tarjoaja.

Tarkistus 401
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. ’toimittajalla’ luonnollista henkilöä 
tai joko yksityisessä tai julkisessa 
omistuksessa olevaa oikeushenkilöä, joka 
toimii tarkoituksessa, joka kuuluu hänen 
elinkeino- tai ammattitoimintaansa, sekä 
toimittajan nimissä tai puolesta toimivaa 
henkilöä;

3. ’toimittajalla’ luonnollista henkilöä 
tai joko yksityisessä tai julkisessa 
omistuksessa olevaa oikeushenkilöä, joka
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii 
tarkoituksessa, joka kuuluu hänen liike-, 
elinkeino- tai ammattitoimintaansa, sekä 
toimittajan nimissä tai puolesta toimivaa 
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henkilöä;

Or. en

Tarkistus 402
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. ’toimittajalla’ luonnollista henkilöä 
tai joko yksityisessä tai julkisessa 
omistuksessa olevaa oikeushenkilöä, joka 
toimii tarkoituksessa, joka kuuluu hänen 
elinkeino- tai ammattitoimintaansa, sekä 
toimittajan nimissä tai puolesta toimivaa 
henkilöä;

3. ’toimittajalla’ luonnollista henkilöä 
tai joko yksityisessä tai julkisessa 
omistuksessa olevaa oikeushenkilöä, joka 
tarjoaa toimituksen perusteella pääsyn 
digitaaliseen sisältöön tai antaa 
digitaalista sisältöä saataville;

Or. en

Tarkistus 403
Dennis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. ’toimittajalla’ luonnollista henkilöä 
tai joko yksityisessä tai julkisessa 
omistuksessa olevaa oikeushenkilöä, joka 
toimii tarkoituksessa, joka kuuluu hänen 
elinkeino- tai ammattitoimintaansa, sekä 
toimittajan nimissä tai puolesta toimivaa 
henkilöä;

3. ’toimittajalla’ tai ’myyjällä’
luonnollista henkilöä tai joko yksityisessä 
tai julkisessa omistuksessa olevaa 
oikeushenkilöä, joka toimii tarkoituksessa, 
joka kuuluu hänen elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa, sekä toimittajan 
nimissä tai puolesta toimivaa henkilöä;

Or. en

Tarkistus 404
Antanas Guoga
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. ’kuluttajalla’ luonnollista henkilöä, 
joka tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii 
tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen 
elinkeino- tai ammattitoimintaansa;

4. ’kuluttajalla’ luonnollista henkilöä, 
joka tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien sopimusten osalta toimii 
tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen 
elinkeino- tai ammattitoimintaansa;

Or. en

Tarkistus 405
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. ’kuluttajalla’ luonnollista henkilöä, 
joka tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii 
tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen 
elinkeino- tai ammattitoimintaansa;

4. ’kuluttajalla’ luonnollista henkilöä, 
joka tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii 
pääasiassa tarkoituksessa, joka ei kuulu 
hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa;

Or. en

Tarkistus 406
Axel Voss, Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. ’vahingonkorvauksella’ 
rahasummaa, jonka kuluttaja voi olla 
oikeutettu saamaan korvauksena 
kuluttajan digitaaliselle ympäristölle 
aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 407
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. ’vahingonkorvauksella’ 
rahasummaa, jonka kuluttaja voi olla 
oikeutettu saamaan korvauksena kuluttajan 
digitaaliselle ympäristölle aiheutuneesta 
taloudellisesta vahingosta;

5. ’vahingonkorvauksella’ 
rahasummaa, jonka kuluttaja voi olla 
oikeutettu saamaan korvauksena kuluttajan 
digitaaliselle ympäristölle aiheutuneesta 
taloudellisesta tai rahallisesta vahingosta;

Or. en

Tarkistus 408
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. ’vahingonkorvauksella’ 
rahasummaa, jonka kuluttaja voi olla 
oikeutettu saamaan korvauksena 
kuluttajan digitaaliselle ympäristölle 
aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta;

5. ’vahingonkorvauksella’ 
rahasummaa, jonka kuluttaja voi olla 
oikeutettu saamaan korvauksena 
aiheutuneesta haitasta;

Or. en

Tarkistus 409
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. ’vahingonkorvauksella’ 
rahasummaa, jonka kuluttaja voi olla 
oikeutettu saamaan korvauksena kuluttajan 
digitaaliselle ympäristölle aiheutuneesta 

5. ’vahingonkorvauksella’ 
rahasummaa, jonka kuluttaja voi olla 
oikeutettu saamaan korvauksena kuluttajan 
digitaaliselle ympäristölle aiheutuneesta 
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taloudellisesta vahingosta; vahingosta;

Or. fr

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

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. ’vahingonkorvauksella’ 
rahasummaa, jonka kuluttaja voi olla 
oikeutettu saamaan korvauksena 
kuluttajan digitaaliselle ympäristölle 
aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta;

5. ’vahingonkorvauksella’ 
rahasummaa, jonka kuluttaja voi olla 
oikeutettu saamaan korvauksena 
aineellisesta ja aineettomasta vahingosta;

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan uuden pakettimatkadirektiivin 14 artiklan kanssa.

Tarkistus 411
Axel Voss, Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. ’kauppahinnalla’ rahasummaa, 
joka on maksettava vastikkeeksi 
toimitetusta digitaalisesta sisällöstä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 412
Marlene Mizzi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta



AM\1117404FI.docx 61/170 PE599.502v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

6. ’kauppahinnalla’ rahasummaa, joka 
on maksettava vastikkeeksi toimitetusta 
digitaalisesta sisällöstä;

6. ’kauppahinnalla’ rahasummaa tai 
digitaalista arvonkantajaa, mukaan 
lukien virtuaalinen valuutta tai muu 
vastine, kuten data, joka on maksettava 
vastikkeeksi digitaalisen sisällön tai 
digitaalisen palvelun toimittamisesta;

Or. en

Tarkistus 413
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. ’kauppahinnalla’ rahasummaa, joka 
on maksettava vastikkeeksi toimitetusta 
digitaalisesta sisällöstä;

6. ’kauppahinnalla’ rahasummaa tai 
mitä tahansa muuta arvonkantajaa, joka 
on maksettava vastikkeeksi toimitetusta 
digitaalisesta sisällöstä;

Or. en

Tarkistus 414
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. ’kauppahinnalla’ rahasummaa, joka 
on maksettava vastikkeeksi toimitetusta 
digitaalisesta sisällöstä;

6. ’kauppahinnalla’ rahasummaa, joka 
on maksettava vastikkeeksi toimitetusta 
digitaalisesta sisällöstä tai palvelusta;

Or. it

Tarkistus 415
Axel Voss, Eva Paunova
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. ’henkilötiedoilla’ Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2016/679 4 artiklan 1 kohdassa 
määritettyjä henkilötietoja (tietosuoja-
asetus) [1]

[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 
(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1–88).

Or. en

Tarkistus 416
Marlene Mizzi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. ’henkilötiedoilla ja muilla 
tiedoilla’ tietoja sellaisina kuin ne on 
määritelty asetuksen (EU) 2016/679
4 artiklan 1 kohdassa;

Or. en

Tarkistus 417
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. ’henkilötiedoilla’ henkilötietoja 



AM\1117404FI.docx 63/170 PE599.502v02-00

FI

sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen 
(EU) 2016/679 4 artiklan 1 kohdassa;

Or. en

Tarkistus 418
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. ’henkilötiedoilla’ henkilötietoja 
sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen 
(EU) 2016/679 4 artiklan 1 kohdassa.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. ’vastikkeena käytetyllä datalla’ 
henkilötietoja tai muita tietoja, jotka 
kuluttaja on antanut toimittajalle 
sopimuksen tekemisen tai suorittamisen 
yhteydessä, mukaan luettuna tiedot, jotka 
saadaan minkä tahansa toimitetun 
digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun kuluttajakäytöstä ja joita 
toimittaja tai kolmas osapuoli käyttää, 
kuluttajan suostumuksen perusteella tai 
muutoin.

Or. en
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Perustelu

Vastikkeena käytetyn datan ei pitäisi kattaa tunnistamattomiksi tehtyjen käyttäjien tietojen 
keräämistä digitaalisen sisällön tai palvelun parantamiseksi vaan ainoastaan datan käytön 
itse toimittajan tai kolmannen osapuolen ansaitsemismallin erottamattomana osana.

Tarkistus 420
Axel Voss, Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. ’sopimuksella’ tahdonilmaisua, 
jonka on tarkoitus synnyttää velvoitteita 
tai muita oikeusvaikutuksia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 421
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8. ’digitaalisella ympäristöllä’ 
laitteita, digitaalista sisältöä ja 
verkkoyhteyttä siltä osin kuin ne ovat 
käyttäjän hallinnassa;

8. ’digitaalisella ympäristöllä’ 
laitteita, digitaalista sisältöä ja palveluja ja 
verkkoyhteyttä siltä osin kuin ne ovat 
käyttäjän hallinnassa;

Or. it

Tarkistus 422
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8. ’digitaalisella ympäristöllä’ 8. ’digitaalisella ympäristöllä’ 
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laitteita, digitaalista sisältöä ja 
verkkoyhteyttä siltä osin kuin ne ovat 
käyttäjän hallinnassa;

kuluttajan käyttämiä laitteita, ohjelmistoa 
ja verkkoyhteyttä;

Or. en

Tarkistus 423
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8. ’digitaalisella ympäristöllä’ 
laitteita, digitaalista sisältöä ja 
verkkoyhteyttä siltä osin kuin ne ovat 
käyttäjän hallinnassa;

8. ’digitaalisella ympäristöllä’ 
laitteita, ohjelmistoja, digitaalista sisältöä 
ja verkkoyhteyttä siltä osin kuin ne ovat 
käyttäjän hallinnassa;

Or. en

Tarkistus 424
Daniel Dalton, Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8. ’digitaalisella ympäristöllä’ 
laitteita, digitaalista sisältöä ja 
verkkoyhteyttä siltä osin kuin ne ovat 
käyttäjän hallinnassa;

8. ’digitaalisella ympäristöllä’ 
laitteita, ohjelmistoja, digitaalista sisältöä 
ja verkkoyhteyttä siltä osin kuin ne ovat 
käyttäjän hallinnassa;

Or. en

Tarkistus 425
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

8. ’digitaalisella ympäristöllä’ 
laitteita, digitaalista sisältöä ja 
verkkoyhteyttä siltä osin kuin ne ovat 
käyttäjän hallinnassa;

8. ’digitaalisella ympäristöllä’ laitteita 
ja digitaalista sisältöä siltä osin kuin ne 
ovat käyttäjän hallinnassa;

Or. en

Perustelu

Toimittaja ei voi ottaa huomioon mitään verkkoyhteyttä, joka kuluttajalla olisi, kun tuotetta 
asennetaan, erityisesti siksi, että liitettyjen laitteiden määrä kasvaa.

Tarkistus 426
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. ’yhteentoimivuudella’ digitaalisen
sisällön kykyä suorittaa kaikki siihen 
kuuluvat toiminnot vuorovaikutuksessa 
tietyn digitaalisen ympäristön kanssa;

Poistetaan.

Or. fr

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

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. ’yhteentoimivuudella’ digitaalisen 
sisällön kykyä suorittaa kaikki siihen 
kuuluvat toiminnot vuorovaikutuksessa 
tietyn digitaalisen ympäristön kanssa;

9. ’yhteentoimivuudella’ digitaalisen 
sisällön ja sen toimintojen 
yhteensopivuutta muun tavanomaisen 
laitteisto- ja ohjelmistoympäristön kanssa 
kuin siihen toimitetun kanssa, mukaan 
lukien se, että kuluttajilla on käytössään 
digitaalinen sisältö ilman, että heidän 
täytyy käyttää sovelluksia tai muita 
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teknologioita muuntamaan sisältöä, johon 
he haluavat pääsyn;

Or. en

Tarkistus 428
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. ’yhteentoimivuudella’ digitaalisen 
sisällön kykyä suorittaa kaikki siihen 
kuuluvat toiminnot vuorovaikutuksessa 
tietyn digitaalisen ympäristön kanssa;

9. ’yhteentoimivuudella’ laillisesti 
hankitun digitaalisen sisällön kykyä 
toimia yhdessä muiden olemassa olevien 
tai tulevien tuotteiden tai järjestelmien 
kanssa ilman käyttö- tai 
sovellusrajoituksia;

Or. fr

Tarkistus 429
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. ’yhteentoimivuudella’ digitaalisen 
sisällön kykyä suorittaa kaikki siihen 
kuuluvat toiminnot vuorovaikutuksessa 
tietyn digitaalisen ympäristön kanssa;

9. ’yhteentoimivuudella’ digitaalisen 
sisällön ja sen toimintojen 
yhteensopivuutta muiden kuin sellaisten 
laite- ja ohjelmistoympäristöjen kanssa, 
jossa se toimitetaan;

Or. fr

Tarkistus 430
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

9. ’yhteentoimivuudella’ digitaalisen 
sisällön kykyä suorittaa kaikki siihen 
kuuluvat toiminnot vuorovaikutuksessa 
tietyn digitaalisen ympäristön kanssa;

9. ’yhteentoimivuudella’ digitaalisen 
sisällön ja palvelun kykyä suorittaa kaikki 
siihen kuuluvat toiminnot 
vuorovaikutuksessa tietyn digitaalisen 
ympäristön kanssa;

Or. it

Tarkistus 431
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. ’yhteentoimivuudella’ digitaalisen 
sisällön kykyä suorittaa kaikki siihen 
kuuluvat toiminnot vuorovaikutuksessa 
tietyn digitaalisen ympäristön kanssa;

9. ’yhteentoimivuudella’ digitaalisen 
sisällön kykyä suorittaa kaikki siihen 
kuuluvat toiminnot vuorovaikutuksessa 
tavanomaisen laite- ja 
ohjelmistoympäristön kanssa;

Or. en

Tarkistus 432
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. ’yhteentoimivuudella’ digitaalisen 
sisällön kykyä suorittaa kaikki siihen 
kuuluvat toiminnot vuorovaikutuksessa 
tietyn digitaalisen ympäristön kanssa;

9. ’yhteensopivuudella’ digitaalisen 
sisällön kykyä suorittaa kaikki siihen 
kuuluvat toiminnot vuorovaikutuksessa 
tietyn digitaalisen ympäristön kanssa;

Or. fr

Tarkistus 433
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Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. ’yhteensopivuudella’ digitaalisen 
sisällön kykyä suorittaa kaikki siihen 
kuuluvat toiminnot vuorovaikutuksessa 
tietyn digitaalisen ympäristön kanssa;

Or. fr

Tarkistus 434
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. ’e-kirjatiedoston 
yhteentoimivuudella’ e-kirjatiedoston ja 
sen toimintojen yhteensopivuutta muun 
kuin sellaisen laite- ja 
ohjelmistoympäristön kanssa, jossa se 
toimitetaan, ilman aikarajoitusta ja 
yksinomaan avoimen standardin 
mukaisena toimitettuna;

Or. fr

Tarkistus 435
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 b. ’avoin standardi’ yhteentoimiva 
tiedon muoto, jonka tekniset eritelmät 
ovat julkisia ja vapaasti käytettävissä ja 
sovellettavissa
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Or. fr

Tarkistus 436
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10. ’toimittamisella’ yhteyden 
tarjoamista digitaaliseen sisältöön tai sen 
saattamista saataville;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 437
Daniel Buda

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10. ’toimittamisella’ yhteyden 
tarjoamista digitaaliseen sisältöön tai sen
saattamista saataville;

10. ’toimittamisella’ yhteyden 
tarjoamista digitaaliseen sisältöön ja/tai 
digitaalisiin palveluihin tai niiden
saattamista saataville; 

Or. ro

Tarkistus 438
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10. ’toimittamisella’ yhteyden 
tarjoamista digitaaliseen sisältöön tai sen 
saattamista saataville;

10. ’toimittamisella’ yhteyden 
tarjoamista digitaaliseen sisältöön tai 
palveluun tai sen saattamista saataville;
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Or. it

Tarkistus 439
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10. ’toimittamisella’ yhteyden 
tarjoamista digitaaliseen sisältöön tai sen 
saattamista saataville;

10. ’toimittamisella’ yhteyden 
tarjoamista digitaaliseen sisältöön tai 
digitaaliseen palveluun tai sen saattamista 
saataville;

Or. fr

Tarkistus 440
Victor Negrescu

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. ’liiketoimella’ jonkin ostamista tai 
myymistä ottaen myös huomioon 
ilmaisten liiketoimien esiintyminen, kun 
sisältö tarjotaan veloituksetta;

Or. en

Tarkistus 441
Daniel Dalton, Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

11. ’pysyvällä välineellä’ välinettä, 
jonka avulla kuluttaja tai toimittaja voi 
tallentaa hänelle henkilökohtaisesti 
osoitettuja tietoja siten, että tiedot ovat 

11. ’aineellisella välineellä’ välinettä, 
jonka avulla kuluttaja tai toimittaja voi 
tallentaa hänelle henkilökohtaisesti 
osoitettuja tietoja siten, että tiedot ovat 
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saatavilla myöhempää käyttöä varten 
tietojen käyttötarkoituksen kannalta 
asianmukaisen ajan, ja joka mahdollistaa 
tallennettujen tietojen toisinnan 
muuttumattomina.

saatavilla myöhempää käyttöä varten 
tietojen käyttötarkoituksen kannalta 
asianmukaisen ajan, ja joka mahdollistaa 
tallennettujen tietojen toisinnan 
muuttumattomina.

Or. en

Tarkistus 442
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä tai 
sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla 
maksetaan vastikkeeksi kauppahinta tai 
toimitetaan aktiivisesti muu vastike kuin 
rahaa henkilötietojen tai muiden tietojen 
muodossa.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä 
tai digitaalisen palvelun tai sitoutuu 
tekemään niin ja jonka nojalla maksetaan 
vastikkeeksi kauppahinta tai kuluttaja 
antaa rahan sijasta vastikkeeksi 
suostumuksen henkilötietojensa tai 
muiden tietojen käyttämiseen, siltä osin 
kuin tämä on mahdollista asetuksen (EU) 
2016/679 mukaisesti, jos kyseisiä tietoja 
käsitellään voiton tavoittelun vuoksi.
Sopimuksessa on nimenomaisesti 
ilmoitettava, mitä tietoja toimitetun 
sisällön vastineeksi annetaan.

Or. en

Tarkistus 443
Marietje Schaake

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä tai 

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä 
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sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla 
maksetaan vastikkeeksi kauppahinta tai 
toimitetaan aktiivisesti muu vastike kuin 
rahaa henkilötietojen tai muiden tietojen 
muodossa.

tai tavaroihin kiinteänä sisältyvää 
digitaalista sisältöä tai sitoutuu tekemään 
niin ja jonka nojalla maksetaan 
vastikkeeksi kauppahinta tai toimitetaan 
aktiivisesti muu vastike kuin rahaa 
henkilötietojen tai muiden tietojen 
muodossa.

Or. en

Tarkistus 444
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä tai 
sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla 
maksetaan vastikkeeksi kauppahinta tai 
toimitetaan aktiivisesti muu vastike kuin 
rahaa henkilötietojen tai muiden tietojen 
muodossa.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä tai 
sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla 
maksetaan vastikkeeksi kauppahinta. 
Vastikkeeksi annettu muu maksu kuin 
raha henkilötietojen tai muiden tietojen 
muodossa katsotaan kuuluvaksi 
direktiiviin tulevan tarkastusprosessin 
osana.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan lisää tutkimusta, jotta voidaan varmistaa, pitäisikö tietoja käyttää vastikkeena ja 
sisällyttää direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 445
Angel Dzhambazki

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
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toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä tai 
sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla 
maksetaan vastikkeeksi kauppahinta tai 
toimitetaan aktiivisesti muu vastike kuin 
rahaa henkilötietojen tai muiden tietojen 
muodossa.

toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä tai 
sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla 
maksetaan vastikkeeksi rahallinen maksu.

Or. en

Tarkistus 446
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä
tai sitoutuu tekemään niin ja jonka 
nojalla maksetaan vastikkeeksi 
kauppahinta tai toimitetaan aktiivisesti 
muu vastike kuin rahaa henkilötietojen 
tai muiden tietojen muodossa.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa tai sitoutuu toimittamaan
kuluttajalle digitaalista sisältöä tai 
digitaalisen palvelun vastikkeena 
kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta 
kuin rahasta, kuten kuluttajan 
toimittamista tai toimittajan tai tämän 
etujen mukaisesti toimivan kolmannen 
osapuolen keräämistä henkilötiedoista tai 
muista tiedoista.

Or. fr

Tarkistus 447
Daniel Dalton, Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä tai 
sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla 
maksetaan vastikkeeksi kauppahinta tai 
toimitetaan aktiivisesti muu vastike kuin 

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä 
tai tavaroita, joissa on kiinteä digitaalinen 
sisältö, tai sitoutuu tekemään niin ja jonka 
nojalla maksetaan vastikkeeksi 
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rahaa henkilötietojen tai muiden tietojen 
muodossa.

kauppahinta.

Or. en

Perustelu

Digitaalisesta sisällöstä annettua direktiiviä pitäisi soveltaa kaikkeen maksulliseen 
digitaaliseen sisältöön, myös kiinteään digitaaliseen sisältöön, jotta kuluttajille ja toimittajille 
voidaan tarjota selkeyttä sellaisen digitaalisen sisällön tilasta, joka tarjotaan kiinteänä 
aineellisissa tavaroissa, mutta ei veloituksetta tarjottavaan sisältöön, jolta kuluttajat eivät 
välttämättä odota tai vaadi samaa luotettavuuden tasoa kuin maksulliselta sisällöltä. 
Rajoittavien rasitusten asettaminen pienille ilmaisen digitaalisen sisällön tarjoajille olisi 
epäsuhtainen vastaus kuluttajien joissakin Euroopan maissa kohtaamien ongelmien 
korjaamiseksi.

Tarkistus 448
Daniel Buda

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä tai 
sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla 
maksetaan vastikkeeksi kauppahinta tai 
toimitetaan aktiivisesti muu vastike kuin 
rahaa henkilötietojen tai muiden tietojen 
muodossa.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä
tai digitaalisia palveluja tai sitoutuu 
tekemään niin ja jonka nojalla maksetaan 
vastikkeeksi kauppahinta tai toimitetaan 
aktiivisesti muu vastike kuin rahaa 
henkilötietojen tai muiden tietojen 
muodossa.

Or. ro

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
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toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä
tai sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla 
maksetaan vastikkeeksi kauppahinta tai 
toimitetaan aktiivisesti muu vastike kuin 
rahaa henkilötietojen tai muiden tietojen 
muodossa.

toimittaa tai sitoutuu toimittamaan 
kuluttajalle digitaalista sisältöä tai 
digitaalisia palveluja ja jonka nojalla 
maksetaan vastikkeeksi kauppahinta tai 
toimitetaan tietoja.

Or. en

Tarkistus 450
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä tai 
sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla 
maksetaan vastikkeeksi kauppahinta tai
toimitetaan aktiivisesti muu vastike kuin 
rahaa henkilötietojen tai muiden tietojen 
muodossa.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä 
tai palvelua sitoutuu tekemään niin ja 
jonka nojalla maksetaan vastikkeeksi 
kauppahinta ja/tai toimitetaan aktiivisesti 
muu vastike kuin rahaa henkilötietojen tai 
muiden tietojen muodossa.

Or. it

Tarkistus 451
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä tai 
sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla 
maksetaan vastikkeeksi kauppahinta tai 
toimitetaan aktiivisesti muu vastike kuin 
rahaa henkilötietojen tai muiden tietojen
muodossa.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä tai 
sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla 
maksetaan vastikkeeksi kauppahinta tai 
toimitetaan aktiivisesti muu vastike kuin 
rahaa kuluttajan vapaaehtoisesti 
toimittamien henkilötietojen muodossa.
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Or. fr

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä 
tai sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla 
maksetaan vastikkeeksi kauppahinta tai 
toimitetaan aktiivisesti muu vastike kuin 
rahaa henkilötietojen tai muiden tietojen 
muodossa.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa tai sitoutuu toimittamaan 
kuluttajalle digitaalista sisältöä tai 
digitaalisen palvelun vastikkeena 
kauppahinnasta ja/tai kuluttajan 
toimittamista taikka toimittajan tai 
kolmannen osapuolen keräämistä 
henkilötiedoista tai muista tiedoista.

Or. en

Tarkistus 453
Maria Grapini

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä tai 
sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla 
maksetaan vastikkeeksi kauppahinta tai 
toimitetaan aktiivisesti muu vastike kuin 
rahaa henkilötietojen tai muiden tietojen 
muodossa.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä tai 
sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla 
maksetaan vastikkeeksi kauppahinta ja/tai
kuluttajan tarjoamia tai toimittajan tai 
kolmannen osapuolen keräämiä 
henkilötietoja tai muita tietoja, joilla on 
taloudellista arvoa.

Or. ro
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Tarkistus 454
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä tai 
sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla 
maksetaan vastikkeeksi kauppahinta tai 
toimitetaan aktiivisesti muu vastike kuin 
rahaa henkilötietojen tai muiden tietojen 
muodossa.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä tai 
sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla 
maksetaan vastikkeeksi kauppahinta tai 
toimitetaan aktiivisesti muu vastike kuin 
rahaa henkilötietojen muodossa.

Or. en

Tarkistus 455
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä tai 
sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla 
maksetaan vastikkeeksi kauppahinta tai 
toimitetaan aktiivisesti muu vastike kuin 
rahaa henkilötietojen tai muiden tietojen 
muodossa.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä tai 
sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla 
maksetaan vastikkeeksi kauppahinta tai 
toimitetaan aktiivisesti muu vastike kuin 
rahaa henkilötietojen muodossa.

Or. en

Perustelu

”Muita tietoja” ei voida katsoa vastikkeeksi, koska muiden tietojen käsittelyn edut ja arvo 
ovat usein seurausta käyttäjien ja toimittajien välisestä yhteistyöstä.

Tarkistus 456
Inese Vaidere
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä tai 
sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla 
maksetaan vastikkeeksi kauppahinta tai 
toimitetaan aktiivisesti muu vastike kuin 
rahaa henkilötietojen tai muiden tietojen 
muodossa.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sopimuksiin, joiden nojalla toimittaja 
toimittaa kuluttajalle digitaalista sisältöä tai 
sitoutuu tekemään niin ja jonka nojalla 
maksetaan vastikkeeksi kauppahinta tai 
toimitetaan aktiivisesti muu vastike kuin 
rahaa henkilötietojen muodossa.

Or. en

Tarkistus 457
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
kuluttajan vaatimusten mukaisesti 
laadittujen digitaalisten tuotteiden
toimittamista koskeviin sopimuksiin.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
kuluttajan vaatimusten mukaisesti laaditun 
digitaalisen sisällön tai palvelun
toimittamista koskeviin sopimuksiin.

Or. it

Tarkistus 458
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
kuluttajan vaatimusten mukaisesti 
laadittujen digitaalisten tuotteiden 
toimittamista koskeviin sopimuksiin.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
kuluttajan vaatimusten mukaisesti 
laadittujen digitaalisten sisältöjen tai 
digitaalisten palveluiden toimittamista 
koskeviin sopimuksiin.
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Or. fr

Tarkistus 459
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
kuluttajan vaatimusten mukaisesti 
laadittujen digitaalisten tuotteiden
toimittamista koskeviin sopimuksiin.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
kuluttajan vaatimusten mukaisesti laaditun 
digitaalisen sisällön toimittamista 
koskeviin sopimuksiin.

Or. en

Tarkistus 460
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos sopimus tehdään digitaalisen 
sisällön tarjoamisesta, se katsotaan 
myyntisopimukseksi.

Or. en

Tarkistus 461
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lukuun ottamatta 5 ja 11 artiklaa 
tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
pysyviin välineisiin, joita käytetään 
yksinomaan digitaalisen sisällön 

Poistetaan.
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siirtovälineenä.

Or. fr

Tarkistus 462
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lukuun ottamatta 5 ja 11 artiklaa 
tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
pysyviin välineisiin, joita käytetään 
yksinomaan digitaalisen sisällön 
siirtovälineenä.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 463
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lukuun ottamatta 5 ja 11 artiklaa 
tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
pysyviin välineisiin, joita käytetään 
yksinomaan digitaalisen sisällön 
siirtovälineenä.

3. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
mihinkään pysyviin välineisiin, joita 
käytetään yksinomaan digitaalisen sisällön 
siirtovälineenä.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Lukuun ottamatta 5 ja 11 artiklaa 
tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin
pysyviin välineisiin, joita käytetään 
yksinomaan digitaalisen sisällön 
siirtovälineenä.

3. Lukuun ottamatta 5 ja 11 artiklaa 
tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin
tavaroihin, joihin digitaalinen sisältö on 
sisällytetty, paitsi jos toimittaja osoittaa, 
että virhe johtuu tavaran laitteesta. Tätä 
direktiiviä sovelletaan myös aineellisiin 
välineisiin, jotka toimivat yksinomaan 
digitaalisen sisällön siirtovälineenä, ellei 
toimittaja todista, että virhe johtuu 
aineellisesta välineestä.

Or. en

Tarkistus 465
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lukuun ottamatta 5 ja 11 artiklaa 
tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
pysyviin välineisiin, joita käytetään 
yksinomaan digitaalisen sisällön 
siirtovälineenä.

3. Tätä direktiiviä sovelletaan 
tavaroihin, joihin digitaalinen sisältö on 
sisällytetty, paitsi jos toimittaja osoittaa, 
että virhe johtuu tavaran laitteesta.

Or. en

Tarkistus 466
Eva Maydell, Pascal Arimont, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos digitaalinen sisältö toimitetaan 
aineellisella välineellä tai se on sisällytetty 
tavaraan, tätä direktiiviä sovelletaan 5 ja 
11 artiklaa lukuun ottamatta kaikkiin 
virheisiin, paitsi jos toimittaja osoittaa, 
että virhe johtuu konkreettisesta 
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välineestä tai tavaran laitteesta.

Or. en

Tarkistus 467
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän direktiivin säännöksiä 
sovelletaan myös digitaaliseen sisältöön, 
joka on sisällytetty tavaroihin. Erillisistä 
sopimussuhteista huolimatta tavaran 
tarjoaja on kuluttajalle vastuussa 
digitaalista sisältöä koskevien 
velvollisuuksien täyttämisestä.

Or. de

Perustelu

Digitaalisen sisällön sopimuksenmukaisuudesta annetut vaatimukset ja kuluttajille 
sopimuksenvastaisuudessa annetut oikeudet muodostavat mielekkään ja asianmukaisen 
mittapuun, ja niitä olisi siksi sovellettava myös tavaroihin sisällytettyyn digitaaliseen 
sisältöön. Jotta kuluttaja voi vaatia oikeuksiaan helpommin, tavaran myyjän on otettava 
vastuu sopimuksenvastaisuudesta erillisistä sopimussuhteista huolimatta.

Tarkistus 468
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tätä direktiiviä sovelletaan 
kaikkiin sopimuksiin, jotka koskevat 
tavaroihin sisällytetyn digitaalisen 
sisällön tai digitaalisen palvelun 
toimittamista, paitsi jos toimittaja osoittaa, 
että virheellisyys johtuu tavaran laitteesta.
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Or. fr

Tarkistus 469
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tätä direktiiviä sovelletaan 
tavaroihin, joihin digitaalinen sisältö on 
sisällytetty, paitsi jos toimittaja osoittaa, 
että virhe ei johdu tavaraan sisältyvästä 
laitteesta.

Or. it

Tarkistus 470
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
kiinteään digitaaliseen sisältöön.

Or. en

Tarkistus 471
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
digitaaliseen sisältöön, joka toimitetaan 
muuta vastiketta kuin rahaa vastaan, siltä 
osin kuin toimittaja vaatii kuluttajaa 
luovuttamaan henkilötietoja, joiden 

Poistetaan.
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käsittely on välttämätöntä sopimuksen tai 
lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi 
eikä toimittaja käytä näitä tietoja muulla 
tavalla, joka on ristiriidassa tämän 
tarkoituksen kanssa. Direktiiviä ei 
sovelleta myöskään muihin tietoihin, joita 
toimittaja vaatii kuluttajaa luovuttamaan 
sen varmistamiseksi, että digitaalinen 
sisältö on sopimuksen mukaista tai täyttää 
lakisääteiset vaatimukset, edellyttäen että 
toimittaja ei käytä näitä tietoja 
kaupallisiin tarkoituksiin.

Or. en

Tarkistus 472
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
digitaaliseen sisältöön, joka toimitetaan 
muuta vastiketta kuin rahaa vastaan, siltä 
osin kuin toimittaja vaatii kuluttajaa 
luovuttamaan henkilötietoja, joiden 
käsittely on välttämätöntä sopimuksen tai 
lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi 
eikä toimittaja käytä näitä tietoja muulla 
tavalla, joka on ristiriidassa tämän 
tarkoituksen kanssa. Direktiiviä ei 
sovelleta myöskään muihin tietoihin, joita 
toimittaja vaatii kuluttajaa luovuttamaan 
sen varmistamiseksi, että digitaalinen
sisältö on sopimuksen mukaista tai täyttää 
lakisääteiset vaatimukset, edellyttäen että 
toimittaja ei käytä näitä tietoja 
kaupallisiin tarkoituksiin.

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
digitaaliseen sisältöön, joka toimitetaan 
muuta vastiketta kuin rahaa vastaan, siltä 
osin kuin toimittaja vaatii kuluttajaa 
luovuttamaan henkilötietoja, jotka ovat 
välttämättömiä sopimuksen tai 
lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi, 
eikä toimittaja käytä näitä tietoja muulla 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 473
Angel Dzhambazki
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
digitaaliseen sisältöön, joka toimitetaan 
muuta vastiketta kuin rahaa vastaan, siltä 
osin kuin toimittaja vaatii kuluttajaa 
luovuttamaan henkilötietoja, joiden 
käsittely on välttämätöntä sopimuksen tai 
lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi 
eikä toimittaja käytä näitä tietoja muulla 
tavalla, joka on ristiriidassa tämän 
tarkoituksen kanssa. Direktiiviä ei 
sovelleta myöskään muihin tietoihin, joita 
toimittaja vaatii kuluttajaa luovuttamaan 
sen varmistamiseksi, että digitaalinen 
sisältö on sopimuksen mukaista tai täyttää 
lakisääteiset vaatimukset, edellyttäen että 
toimittaja ei käytä näitä tietoja 
kaupallisiin tarkoituksiin.

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta, kun 
toimittaja käyttää kuluttajan toimittamia 
henkilötietoja tai muita tietoja pääasiassa 
digitaalisen sisällön tai palvelun 
toimittamiseen kokonaan tai osittain tai 
täyttääkseen itseään koskevat lakisääteiset 
vaatimukset eikä toimittaja käsittele 
henkilötietoja tai muita tietoja mitään 
muuta asiaan liittymätöntä tarkoitusta 
varten.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan enemmän selkeyttä, koska määritelmä ”henkilötiedot, joiden käsittely on 
välttämätöntä sopimuksen tai lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi” on erittäin suppea, ja 
tietoja voitaisiin käyttää perusteltuihin kaupallisiin tarkoituksiin markkinoinnin lisäksi.

Tarkistus 474
Kaja Kallas

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
digitaaliseen sisältöön, joka toimitetaan 
muuta vastiketta kuin rahaa vastaan, siltä 
osin kuin toimittaja vaatii kuluttajaa 
luovuttamaan henkilötietoja, joiden 
käsittely on välttämätöntä sopimuksen tai 
lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi 
eikä toimittaja käytä näitä tietoja muulla 

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
digitaaliseen sisältöön, joka toimitetaan 
muuta vastiketta kuin rahaa vastaan, siltä 
osin kuin toimittaja vaatii kuluttajaa 
luovuttamaan henkilötietoja, joiden 
käsittely on välttämätöntä sopimuksen tai 
lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi 
eikä toimittaja käytä näitä tietoja muulla 



AM\1117404FI.docx 87/170 PE599.502v02-00

FI

tavalla, joka on ristiriidassa tämän 
tarkoituksen kanssa. Direktiiviä ei 
sovelleta myöskään muihin tietoihin, joita 
toimittaja vaatii kuluttajaa luovuttamaan 
sen varmistamiseksi, että digitaalinen 
sisältö on sopimuksen mukaista tai täyttää 
lakisääteiset vaatimukset, edellyttäen että 
toimittaja ei käytä näitä tietoja 
kaupallisiin tarkoituksiin.

tavalla, joka on ristiriidassa tämän 
tarkoituksen kanssa. Sitä ei sovelleta 
myöskään henkilötietoihin, joita kuluttaja 
ei tarjoa aktiivisesti.

Or. en

Perustelu

Muiden tietojen käsittelylle ei ole oikeudellista kehystä, joten henkilötietojen ja muiden 
tietojen lainmukaisen käsittelyn rinnastaminen luo oikeudellista epävarmuutta. Olisi myös 
selkeytettävä, että yleisellä tietosuoja-asetuksella luotu tietosuhde ei välttämättä tarkoita, että 
on luotu sopimussuhde, mikä tarkoittaa, että yksinkertainen tietojen kerääminen ei sisällä tätä 
tietosuhdetta direktiivin soveltamisalassa.

Tarkistus 475
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
digitaaliseen sisältöön, joka toimitetaan 
muuta vastiketta kuin rahaa vastaan, siltä 
osin kuin toimittaja vaatii kuluttajaa 
luovuttamaan henkilötietoja, joiden 
käsittely on välttämätöntä sopimuksen tai 
lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi 
eikä toimittaja käytä näitä tietoja muulla 
tavalla, joka on ristiriidassa tämän 
tarkoituksen kanssa. Direktiiviä ei sovelleta 
myöskään muihin tietoihin, joita toimittaja 
vaatii kuluttajaa luovuttamaan sen 
varmistamiseksi, että digitaalinen sisältö on 
sopimuksen mukaista tai täyttää 
lakisääteiset vaatimukset, edellyttäen että 
toimittaja ei käytä näitä tietoja kaupallisiin 
tarkoituksiin.

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
digitaaliseen sisältöön, joka toimitetaan 
muuta vastiketta kuin rahaa vastaan, siltä 
osin kuin toimittaja vaatii kuluttajaa 
luovuttamaan henkilötietoja, joiden 
käsittely on välttämätöntä sopimuksen tai 
lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi 
eikä toimittaja käytä näitä tietoja muulla 
tavalla, joka on ristiriidassa tämän 
tarkoituksen kanssa. Direktiiviä ei sovelleta 
myöskään muihin tietoihin, kuten 
esimerkiksi valokuviin, runoihin, 
lauluihin ja muihin käyttäjien tuotoksiin, 
joita toimittaja vaatii kuluttajaa 
luovuttamaan sen varmistamiseksi, että 
digitaalinen sisältö on sopimuksen 
mukaista tai täyttää lakisääteiset 
vaatimukset, edellyttäen että toimittaja ei 
käytä näitä tietoja kaupallisiin 
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tarkoituksiin.

Or. it

Tarkistus 476
Dita Charanzová

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
digitaaliseen sisältöön, joka toimitetaan 
muuta vastiketta kuin rahaa vastaan, siltä 
osin kuin toimittaja vaatii kuluttajaa 
luovuttamaan henkilötietoja, joiden 
käsittely on välttämätöntä sopimuksen tai 
lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi 
eikä toimittaja käytä näitä tietoja muulla 
tavalla, joka on ristiriidassa tämän 
tarkoituksen kanssa. Direktiiviä ei sovelleta 
myöskään muihin tietoihin, joita toimittaja 
vaatii kuluttajaa luovuttamaan sen 
varmistamiseksi, että digitaalinen sisältö 
on sopimuksen mukaista tai täyttää 
lakisääteiset vaatimukset, edellyttäen että 
toimittaja ei käytä näitä tietoja 
kaupallisiin tarkoituksiin.

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
digitaaliseen sisältöön, joka toimitetaan 
muuta vastiketta kuin rahaa vastaan, siltä 
osin kuin toimittaja vaatii kuluttajaa 
luovuttamaan henkilötietoja, joiden 
käsittely on välttämätöntä sopimuksen tai 
lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi 
eikä toimittaja käytä näitä tietoja muulla 
tavalla, joka on ristiriidassa tämän 
tarkoituksen kanssa. Direktiiviä ei sovelleta 
myöskään henkilötietoihin, joita toimittaja 
vaatii kuluttajaa luovuttamaan ja joita 
toimittaja ei välitä, siirrä, jaa, lisensoi tai 
muuten toimita kolmansille osapuolille.

Or. en

Tarkistus 477
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
digitaaliseen sisältöön, joka toimitetaan 
muuta vastiketta kuin rahaa vastaan, siltä 
osin kuin toimittaja vaatii kuluttajaa 
luovuttamaan henkilötietoja, joiden 

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
digitaaliseen sisältöön, joka toimitetaan 
muuta vastiketta kuin rahaa vastaan, siltä 
osin kuin toimittaja vaatii kuluttajaa 
luovuttamaan henkilötietoja, joiden 
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käsittely on välttämätöntä sopimuksen tai 
lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi 
eikä toimittaja käytä näitä tietoja muulla 
tavalla, joka on ristiriidassa tämän 
tarkoituksen kanssa. Direktiiviä ei sovelleta 
myöskään muihin tietoihin, joita toimittaja 
vaatii kuluttajaa luovuttamaan sen 
varmistamiseksi, että digitaalinen sisältö on 
sopimuksen mukaista tai täyttää 
lakisääteiset vaatimukset, edellyttäen että 
toimittaja ei käytä näitä tietoja kaupallisiin 
tarkoituksiin.

käsittely on välttämätöntä sopimuksen tai 
lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi 
eikä toimittaja käytä näitä tietoja muulla 
tavalla, joka on ristiriidassa tämän 
tarkoituksen kanssa. Direktiiviä ei sovelleta 
myöskään muihin tietoihin, joita toimittaja 
vaatii kuluttajaa luovuttamaan sen 
varmistamiseksi, että digitaalinen sisältö on 
sopimuksen mukaista tai täyttää 
lakisääteiset vaatimukset, edellyttäen että 
toimittaja ei käytä näitä tietoja voittoa 
tavoitteleviin tarkoituksiin.

Or. en

Tarkistus 478
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
digitaaliseen sisältöön, joka toimitetaan 
muuta vastiketta kuin rahaa vastaan, siltä 
osin kuin toimittaja vaatii kuluttajaa 
luovuttamaan henkilötietoja, joiden 
käsittely on välttämätöntä sopimuksen tai 
lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi 
eikä toimittaja käytä näitä tietoja muulla 
tavalla, joka on ristiriidassa tämän 
tarkoituksen kanssa. Direktiiviä ei sovelleta 
myöskään muihin tietoihin, joita toimittaja 
vaatii kuluttajaa luovuttamaan sen 
varmistamiseksi, että digitaalinen sisältö on 
sopimuksen mukaista tai täyttää 
lakisääteiset vaatimukset, edellyttäen että 
toimittaja ei käytä näitä tietoja kaupallisiin 
tarkoituksiin.

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
digitaaliseen sisältöön tai digitaalisiin 
palveluihin, jotka toimitetaan muuta 
vastiketta kuin rahaa vastaan, siltä osin 
kuin toimittaja vaatii kuluttajaa 
luovuttamaan henkilötietoja, joiden 
käsittely on välttämätöntä sopimuksen tai 
lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi 
eikä toimittaja käytä näitä tietoja muulla 
tavalla, joka on ristiriidassa tämän 
tarkoituksen kanssa. Direktiiviä ei sovelleta 
myöskään muihin tietoihin, joita toimittaja 
vaatii kuluttajaa luovuttamaan sen 
varmistamiseksi, että digitaalinen sisältö on
sopimuksen mukaista tai täyttää 
lakisääteiset vaatimukset, edellyttäen että 
toimittaja ei käytä näitä tietoja kaupallisiin 
tarkoituksiin.

Or. it

Tarkistus 479
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Daniel Dalton, Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
digitaaliseen sisältöön, joka toimitetaan 
muuta vastiketta kuin rahaa vastaan, siltä 
osin kuin toimittaja vaatii kuluttajaa 
luovuttamaan henkilötietoja, joiden 
käsittely on välttämätöntä sopimuksen tai 
lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi 
eikä toimittaja käytä näitä tietoja muulla 
tavalla, joka on ristiriidassa tämän 
tarkoituksen kanssa. Direktiiviä ei 
sovelleta myöskään muihin tietoihin, joita 
toimittaja vaatii kuluttajaa luovuttamaan 
sen varmistamiseksi, että digitaalinen
sisältö on sopimuksen mukaista tai täyttää 
lakisääteiset vaatimukset, edellyttäen että 
toimittaja ei käytä näitä tietoja kaupallisiin 
tarkoituksiin.

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
digitaaliseen sisältöön, joka toimitetaan 
muuta vastiketta kuin rahaa vastaan, siltä 
osin kuin toimittaja vaatii kuluttajaa 
luovuttamaan henkilötietoja, joiden 
käsittely on välttämätöntä sopimuksen tai 
lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi 
eikä toimittaja käytä näitä tietoja muulla 
tavalla, joka on ristiriidassa asetuksen 
(EU) 2016/679 kanssa. Direktiiviä ei 
sovelleta myöskään muihin tietoihin, joita 
toimittaja vaatii kuluttajaa luovuttamaan 
sen varmistamiseksi, että digitaalinen 
sisältö on sopimuksen mukaista tai täyttää 
lakisääteiset vaatimukset, edellyttäen että 
toimittaja ei käytä näitä tietoja kaupallisiin 
tarkoituksiin.

Or. en

Perustelu

Direktiivin tekstissä on tärkeää selkeyttää, että sillä ei pyritä syrjäyttämään yleisistä 
tietosuojasäännöistä annettua asetusta (EU) 2016/679 eikä olemaan sen kanssa ristiriidassa.

Tarkistus 480
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
digitaaliseen sisältöön, joka toimitetaan 
muuta vastiketta kuin rahaa vastaan, siltä 
osin kuin toimittaja vaatii kuluttajaa 
luovuttamaan henkilötietoja, joiden 
käsittely on välttämätöntä sopimuksen tai 
lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi 
eikä toimittaja käytä näitä tietoja muulla 

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
digitaaliseen sisältöön tai digitaaliseen 
palveluun, joka toimitetaan muuta 
vastiketta kuin rahaa vastaan, siltä osin 
kuin henkilötietojen tai muiden kuluttajan 
luovuttamien tietojen käsittely on 
välttämätöntä sopimuksen tekemiseksi tai 
noudattamiseksi tai lakisääteisten 
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tavalla, joka on ristiriidassa tämän 
tarkoituksen kanssa. Direktiiviä ei sovelleta 
myöskään muihin tietoihin, joita toimittaja 
vaatii kuluttajaa luovuttamaan sen 
varmistamiseksi, että digitaalinen sisältö on 
sopimuksen mukaista tai täyttää 
lakisääteiset vaatimukset, edellyttäen että 
toimittaja ei käytä näitä tietoja kaupallisiin 
tarkoituksiin.

vaatimusten täyttämiseksi eikä toimittaja 
käytä näitä tietoja muulla tavalla, joka on 
ristiriidassa tämän tarkoituksen kanssa. 
Direktiiviä ei sovelleta myöskään muihin 
tietoihin, joita toimittaja vaatii kuluttajaa 
luovuttamaan sen varmistamiseksi, että 
digitaalinen sisältö on sopimuksen 
mukaista tai täyttää lakisääteiset 
vaatimukset, edellyttäen että toimittaja ei 
käytä näitä tietoja mihinkään muihin 
tarkoituksiin.

Or. fr

Tarkistus 481
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) palveluja, joiden suorittaminen 
edellyttää toimittajalta merkittävää 
inhimillistä panosta ja joissa digitaalista 
muotoa käytetään pääasiallisesti 
siirtovälineenä;

(a) muita palveluja kuin toimitettua 
digitaalista sisältöä tai toimitettuja 
digitaalisia palveluja;

Or. it

Tarkistus 482
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) palveluja, joiden suorittaminen 
edellyttää toimittajalta merkittävää 
inhimillistä panosta ja joissa digitaalista 
muotoa käytetään pääasiallisesti 
siirtovälineenä;

(a) palveluja, joiden suorittaminen 
edellyttää toimittajalta merkittävää 
inhimillistä panosta ja joissa digitaalista 
muotoa käytetään pääasiallisesti 
siirtovälineenä, kuten oikeudelliset 
palvelut;
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Or. de

Perustelu

Tällä selvennyksellä vältetään tulkintavaikeudet ja selkeytetään lainsäädäntöä alalla, joka 
tavallisesti kuuluu 3 artiklan 5 kohdan poikkeuksen piiriin, koska luonteenomainen suoritus ei 
ole digitaalisten sisällön toimituksessa.

Tarkistus 483
Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) palveluja, joiden suorittaminen 
edellyttää toimittajalta merkittävää 
inhimillistä panosta ja joissa digitaalista 
muotoa käytetään pääasiallisesti 
siirtovälineenä;

(a) palveluja, joissa pääaihe ei ole 
digitaalisen sisällön tai digitaalisten 
palvelujen toimittaminen ja joissa 
digitaalista muotoa käytetään 
pääasiallisesti kyseisten palvelujen 
tarjoamiseen;

Or. en

Tarkistus 484
Daniel Buda

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) palveluja, joiden suorittaminen 
edellyttää toimittajalta merkittävää 
inhimillistä panosta ja joissa digitaalista 
muotoa käytetään pääasiallisesti 
siirtovälineenä;

(a) palveluja, joiden suorittaminen 
edellyttää toimittajalta merkittävää 
inhimillistä panosta ja joissa digitaalista 
muotoa käytetään pääasiallisesti 
siirtovälineenä, kuten oikeudellisia 
palveluja;

Or. ro

Tarkistus 485
Antanas Guoga
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) palveluja, joiden suorittaminen 
edellyttää toimittajalta merkittävää 
inhimillistä panosta ja joissa digitaalista 
muotoa käytetään pääasiallisesti 
siirtovälineenä;

(a) palveluja, joissa digitaalista muotoa 
käytetään pääasiallisesti siirtovälineenä tai 
kyseisen palvelun antamiseen saataville;

Or. en

Tarkistus 486
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) muut kuin taloudelliset 
yleishyödylliset palvelut;

Or. fr

Tarkistus 487
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) toiminta, joka liittyy 
perustamissopimuksen 45 artiklassa 
tarkoitettuun julkisen vallan käyttöön;

Or. fr

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) direktiivissä 2002/21/EY 
määriteltyjä sähköisiä viestintäpalveluja;

(b) direktiivissä 2002/21/EY 
määriteltyjä sähköisiä viestintäpalveluja 
lukuun ottamatta numerosta 
riippumattomia henkilöiden välisiä 
viestintäpalveluja, jotka kuuluvat tämän 
direktiivin soveltamisalaan;

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin pitäisi kattaa verkkoviestintäpalvelut, kuten Skype ja WhatsApp, erityisesti 
vaatimustenmukaisuussääntöjen ja sopimuksen keston osalta. Sen vuoksi tarkistuksen 
tarkoituksena on ottaa huomioon komission ehdotus direktiiviksi Euroopan sähköisen 
viestinnän säännöstöstä (uudelleenlaadittu) ottamalla käyttöön poikkeus sähköisen viestinnän 
palvelujen sulkemisesta tarkistetun direktiivin 2002/21/EY soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 489
Julia Reda, Dita Charanzová, Kaja Kallas

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) digitaalisen sisällön tarjoamista 
ilmaisen tai avoimen lisenssin nojalla, 
mikäli sopimussuhteet ja -velvoitteet eivät 
estä lisenssin ehtojen noudattamista.

Or. en

Tarkistus 490
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. sellaisten viranhaltijoiden tai 
viraston pitämien julkisten rekisterien 
otteiden toimittamista, joilla on 
lakisääteinen velvollisuus toimia 
riippumattomasti tai puolueettomasti ja 
jotka eivät harjoita elinkeino-, liike-, 
käsiteollisuus- tai ammattitoimintaa vaan 
toimivat valtion oikeuslaitoksen puitteissa.

Or. de

Perustelu

Myös kuluttajan oikeuksista annetun direktiivin 2011/83/EU 3 artiklassa on vastaava kohta.

Tarkistus 491
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. palvelut, jotka koostuvat julkisista 
esityksistä, joissa digitaalinen sisältö on 
yksi osa taiteellista esitystä tai näytöstä, 
kuten elokuvanäytöstä tai esittävän 
taiteen esitystä.

Or. fr

Tarkistus 492
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
sähköisiin rekistereihin ja otteiden 
toimittamiseen kyseisistä rekistereistä.
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Or. de

Tarkistus 493
Daniel Buda

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
sähköisten otteiden toimittamiseen 
julkisista rekistereistä.

Or. ro

Tarkistus 494
Daniel Buda

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kun sopimus koskee digitaalisen 
sisällön toimittamisen ohella myös muita 
seikkoja, tätä direktiiviä sovelletaan 
ainoastaan niihin velvollisuuksiin ja 
oikeussuojakeinoihin, jotka kuuluvat 
osapuolille digitaalisen sisällön 
toimittajana ja kuluttajana.

6. Kun sopimus digitaalisen sisällön 
tai digitaalisten palvelujen toimittamisesta 
sisältää sopimusperusteisia 
lisävelvoitteita, tätä direktiiviä sovelletaan 
ainoastaan niihin oikeuksiin, 
velvollisuuksiin ja oikeussuojakeinoihin, 
jotka kuuluvat osapuolille digitaalisen 
sisällön tai digitaalisten palvelujen
toimittajana ja kuluttajana. 

Or. ro

Tarkistus 495
Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus
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6. Kun sopimus koskee digitaalisen 
sisällön toimittamisen ohella myös muita 
seikkoja, tätä direktiiviä sovelletaan 
ainoastaan niihin velvollisuuksiin ja 
oikeussuojakeinoihin, jotka kuuluvat 
osapuolille digitaalisen sisällön 
toimittajana ja kuluttajana.

6. Kun sopimus koskee sekä 
digitaalisen sisällön tai digitaalisten 
palvelujen toimittamista että muita 
tavaroita tai palveluita, tätä direktiiviä 
sovelletaan ainoastaan niihin 
velvollisuuksiin ja oikeuksiin, jotka 
kuuluvat osapuolille kyseisen digitaalisen 
sisällön tai digitaalisen palvelun
toimittajana ja kuluttajana.

Or. en

Tarkistus 496
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kun sopimus koskee digitaalisen 
sisällön toimittamisen ohella myös muita 
seikkoja, tätä direktiiviä sovelletaan 
ainoastaan niihin velvollisuuksiin ja 
oikeussuojakeinoihin, jotka kuuluvat 
osapuolille digitaalisen sisällön 
toimittajana ja kuluttajana.

6. Kun digitaalisen sisällön 
toimittamista koskeva sopimus sisältää 
digitaalisen sisällön toimittamisen ohella 
lisäsopimusvelvoitteita, tätä direktiiviä 
sovelletaan ainoastaan niihin 
velvollisuuksiin ja oikeussuojakeinoihin, 
jotka kuuluvat osapuolille digitaalisen 
sisällön toimittajana ja kuluttajana.

Or. en

Tarkistus 497
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kun sopimus koskee digitaalisen 
sisällön toimittamisen ohella myös muita 
seikkoja, tätä direktiiviä sovelletaan 
ainoastaan niihin velvollisuuksiin ja 
oikeussuojakeinoihin, jotka kuuluvat 
osapuolille digitaalisen sisällön 

6. Kun sopimus koskee digitaalisen 
sisällön tai digitaalisen palvelun 
toimittamisen ohella myös muita seikkoja, 
tätä direktiiviä sovelletaan ainoastaan 
niihin velvollisuuksiin ja 
oikeussuojakeinoihin, jotka kuuluvat 
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toimittajana ja kuluttajana. osapuolille digitaalisen sisällön tai 
digitaalisen palvelun toimittajana ja 
kuluttajana.

Or. fr

Tarkistus 498
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kun sopimus koskee digitaalisen 
sisällön toimittamisen ohella myös muita 
seikkoja, tätä direktiiviä sovelletaan 
ainoastaan niihin velvollisuuksiin ja 
oikeussuojakeinoihin, jotka kuuluvat 
osapuolille digitaalisen sisällön 
toimittajana ja kuluttajana.

6. Kun sopimus koskee digitaalisen 
sisällön tai palvelun toimittamisen ohella 
myös muita seikkoja, tätä direktiiviä 
sovelletaan ainoastaan niihin 
velvollisuuksiin ja oikeussuojakeinoihin, 
jotka kuuluvat osapuolille digitaalisen 
sisällön toimittajana ja kuluttajana.

Or. it

Tarkistus 499
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kun sopimus koskee digitaalisen 
sisällön toimittamisen ohella myös muita 
seikkoja, tätä direktiiviä sovelletaan 
ainoastaan niihin velvollisuuksiin ja 
oikeussuojakeinoihin, jotka kuuluvat 
osapuolille digitaalisen sisällön 
toimittajana ja kuluttajana.

6. Kun sopimus koskee muita 
sopimusvelvoitteita kuin digitaalisen 
sisällön toimittamista, tätä direktiiviä 
sovelletaan ainoastaan niihin oikeuksiin ja
velvollisuuksiin, jotka kuuluvat osapuolille 
digitaalisen sisällön toimittajana ja 
kuluttajana.

Or. fr

Tarkistus 500
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Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos tämän direktiivin säännös on 
ristiriidassa johonkin toiseen tiettyjä aloja 
tai aihetta sääntelevään unionin säädökseen 
sisältyvän säännöksen kanssa, etusijan saa 
tuon toisen unionin säädöksen säännös.

7. Jos tämän direktiivin säännös on 
ristiriidassa johonkin toiseen tiettyjä aloja 
tai kohdetta sääntelevään unionin 
säädökseen sisältyvän säännöksen kanssa, 
etusijan saa tuon toisen unionin säädöksen 
säännös ja sitä sovelletaan kyseisiin 
erityisaloihin.

Or. en

Tarkistus 501
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos tämän direktiivin säännös on 
ristiriidassa johonkin toiseen tiettyjä aloja 
tai aihetta sääntelevään unionin säädökseen 
sisältyvän säännöksen kanssa, etusijan saa
tuon toisen unionin säädöksen säännös.

7. Jos tämän direktiivin säännös on 
ristiriidassa johonkin toiseen tiettyjä aloja 
tai aihetta sääntelevään unionin säädökseen 
sisältyvän säännöksen kanssa, sovelletaan 
tuon toisen unionin säädöksen säännöstä.

Or. en

Tarkistus 502
Maria Grapini

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Tämä direktiivi ei vaikuta 
yksilöiden suojeluun henkilötietojen 
käsittelyssä.

8. Tämä direktiivi ei vaikuta 
yksilöiden suojeluun henkilötietojen 
käsittelyssä. Luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä 
sekä näiden tietojen vapaasta 
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liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta 27 päivänä 
huhtikuuta 2016 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) 2016/679 kuluttajille taatut oikeudet 
eivät täyty, mutta niitä voidaan hyödyntää 
vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

Or. ro

Tarkistus 503
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Tämä direktiivi ei vaikuta 
yksilöiden suojeluun henkilötietojen 
käsittelyssä.

8. Tämän direktiivin tai sen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä saattavan 
säädöksen säännökset eivät saa millään 
tavalla vähentää tai heikentää yksilöiden 
suojelua henkilötietojen käsittelyssä, 
sellaisena kuin siitä on säädetty 
asetuksessa (EU) 2016/679 ja direktiivissä 
2002/58/EY.

Or. en

Tarkistus 504
Daniel Dalton, Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Tämä direktiivi ei vaikuta 
yksilöiden suojeluun henkilötietojen 
käsittelyssä.

8. Tämä direktiivi ei vaikuta 
yksilöiden suojeluun henkilötietojen 
käsittelyssä, josta on säädetty direktiivissä 
95/46/EY ja asetuksessa (EU) 2016/679.

Or. en
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Tarkistus 505
Eva Paunova, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Tämä direktiivi ei vaikuta 
yksilöiden suojeluun henkilötietojen 
käsittelyssä.

8. Tämä direktiivi ei vaikuta 
henkilötietojen suojaan, josta on säädetty 
asetuksella (EU) 2016/679 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2002/58/EY.

Or. en

Tarkistus 506
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Tämä direktiivi ei vaikuta 
yksilöiden suojeluun henkilötietojen 
käsittelyssä.

8. Tämä direktiivi ei vaikuta
henkilötietojen suojaan, josta on säädetty 
asetuksessa (EU) 2016/679.

Or. en

Tarkistus 507
Daniel Buda

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Tämä direktiivi ei vaikuta 
kansalliseen yleiseen sopimusoikeuteen, 
kuten sopimuksen tekemistä, pätevyyttä tai 
vaikutuksia koskeviin sääntöihin eikä 
sopimuksen purkamisesta aiheutuviin 
seurauksiin, siltä osin kuin näitä seikkoja ei 
säännellä tällä direktiivillä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.) 
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Or. ro

Tarkistus 508
Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Tämä direktiivi ei vaikuta 
kansalliseen yleiseen sopimusoikeuteen, 
kuten sopimuksen tekemistä, pätevyyttä tai 
vaikutuksia koskeviin sääntöihin eikä 
sopimuksen purkamisesta aiheutuviin 
seurauksiin, siltä osin kuin näitä seikkoja 
ei säännellä tällä direktiivillä.

9. Tämä direktiivi ei vaikuta 
kansalliseen yleiseen sopimusoikeuteen, 
kuten sopimuksen tekemistä, pätevyyttä tai 
vaikutuksia koskeviin sääntöihin eikä 
sopimuksen purkamisesta aiheutuviin 
seurauksiin, ellei tällaisia näkökohtia 
säännellä tällä direktiivillä.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

4 artikla Poistetaan.

Yhdenmukaistamisen taso

Jäsenvaltiot eivät saa pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön tässä direktiivissä 
vahvistetuista säännöksistä poikkeavia 
säännöksiä eivätkä myöskään tiukempia 
tai sallivampia säännöksiä kuluttajan 
suojan erilaisen tason varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 510
Mylène Troszczynski
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön tässä direktiivissä 
vahvistetuista säännöksistä poikkeavia 
säännöksiä eivätkä myöskään tiukempia 
tai sallivampia säännöksiä kuluttajan 
suojan erilaisen tason varmistamiseksi.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Säännös on toissijaisuusperiaatteen vastainen. Jäsenvaltioilla on säilyttävä vapaus ottaa 
käyttöön kansallisessa lainsäädännössään säännöksiä, joita ne pitävät tärkeinä yksinomaan 
väestönsä etua ajatellen.

Tarkistus 511
Dennis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön tässä direktiivissä 
vahvistetuista säännöksistä poikkeavia 
säännöksiä eivätkä myöskään tiukempia 
tai sallivampia säännöksiä kuluttajan 
suojan erilaisen tason varmistamiseksi.

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa
kuluttajien suojelemiseksi jo voimassa 
olevia tiukempia säännöksiä, eikä tämän 
direktiivin täytäntöönpano saa missään 
oloissa muodostaa perusteita 
kuluttajansuojan heikentämiseksi unionin 
lainsäädännön soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla. Tämä direktiivi ei 
vaikuta yleisiin olennaisiin oikeuksiin ja 
menettelyoikeuksiin, joita kuluttajat 
voivat hyödyntää sopimusvastuuta ja 
muuta kuin sopimusvastuuta koskevien 
kansallisten sääntöjen nojalla.

Or. en

Perustelu

Täydellinen yhdenmukaistaminen voi olla yleisen edun mukaista vain, kun mahdollisimman 
korkea kuluttajansuojan taso säilytetään.
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Tarkistus 512
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön tässä direktiivissä 
vahvistetuista säännöksistä poikkeavia 
säännöksiä eivätkä myöskään tiukempia 
tai sallivampia säännöksiä kuluttajan 
suojan erilaisen tason varmistamiseksi.

Jäsenvaltiot voivat korkeamman 
kuluttajansuojan tason varmistaakseen
pitää voimassa tai ottaa käyttöön tässä 
direktiivissä vahvistetuista säännöksistä 
poikkeavia tiukempia säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 513
Daniel Buda

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön tässä direktiivissä 
vahvistetuista säännöksistä poikkeavia 
säännöksiä eivätkä myöskään tiukempia tai 
sallivampia säännöksiä kuluttajan suojan 
erilaisen tason varmistamiseksi.

Jäsenvaltiot eivät saa pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön tässä direktiivissä 
vahvistetuista säännöksistä poikkeavia 
säännöksiä eivätkä myöskään tiukempia tai 
sallivampia säännöksiä yhdenmukaisen
kuluttajan suojan erilaisen tason 
varmistamiseksi.

Or. ro

Tarkistus 514
Daniel Dalton, Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa pitää voimassa tai Jäsenvaltiot eivät saa ottaa käyttöön tässä 
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ottaa käyttöön tässä direktiivissä 
vahvistetuista säännöksistä poikkeavia 
säännöksiä eivätkä myöskään tiukempia tai 
sallivampia säännöksiä kuluttajan suojan 
erilaisen tason varmistamiseksi.

direktiivissä vahvistetuista säännöksistä 
poikkeavia säännöksiä eivätkä myöskään 
tiukempia tai sallivampia säännöksiä 
kuluttajansuojan erilaisen tason 
varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Kuluttajille tarjottavan selkeyden vuoksi digitaalisen sisällön tarjoamista koskevien sääntöjen 
vakiintuneita kansallisia järjestelmiä ei pitäisi häiritä tai kumota.

Tarkistus 515
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla

Kuluttajan tietosuojaoikeuksia haittaavat 
sopimusehdot

Kuluttajaa ei sido mikään sopimusehto, 
joka koskee kuluttajan toimittajalle 
toimittamien taikka toimittajan tai hänen 
etujensa mukaisesti toimivan kolmannen 
osapuolen keräämien henkilötietojen 
käsittelemistä sopimuksen tekemisen tai 
soveltamisen yhteydessä ja joka loukkaa 
oikeuksia, jotka kuuluvat kuluttajalle 
direktiivin 95/46/EY ja asetuksen 
(EU) 2016/679 mukaisena rekisteröitynä. 
Tämä koskee myös kaikkia ilmauksia, 
joissa digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun toiminnallisuus, 
yhteentoimivuus tai muut suorituskykyyn 
liittyvät ominaisuudet määritellään 
tavalla, joka ei vastaa direktiiviä 95/46/EY 
eikä asetusta (EU) 2016/679. Sopimuksen 
muut ehdot sitovat edelleen osapuolia, jos 
sopimus voi olla edelleen voimassa ilman 
ehtoa, joka ei ole sitova.

Or. it
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Tarkistus 516
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla

Tiedonantovelvollisuus

Ennen kuin digitaalisen sisällön tai 
digitaalisen palvelun toimittamista 
koskevasta sopimuksesta tulee kuluttajaa 
sitova, elinkeinonharjoittajan on 
annettava hänelle direktiivin 2011/83/EU 
6 ja 8 artiklassa tarkoitetut tiedot 
selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa.

Or. fr

Tarkistus 517
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla

10. Tämä direktiivi ei rajoita 
immateriaalioikeuksia etenkään 
tekijänoikeuksien osalta, eikä direktiivissä 
2001/29/EY säädettyjä oikeuksia ja 
velvoitteita.

Or. fr

Tarkistus 518
Daniel Buda

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Digitaalisen sisällön toimittaminen Digitaalisen sisällön tai digitaalisten 
palvelujen toimittaminen

Or. ro

Tarkistus 519
Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Digitaalisen sisällön toimittaminen Digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun toimittaminen

Or. en

Tarkistus 520
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Digitaalisen sisällön toimittaminen Digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun toimittaminen

Or. it

Tarkistus 521
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Digitaalisen sisällön toimittaminen Digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
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palvelun toimittaminen

Or. fr

Tarkistus 522
Daniel Buda

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Digitaalisen sisällön toimittamista 
koskevan sopimuksen täyttämiseksi 
toimittajan on toimitettava digitaalinen 
sisältö

1. Digitaalisen sisällön tai 
digitaalisten palvelujen toimittamista 
koskevan sopimuksen täyttämiseksi 
toimittajan on toimitettava digitaalinen 
sisältö tai digitaaliset palvelut

Or. ro

Tarkistus 523
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Digitaalisen sisällön toimittamista 
koskevan sopimuksen täyttämiseksi 
toimittajan on toimitettava digitaalinen 
sisältö

1. Digitaalisen sisällön tai palvelun
toimittamista koskevan sopimuksen 
täyttämiseksi toimittajan on toimitettava 
digitaalinen sisältö tai palvelu

Or. it

Tarkistus 524
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus
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1. Digitaalisen sisällön toimittamista 
koskevan sopimuksen täyttämiseksi 
toimittajan on toimitettava digitaalinen 
sisältö

1. Digitaalisen sisällön toimittamista 
koskevan sopimuksen täyttämiseksi 
toimittajan on toimitettava digitaalinen 
sisältö kuluttajalle

Or. en

Tarkistus 525
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Digitaalisen sisällön toimittamista 
koskevan sopimuksen täyttämiseksi 
toimittajan on toimitettava digitaalinen 
sisältö

1. Digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun toimittamista koskevan 
sopimuksen täyttämiseksi toimittajan on 
toimitettava digitaalinen sisältö

Or. fr

Tarkistus 526
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kuluttajalle; tai Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 527
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kolmannelle osapuolelle, joka Poistetaan.
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vastaa sellaisen fyysisen tai virtuaalisen 
järjestelmän toiminnasta, jonka avulla 
digitaalinen sisältö saatetaan kuluttajan 
saataville tai jonka avulla kuluttaja voi 
käyttää sitä ja jonka kuluttaja on valinnut 
digitaalisen sisällön vastaanottamista 
varten.

Or. en

Tarkistus 528
Daniel Buda

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kolmannelle osapuolelle, joka 
vastaa sellaisen fyysisen tai virtuaalisen 
järjestelmän toiminnasta, jonka avulla 
digitaalinen sisältö saatetaan kuluttajan 
saataville tai jonka avulla kuluttaja voi 
käyttää sitä ja jonka kuluttaja on valinnut 
digitaalisen sisällön vastaanottamista 
varten.

(b) kolmannelle osapuolelle, joka 
vastaa sellaisen fyysisen tai virtuaalisen 
järjestelmän toiminnasta, jonka avulla 
digitaalinen sisältö tai digitaaliset palvelut
saatetaan kuluttajan saataville tai jonka 
avulla kuluttaja voi käyttää niitä ja jonka 
kuluttaja on valinnut digitaalisen sisällön 
tai digitaalisten palvelujen
vastaanottamista varten.

Or. ro

Tarkistus 529
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kolmannelle osapuolelle, joka 
vastaa sellaisen fyysisen tai virtuaalisen 
järjestelmän toiminnasta, jonka avulla 
digitaalinen sisältö saatetaan kuluttajan 
saataville tai jonka avulla kuluttaja voi 
käyttää sitä ja jonka kuluttaja on valinnut 
digitaalisen sisällön vastaanottamista 

(b) kolmannelle osapuolelle, joka 
vastaa sellaisen fyysisen tai virtuaalisen 
järjestelmän toiminnasta, jonka avulla 
digitaalinen sisältö saatetaan kuluttajan 
saataville tai jonka avulla kuluttaja voi 
käyttää sitä ja jonka kuluttaja on valinnut 
digitaalisen sisällön tai palvelun
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varten. vastaanottamista varten.

Or. it

Tarkistus 530
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kolmannelle osapuolelle, joka 
vastaa sellaisen fyysisen tai virtuaalisen 
järjestelmän toiminnasta, jonka avulla 
digitaalinen sisältö saatetaan kuluttajan 
saataville tai jonka avulla kuluttaja voi 
käyttää sitä ja jonka kuluttaja on valinnut 
digitaalisen sisällön vastaanottamista 
varten.

(b) kolmannelle osapuolelle, joka 
vastaa sellaisen fyysisen tai virtuaalisen 
järjestelmän toiminnasta, jonka avulla 
digitaalinen sisältö saatetaan kuluttajan 
saataville tai jonka avulla kuluttaja voi 
käyttää sitä ja jonka kuluttaja on valinnut 
digitaalisen sisällön vastaanottamista 
varten tai

Or. it

Tarkistus 531
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) kuluttajan valitsemalle muulle 
kolmannelle osapuolelle.

Or. it

Tarkistus 532
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Toimittajan on toimitettava 
digitaalinen sisältö välittömästi 
sopimuksen tekemisen jälkeen, paitsi jos 
osapuolet ovat sopineet toisin. Toimitus 
katsotaan tapahtuneeksi, kun digitaalinen 
sisältö on toimitettu kuluttajalle tai 1 
kohdan b alakohtaa sovellettaessa 
kuluttajan valitsemalle kolmannelle 
osapuolelle, sen mukaan kumpi näistä 
tapahtuu aiemmin.

2. Toimittajan on toimitettava 
digitaalinen sisältö välittömästi 
sopimuksen tekemisen jälkeen, paitsi jos 
osapuolet ovat sopineet toisin.

Or. en

Tarkistus 533
Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimittajan on toimitettava 
digitaalinen sisältö välittömästi 
sopimuksen tekemisen jälkeen, paitsi jos 
osapuolet ovat sopineet toisin. Toimitus 
katsotaan tapahtuneeksi, kun digitaalinen 
sisältö on toimitettu kuluttajalle tai 1 
kohdan b alakohtaa sovellettaessa 
kuluttajan valitsemalle kolmannelle 
osapuolelle, sen mukaan kumpi näistä 
tapahtuu aiemmin.

2. Elleivät kuluttaja ja toimittaja ole 
toisin sopineet, toimittajan on toimitettava 
digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu 
välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen 
ilman tarpeetonta viivytystä. Toimittaja on 
täyttänyt toimittamisvelvoitteensa, kun 
digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu 
on saatettu kuluttajan tai hänen 
valitsemansa kolmannen osapuolen 
saataville taikka 1 kohdan b tai c alakohtaa 
sovellettaessa kuluttajalla tai hänen 
valitsemallaan kolmannella osapuolella 
on pääsy digitaalisen sisältöön tai 
digitaaliseen palveluun, sen mukaan 
kumpaa sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 534
Daniel Buda

Ehdotus direktiiviksi
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5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimittajan on toimitettava 
digitaalinen sisältö välittömästi 
sopimuksen tekemisen jälkeen, paitsi jos 
osapuolet ovat sopineet toisin. Toimitus 
katsotaan tapahtuneeksi, kun digitaalinen 
sisältö on toimitettu kuluttajalle tai 
1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa 
kuluttajan valitsemalle kolmannelle 
osapuolelle, sen mukaan kumpi näistä 
tapahtuu aiemmin.

2. Paitsi jos osapuolet ovat sopineet 
toisin, toimittajan on toimitettava 
digitaalinen sisältö tai digitaaliset palvelut 
ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään 30 
päivän sisällä sopimuksen tekemisestä.
Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun 
digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu 
on toimitettu kuluttajalle tai 1 kohdan 
b alakohtaa sovellettaessa kuluttajan 
valitsemalle kolmannelle osapuolelle, sen 
mukaan kumpi näistä tapahtuu aiemmin.

Or. ro

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

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimittajan on toimitettava 
digitaalinen sisältö välittömästi 
sopimuksen tekemisen jälkeen, paitsi jos 
osapuolet ovat sopineet toisin. Toimitus 
katsotaan tapahtuneeksi, kun digitaalinen 
sisältö on toimitettu kuluttajalle tai 1 
kohdan b alakohtaa sovellettaessa 
kuluttajan valitsemalle kolmannelle 
osapuolelle, sen mukaan kumpi näistä 
tapahtuu aiemmin.

2. Toimittajan on toimitettava 
digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu
välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen, 
paitsi jos osapuolet ovat sopineet toisin. 
Toimittaja on täyttänyt 
toimittamisvelvoitteensa, kun digitaalinen 
sisältö tai digitaalinen palvelu on saatettu 
kuluttajan tai hänen valitsemansa 
kolmannen osapuolen saataville taikka 1 
kohdan b tai c alakohtaa sovellettaessa 
kuluttajalla tai hänen valitsemallaan 
kolmannella osapuolella on pääsy 
digitaalisen sisältöön tai digitaaliseen 
palveluun, sen mukaan kumpaa 
sovelletaan.

Or. en
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Perustelu

Yhdenmukaistetaan kuluttajien oikeuksia koskevan direktiivin 18 artiklan 1 kohdan kanssa.

Tarkistus 536
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimittajan on toimitettava 
digitaalinen sisältö välittömästi
sopimuksen tekemisen jälkeen, paitsi jos 
osapuolet ovat sopineet toisin. Toimitus 
katsotaan tapahtuneeksi, kun digitaalinen 
sisältö on toimitettu kuluttajalle tai 
1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa 
kuluttajan valitsemalle kolmannelle 
osapuolelle, sen mukaan kumpi näistä 
tapahtuu aiemmin.

2. Toimittajan on toimitettava 
digitaalinen sisältö tai palvelu kuukauden 
kuluessa sopimuksen tekemisestä, paitsi 
jos osapuolet ovat sopineet toisin. Toimitus 
katsotaan tapahtuneeksi, kun digitaalinen 
sisältö tai palvelu on saatettu kuluttajan 
saataville tai 1 kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa kuluttajan valitsemalle 
kolmannelle osapuolelle, sen mukaan 
kumpi näistä tapahtuu aiemmin.

Or. it

Tarkistus 537
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimittajan on toimitettava 
digitaalinen sisältö välittömästi 
sopimuksen tekemisen jälkeen, paitsi jos 
osapuolet ovat sopineet toisin. Toimitus 
katsotaan tapahtuneeksi, kun digitaalinen 
sisältö on toimitettu kuluttajalle tai 
1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa 
kuluttajan valitsemalle kolmannelle 
osapuolelle, sen mukaan kumpi näistä 
tapahtuu aiemmin.

2. Toimittajan on toimitettava 
digitaalinen sisältö ilman aiheetonta 
viivytystä sopimuksen tekemisen jälkeen, 
paitsi jos osapuolet ovat sopineet toisin. 
Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun 
digitaalinen sisältö on toimitettu 
kuluttajalle tai 1 kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa kuluttajan valitsemalle 
kolmannelle osapuolelle, sen mukaan 
kumpi näistä tapahtuu aiemmin.

Or. en
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Tarkistus 538
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimittajan on toimitettava 
digitaalinen sisältö välittömästi 
sopimuksen tekemisen jälkeen, paitsi jos 
osapuolet ovat sopineet toisin. Toimitus 
katsotaan tapahtuneeksi, kun digitaalinen 
sisältö on toimitettu kuluttajalle tai 
1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa 
kuluttajan valitsemalle kolmannelle 
osapuolelle, sen mukaan kumpi näistä 
tapahtuu aiemmin.

2. Toimittajan on toimitettava 
digitaalinen sisältö ilman aiheetonta 
viivytystä sopimuksen tekemisen jälkeen, 
paitsi jos osapuolet ovat sopineet toisin. 
Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun 
digitaalinen sisältö on toimitettu 
kuluttajalle tai 1 kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa kuluttajan valitsemalle 
kolmannelle osapuolelle, sen mukaan 
kumpi näistä tapahtuu aiemmin.

Or. en

Tarkistus 539
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun digitaalinen sisältö tai 
digitaalinen palvelu toimitetaan 
välittömästi sopimuksen tekemisen 
jälkeen, toimittaja tiedottaa kuluttajalle 
asianmukaisesti tämän 
peruuttamisoikeuden menettämisestä 
kuluttajan oikeuksista annetun direktiivin 
2011/83/EU 16 artiklan m alakohdan
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 540
Jean-Marie Cavada, Kaja Kallas
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimittajan katsotaan olevan 
vastuussa viivästyksestä digitaalisen 
sisällön toimittamisessa vain, jos voidaan 
osoittaa, ettei viivästys johdu sisällön 
jälleenmyyntialustasta tai 
internetyhteydestä.

Or. fr

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

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla

Digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun sopimuksenmukaisuus

1. Jotta digitaalinen sisältö tai 
digitaalinen palvelu olisi sopimuksen 
mukainen, sen on täytettävä myös 6, 6 a, 7 
ja 8 artiklassa säädetyt vaatimukset.

2. Kun on kyse sopimuksista, joissa 
määrätään, että digitaalinen sisältö tai 
digitaalinen palvelu toimitetaan 
pidemmän ajan kuluessa, digitaalisen 
sisällön tai digitaalisen palvelun on oltava 
sopimuksen mukaista koko tämän ajan. 
Toimittajan vastuulle kuuluvia 
digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun toimittamisen väliaikaisia 
keskeyttämisiä on pidettävä virheinä.

3. Jollei toisin sovita, toimitetun 
digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun on oltava sen viimeisimmän 
version mukainen, joka oli saatavilla 
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sopimuksen tekoajankohtana.

4. Toimittajan on varmistettava, että 
kuluttajalle ilmoitetaan digitaalisen 
sisällön tai digitaalisen palvelun 
päivityksistä, jotka ovat tarpeen 
digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun saattamiseksi sopimuksen 
mukaiseksi, ja että kuluttajalle 
toimitetaan kyseiset päivitykset. Kun 
kuluttaja päättää säilyttää digitaalisen 
sisällön tai digitaalisen palvelun 
nykyversion, sen on oltava edelleen hänen 
saatavillaan tai hänellä on edelleen oltava 
pääsy siihen kohtuullisen ajan kuluessa.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan helpommin luettavissa olevaa rakennetta: esimerkiksi 5 a artikla on johdanto 
vaatimustenmukaisuuteen ja joihinkin laaja-alaisiin kysymyksiin, 6 artikla subjektiivisin 
vaatimuksiin ja 7 artikla objektiivisiin vaatimuksiin.

Tarkistus 542
Daniel Buda

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Digitaalisen sisällön sopimuksenmukaisuus Digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun sopimuksenmukaisuus

Or. ro

Tarkistus 543
Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Digitaalisen sisällön sopimuksenmukaisuus Digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
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palvelun sopimuksenmukaisuus

Or. en

Tarkistus 544
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Digitaalisen sisällön sopimuksenmukaisuus Digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun sopimuksenmukaisuus

Or. it

Tarkistus 545
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Digitaalisen sisällön sopimuksenmukaisuus Digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun sopimuksenmukaisuus

Or. fr

Tarkistus 546
Daniel Dalton, Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuus

Digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuutta koskevat 
vaatimukset

Or. en
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Tarkistus 547
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Toimittajan kuluttajalle 
toimittaman digitaalisen sisällön tai 
digitaalisen palvelun on oltava 
sopimuksen mukaista.

Or. fr

Tarkistus 548
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Digitaalisen sisällön katsotaan 
tarvittaessa olevan sopimuksen mukaista, 
kun

1. Sopimuksen on sisällettävä kaikki 
asiaankuuluvat ominaisuudet digitaalisen 
sisällön tai digitaalisen palvelun 
sopimuksenmukaisuuden arvioimiseksi 
sekä kaikki henkilötietojen käsittelyä 
koskevat asiaankuuluvat tiedot asetukseen 
(EU) 2016/679 sisältyvän velvoitteen 
mukaisesti.

Digitaalisen sisällön katsotaan tarvittaessa 
olevan sopimuksen mukaista, kun

Or. en

Tarkistus 549
Daniel Buda

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Digitaalisen sisällön katsotaan 
tarvittaessa olevan sopimuksen mukaista, 
kun

1. Digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun katsotaan tarvittaessa olevan 
sopimuksen mukaista, kun

Or. ro

Tarkistus 550
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Digitaalisen sisällön katsotaan 
tarvittaessa olevan sopimuksen mukaista, 
kun

1. Digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun katsotaan tarvittaessa olevan 
sopimuksen mukaista, kun

Or. it

Tarkistus 551
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Digitaalisen sisällön katsotaan 
tarvittaessa olevan sopimuksen mukaista, 
kun

1. Digitaalisen sisällön katsotaan 
tarvittaessa olevan sopimuksen mukaista, 
kun soveltuvin osin

Or. en

Tarkistus 552
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus
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1. Digitaalisen sisällön katsotaan 
tarvittaessa olevan sopimuksen mukaista, 
kun

1. Digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun katsotaan olevan sopimuksen 
mukaista, kun

Or. fr

Tarkistus 553
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sen määrä, laatu, kesto ja versio 
sekä sen toimivuus, yhteentoimivuus ja 
muut suorituskykyyn liittyvät ominaisuudet 
kuten saatavuus, jatkuvuus ja turvallisuus, 
vastaavat sopimuksen määräyksiä, myös 
ennen niitä sopimuksentekoa toimitettuja 
tietoja, jotka ovat olennainen osa 
sopimusta;

(a) sen määrä, laatu, kesto ja versio 
sekä sen toimivuus, yhteentoimivuus ja 
muut suorituskykyyn liittyvät ominaisuudet 
kuten saatavuus, jatkuvuus ja turvallisuus, 
vastaavat sopimuksen määräyksiä, myös 
ennen niitä sopimuksentekoa toimitettuja 
tietoja, jotka ovat olennainen osa 
sopimusta tai mitä tahansa mainosta, 
jonka voidaan katsoa liittyvän 
toimittajaan, jollei toimittaja osoita, ettei 
ole saanut ilmoitusta tällaisesta 
mainoksesta;

Or. it

Tarkistus 554
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sen määrä, laatu, kesto ja versio 
sekä sen toimivuus, yhteentoimivuus ja 
muut suorituskykyyn liittyvät ominaisuudet 
kuten saatavuus, jatkuvuus ja turvallisuus, 
vastaavat sopimuksen määräyksiä, myös 
ennen niitä sopimuksentekoa toimitettuja 
tietoja, jotka ovat olennainen osa 
sopimusta;

(a) sen määrä, laatu, kuvaus, kesto ja 
versio sekä sen toimivuus, yhteentoimivuus 
ja muut suorituskykyyn liittyvät 
ominaisuudet kuten saatavuus, jatkuvuus ja 
turvallisuus, ovat toimittajan tarjoamia;
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Or. fr

Tarkistus 555
Maria Grapini

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sen määrä, laatu, kesto ja versio 
sekä sen toimivuus, yhteentoimivuus ja 
muut suorituskykyyn liittyvät ominaisuudet 
kuten saatavuus, jatkuvuus ja turvallisuus, 
vastaavat sopimuksen määräyksiä, myös 
ennen niitä sopimuksentekoa toimitettuja 
tietoja, jotka ovat olennainen osa 
sopimusta;

(a) sen määrä, laatu, kuvaus, kesto ja 
versio sekä sen toimivuus, yhteentoimivuus 
ja muut suorituskykyyn liittyvät 
ominaisuudet kuten saatavuus, jatkuvuus ja 
turvallisuus, vastaavat sopimuksen 
määräyksiä, myös ennen niitä 
sopimuksentekoa toimitettuja tietoja, jotka 
ovat olennainen osa sopimusta;

Or. ro

Tarkistus 556
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sen määrä, laatu, kesto ja versio 
sekä sen toimivuus, yhteentoimivuus ja 
muut suorituskykyyn liittyvät ominaisuudet 
kuten saatavuus, jatkuvuus ja turvallisuus, 
vastaavat sopimuksen määräyksiä, myös 
ennen niitä sopimuksentekoa toimitettuja 
tietoja, jotka ovat olennainen osa 
sopimusta;

(a) sen määrä, tiedoston laatu, kesto ja 
versio sekä sen toimivuus, yhteentoimivuus 
ja muut suorituskykyyn liittyvät 
ominaisuudet kuten saatavuus, jatkuvuus ja 
turvallisuus, vastaavat sopimuksen 
määräyksiä, myös ennen niitä 
sopimuksentekoa toimitettuja tietoja, jotka 
ovat olennainen osa sopimusta;

Or. fr

Tarkistus 557
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
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6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sen määrä, laatu, kesto ja versio 
sekä sen toimivuus, yhteentoimivuus ja 
muut suorituskykyyn liittyvät ominaisuudet 
kuten saatavuus, jatkuvuus ja turvallisuus, 
vastaavat sopimuksen määräyksiä, myös 
ennen niitä sopimuksentekoa toimitettuja 
tietoja, jotka ovat olennainen osa 
sopimusta;

(a) sen määrä, laatu, kesto ja sen 
toimivuus, yhteensopivuus ja muut 
suorituskykyyn liittyvät ominaisuudet 
kuten saatavuus, jatkuvuus ja turvallisuus, 
vastaavat sopimuksen määräyksiä, myös 
ennen niitä sopimuksentekoa toimitettuja 
tietoja, jotka ovat olennainen osa 
sopimusta;

Or. fr

Tarkistus 558
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sen määrä, laatu, kesto ja versio 
sekä sen toimivuus, yhteentoimivuus ja 
muut suorituskykyyn liittyvät ominaisuudet 
kuten saatavuus, jatkuvuus ja turvallisuus, 
vastaavat sopimuksen määräyksiä, myös 
ennen niitä sopimuksentekoa toimitettuja 
tietoja, jotka ovat olennainen osa 
sopimusta;

(a) sen määrä, laatu, kesto ja versio 
sekä sen toimivuus ja muut ominaisuudet,
kuten suorituskyky, saatavuus, jatkuvuus ja 
turvallisuus, vastaavat sopimuksen 
määräyksiä, myös ennen niitä 
sopimuksentekoa toimitettuja tietoja, jotka 
ovat olennainen osa sopimusta;

Or. fr

Tarkistus 559
Daniel Dalton, Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) se soveltuu siihen erityiseen 
tarkoitukseen, johon kuluttaja sitä tarvitsee 
ja jonka kuluttaja on sopimuksen 
tekohetkellä saattanut toimittajan tietoon 

(b) se vastaa kuluttajan oikeutettuja 
odotuksia ja soveltuu siihen erityiseen 
tarkoitukseen, johon kuluttaja sitä tarvitsee;



PE599.502v02-00 124/170 AM\1117404FI.docx

FI

ja jonka toimittaja on hyväksynyt;

Or. en

Tarkistus 560
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) se soveltuu siihen erityiseen 
tarkoitukseen, johon kuluttaja sitä tarvitsee 
ja jonka kuluttaja on sopimuksen 
tekohetkellä saattanut toimittajan tietoon ja 
jonka toimittaja on hyväksynyt;

(b) se soveltuu siihen erityiseen 
tarkoitukseen, johon kuluttaja sitä tarvitsee 
ja jonka kuluttaja on viimeistään 
sopimuksen tekohetkellä saattanut 
toimittajan tietoon ja jonka toimittaja on 
hyväksynyt;

Or. fr

Tarkistus 561
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) se soveltuu tarkoitukseen, johon 
vastaavanlaista digitaalista sisältöä 
yleensä käytetään, mukaan lukien sen 
toimivuus, yhteentoimivuus ja muut 
suorituskykyyn liittyvät ominaisuudet 
kuten saatavuus, jatkuvuus ja 
turvallisuus, joita kuluttajat voivat 
kohtuudella odottaa ottaen huomioon

(1) kuluttajien oikeutetut odotukset;

(2) muut voimassa olevat kansainväliset 
tai eurooppalaiset tekniset standardit, tai 
jos tällaisia teknisiä standardeja ei ole, 
alalla sovellettavat käytännesäännöt ja 
hyvät käytännöt; sekä

(3) muut voimassa olevat parhaat 
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käytännöt, jotka koskevat 
tietojärjestelmien ja digitaalisten 
ympäristöjen turvallisuutta;

(4) toimittajan tai muun henkilön 
sopimuksentekoa edeltävissä 
liiketoimintaketjun vaiheissa esittämä 
julkinen lausuma, paitsi jos toimittaja voi 
osoittaa, että

i) hän ei tiennyt eikä hänen voida 
kohtuudella olettaa tienneen kyseisestä 
lausumasta;

ii) kyseinen maininta oli oikaistu 
sopimuksentekohetkeen mennessä ja 
kuluttaja oli voinut havaita oikaisun;

iii) kyseinen lausuma ei ole voinut 
vaikuttaa päätökseen hankkia 
digitaalinen sisältö.

Or. en

Tarkistus 562
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) ne soveltuvat tarkoituksiin, joihin 
vastaavanlaisia digitaalisia sisältöjä tai 
digitaalisia palveluja yleensä käytetään;

Or. fr

Tarkistus 563
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) niiden laatu ja ominaisuudet ovat 
sellaisia kuin vastaavanlaisilla sisällöillä 
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tai palveluilla tavanomaisesti ja joita 
kuluttaja voi kohtuudella edellyttää ottaen 
huomioon sisältöjen tai palvelujen 
luonteen sekä toimittajan tai tämän 
edustajan erityisesti mainoksissa tai 
merkinnöissä niistä antamat sisältöjen tai 
palvelujen erityisiä ominaisuuksia 
koskevat julkiset maininnat.

Or. fr

Tarkistus 564
Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sen mukana toimitetaan tarvittavat 
ohjeet ja sopimuksessa edellytetty 
asiakastuki; ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 565
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sen mukana toimitetaan tarvittavat 
ohjeet ja sopimuksessa edellytetty 
asiakastuki; ja

(c) sen mukana toimitetaan kaikki
tarvittavat lisävarusteet, asennusohjeet ja 
sopimuksessa edellytetty asiakastuki; ja

Or. it

Tarkistus 566
Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
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6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) sitä päivitetään sopimuksessa 
määrätyllä tavalla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 567
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) sitä päivitetään sopimuksessa 
määrätyllä tavalla.

(d) sitä päivitetään sopimuksessa, 
ennen sopimuksentekoa toimitetuissa 
tiedoissa, mainonnassa tai merkinnöissä 
määrätyllä tavalla.

Or. fr

Tarkistus 568
Maria Grapini

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) se vastaa kuluttajien kohtuullisia 
odotuksia;

Or. ro

Tarkistus 569
Virginie Rozière

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus
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2. Siltä osin kuin sopimuksessa ei 
tarvittaessa ole selkeästi ja kattavasti 
määritelty digitaalista sisältöä koskevia 
vaatimuksia 1 kohdan mukaisesti, 
digitaalisen sisällön tulee soveltua siihen 
tarkoitukseen, johon vastaavanlaista 
digitaalista sisältöä yleensä käytetään, 
mukaan lukien sen toimivuus, 
yhteentoimivuus ja muut suorituskykyyn 
liittyvät ominaisuudet kuten saatavuus, 
jatkuvuus ja turvallisuus, ottaen 
huomioon seuraavat seikat:

Poistetaan.

(a) onko digitaalinen sisältö toimitettu 
vastikkeena kauppahinnasta vai muusta 
vastikkeesta kuin rahasta;

(b) tarvittaessa muut voimassa olevat 
kansainväliset tekniset standardit, tai jos 
tällaisia teknisiä standardeja ei ole, alalla 
sovellettavat käytännesäännöt ja hyvät 
käytännöt; ja

(c) toimittajan tai muun henkilön 
sopimuksentekoa edeltävissä 
liiketoimintaketjun vaiheissa esittämä 
julkinen lausuma, paitsi jos toimittaja voi 
osoittaa, että

i) hän ei tiennyt eikä hänen voida 
kohtuudella olettaa tienneen kyseisestä 
lausumasta;

ii) kyseinen lausuma oli oikaistu 
sopimuksentekohetkeen mennessä;

iii) kyseinen lausuma ei ole voinut 
vaikuttaa päätökseen hankkia 
digitaalinen sisältö.

Or. fr

Tarkistus 570
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus
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2. Siltä osin kuin sopimuksessa ei 
tarvittaessa ole selkeästi ja kattavasti 
määritelty digitaalista sisältöä koskevia 
vaatimuksia 1 kohdan mukaisesti, 
digitaalisen sisällön tulee soveltua siihen 
tarkoitukseen, johon vastaavanlaista 
digitaalista sisältöä yleensä käytetään, 
mukaan lukien sen toimivuus, 
yhteentoimivuus ja muut suorituskykyyn 
liittyvät ominaisuudet kuten saatavuus, 
jatkuvuus ja turvallisuus, ottaen 
huomioon seuraavat seikat:

Poistetaan.

(a) onko digitaalinen sisältö toimitettu 
vastikkeena kauppahinnasta vai muusta 
vastikkeesta kuin rahasta;

(b) tarvittaessa muut voimassa olevat 
kansainväliset tekniset standardit, tai jos 
tällaisia teknisiä standardeja ei ole, alalla 
sovellettavat käytännesäännöt ja hyvät 
käytännöt; ja

(c) toimittajan tai muun henkilön 
sopimuksentekoa edeltävissä 
liiketoimintaketjun vaiheissa esittämä 
julkinen lausuma, paitsi jos toimittaja voi 
osoittaa, että

i) hän ei tiennyt eikä hänen voida 
kohtuudella olettaa tienneen kyseisestä 
lausumasta;

ii) kyseinen lausuma oli oikaistu 
sopimuksentekohetkeen mennessä;

iii) kyseinen lausuma ei ole voinut 
vaikuttaa päätökseen hankkia 
digitaalinen sisältö.

Or. it

Tarkistus 571
Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus
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2. Siltä osin kuin sopimuksessa ei 
tarvittaessa ole selkeästi ja kattavasti 
määritelty digitaalista sisältöä koskevia 
vaatimuksia 1 kohdan mukaisesti, 
digitaalisen sisällön tulee soveltua siihen 
tarkoitukseen, johon vastaavanlaista 
digitaalista sisältöä yleensä käytetään, 
mukaan lukien sen toimivuus, 
yhteentoimivuus ja muut suorituskykyyn 
liittyvät ominaisuudet kuten saatavuus, 
jatkuvuus ja turvallisuus, ottaen 
huomioon seuraavat seikat:

Poistetaan.

(a) onko digitaalinen sisältö toimitettu 
vastikkeena kauppahinnasta vai muusta 
vastikkeesta kuin rahasta;

(b) tarvittaessa muut voimassa olevat 
kansainväliset tekniset standardit, tai jos 
tällaisia teknisiä standardeja ei ole, alalla 
sovellettavat käytännesäännöt ja hyvät 
käytännöt; ja

(c) toimittajan tai muun henkilön 
sopimuksentekoa edeltävissä 
liiketoimintaketjun vaiheissa esittämä 
julkinen lausuma, paitsi jos toimittaja voi 
osoittaa, että

i) hän ei tiennyt eikä hänen voida 
kohtuudella olettaa tienneen kyseisestä 
lausumasta;

ii) kyseinen lausuma oli oikaistu 
sopimuksentekohetkeen mennessä;

iii) kyseinen lausuma ei ole voinut 
vaikuttaa päätökseen hankkia 
digitaalinen sisältö.

Or. en

Tarkistus 572
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus
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2. Siltä osin kuin sopimuksessa ei 
tarvittaessa ole selkeästi ja kattavasti 
määritelty digitaalista sisältöä koskevia 
vaatimuksia 1 kohdan mukaisesti, 
digitaalisen sisällön tulee soveltua siihen 
tarkoitukseen, johon vastaavanlaista 
digitaalista sisältöä yleensä käytetään, 
mukaan lukien sen toimivuus, 
yhteentoimivuus ja muut suorituskykyyn 
liittyvät ominaisuudet kuten saatavuus, 
jatkuvuus ja turvallisuus, ottaen huomioon 
seuraavat seikat:

2. Siltä osin kuin sopimuksessa ei 
tarvittaessa ole selkeästi ja kattavasti 
määritelty digitaalista sisältöä koskevia 
vaatimuksia 1 kohdan mukaisesti, 
digitaalisen sisällön tulee soveltua siihen 
tarkoitukseen, johon vastaavanlaista 
digitaalista sisältöä yleensä käytetään, 
mukaan lukien sen toimivuus, 
yhteentoimivuus ja muut suorituskykyyn 
liittyvät ominaisuudet kuten saatavuus, 
jatkuvuus ja turvallisuus, ja täyttää 
vaatimukset, joita kuluttaja voisi 
kohtuullisesti odottaa, ottaen huomioon 
seuraavat seikat:

Or. en

Perustelu

Kuluttajien odotukset vaihtelevat suuresti digitaalisen sisällön ja palvelun tyypin ja käytön 
mukaan, ja ne pitäisi siksi todentaa objektiivisesti ottaen huomioon sopimuksen luonne ja 
tarkoitus, tapauksen olosuhteet erityisesti digitaalialan yritysten nopeasti kehittyvien 
liiketoimintamallien vuoksi ja digitaalisen sisällön ja palvelun nopeatahtisen innovoinnin ja 
asiaankuuluvien osapuolten käyttötarkoitusten ja käytäntöjen perusteella.

Tarkistus 573
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Siltä osin kuin sopimuksessa ei 
tarvittaessa ole selkeästi ja kattavasti 
määritelty digitaalista sisältöä koskevia 
vaatimuksia 1 kohdan mukaisesti, 
digitaalisen sisällön tulee soveltua siihen 
tarkoitukseen, johon vastaavanlaista 
digitaalista sisältöä yleensä käytetään, 
mukaan lukien sen toimivuus, 
yhteentoimivuus ja muut suorituskykyyn 
liittyvät ominaisuudet kuten saatavuus, 
jatkuvuus ja turvallisuus, ottaen huomioon 
seuraavat seikat:

2. Siltä osin kuin sopimuksessa ei ole 
selkeästi ja kattavasti määritelty digitaalista 
sisältöä koskevia vaatimuksia 1 kohdan 
mukaisesti, digitaalisen sisällön tulee 
soveltua siihen tarkoitukseen, jota 
kuluttajat voivat kohtuudella odottaa ja
johon vastaavanlaista digitaalista sisältöä 
yleensä käytetään, mukaan lukien sen 
toimivuus, yhteentoimivuus ja muut 
suorituskykyyn liittyvät ominaisuudet 
kuten saatavuus, jatkuvuus ja turvallisuus, 
ottaen huomioon seuraavat seikat:

Or. en
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Tarkistus 574
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Siltä osin kuin sopimuksessa ei 
tarvittaessa ole selkeästi ja kattavasti 
määritelty digitaalista sisältöä koskevia 
vaatimuksia 1 kohdan mukaisesti, 
digitaalisen sisällön tulee soveltua siihen 
tarkoitukseen, johon vastaavanlaista 
digitaalista sisältöä yleensä käytetään, 
mukaan lukien sen toimivuus,
yhteentoimivuus ja muut suorituskykyyn 
liittyvät ominaisuudet kuten saatavuus, 
jatkuvuus ja turvallisuus, ottaen huomioon 
seuraavat seikat:

2. Siltä osin kuin sopimuksessa ei 
tarvittaessa ole selkeästi ja kattavasti 
määritelty digitaalista sisältöä koskevia 
vaatimuksia 1 kohdan mukaisesti, 
digitaalisen sisällön tulee soveltua siihen 
tarkoitukseen, johon vastaavanlaista 
digitaalista sisältöä yleensä käytetään, 
mukaan lukien sen toimivuus ja muut 
ominaisuudet, kuten suorituskyky,
saatavuus, jatkuvuus ja turvallisuus, ottaen 
huomioon seuraavat seikat:

Or. fr

Tarkistus 575
Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) onko digitaalinen sisältö toimitettu 
vastikkeena kauppahinnasta vai muusta 
vastikkeesta kuin rahasta;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 576
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) onko digitaalinen sisältö toimitettu 
vastikkeena kauppahinnasta vai muusta 
vastikkeesta kuin rahasta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 577
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) onko digitaalinen sisältö toimitettu 
vastikkeena kauppahinnasta vai muusta 
vastikkeesta kuin rahasta;

Poistetaan.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) onko digitaalinen sisältö toimitettu 
vastikkeena kauppahinnasta vai muusta 
vastikkeesta kuin rahasta;

(a) Yhteentoimivuus, jota kuluttaja voi 
kohtuudella odottaa rajattomaksi jaksoksi 
toimitetulta sähköiseltä tiedostolta 
edellyttää sopimuksen säännöksistä 
riippumatta, että kyseinen sähköinen 
tiedosto toimitetaan vain avoimessa 
muodossa. Kyseisen tiedoston toimittaja, 
joka käyttää valmistajakohtaisia teknisiä 
suojatoimenpiteitä, antaa 
yhteentoimivuuden kannalta 
välttämättömät tiedostot tai digitaaliset 
palvelut niitä pyytävien muiden 
toimittajien saataville. Se ei määrää muita 
laitteistoa tai ohjelmistoa koskevia 
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rajoituksia, jotka estävät muun tiedoston 
kuin sen, jota varten se on toimitettu, 
saamisen ja käytön digitaalisessa 
ympäristössä, mikä tarkoittaa, että 
kuluttajat saavat digitaalisen sisällön 
käyttöönsä tarvitsematta käyttää 
sovelluksia tai muita teknologioita sen 
sisällön muuntamiseen, jota he haluavat 
käyttää.

Or. en

Tarkistus 579
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tarvittaessa muut voimassa olevat 
kansainväliset tekniset standardit, tai jos 
tällaisia teknisiä standardeja ei ole, alalla 
sovellettavat käytännesäännöt ja hyvät 
käytännöt; ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 580
Marlene Mizzi

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tarvittaessa muut voimassa olevat 
kansainväliset tekniset standardit, tai jos 
tällaisia teknisiä standardeja ei ole, alalla 
sovellettavat käytännesäännöt ja hyvät 
käytännöt; ja

(b) tarvittaessa muut voimassa olevat 
tekniset standardit, tai jos tällaisia teknisiä 
standardeja ei ole, alalla sovellettavat 
käytännesäännöt ja hyvät käytännöt; ja

Or. en
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Tarkistus 581
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) hän ei tiennyt eikä hänen voida 
kohtuudella olettaa tienneen kyseisestä 
lausumasta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 582
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) kyseinen lausuma oli oikaistu 
sopimuksentekohetkeen mennessä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 583
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) kyseinen lausuma ei ole voinut 
vaikuttaa päätökseen hankkia 
digitaalinen sisältö.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 584
Andreas Schwab



PE599.502v02-00 136/170 AM\1117404FI.docx

FI

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Silloin kun sopimuksessa 
määrätään, että digitaalinen sisältö 
toimitetaan pidemmän ajan kuluessa, 
digitaalisen sisällön on oltava sopimuksen 
mukaista koko tämän ajan.

3. Silloin kun sopimuksessa 
määrätään, että digitaalinen sisältö 
toimitetaan pidemmän ajan kuluessa, 
digitaalisen sisällön on oltava sopimuksen 
mukaista koko tämän ajan. Tarjoajan on 
päivitettävä tavaroihin sisällytetty 
digitaalinen sisältö tavaran tavanomaisen 
elinkaaren ajan, jos se on säännösten 
perusteella tarpeellista asianmukaisen 
käytön kannalta.

Or. de

Perustelu

Digitaalisen sisällön sopimuksenmukaisuudesta annetut vaatimukset ja kuluttajille 
sopimuksenvastaisuudessa annetut oikeudet muodostavat mielekkään ja asianmukaisen 
mittapuun, ja niitä olisi siksi sovellettava myös tavaroihin sisällytettyyn digitaaliseen 
sisältöön. Jotta kuluttaja voi vaatia oikeuksiaan helpommin, tavaran myyjän on otettava 
vastuu sopimuksenvastaisuudesta mahdollisesta kuluttajan ja digitaalisen sisällön tarjoajan 
välisestä erillisistä sopimussuhteista huolimatta.

Tarkistus 585
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Silloin kun sopimuksessa 
määrätään, että digitaalinen sisältö 
toimitetaan pidemmän ajan kuluessa, 
digitaalisen sisällön on oltava sopimuksen 
mukaista koko tämän ajan.

3. Silloin kun sopimuksessa 
määrätään, että digitaalinen sisältö tai 
digitaalinen palvelu toimitetaan pidemmän 
ajan kuluessa, digitaalisen sisällön tai 
digitaalisen palvelun, mukaan lukien 
toimittajan tarvittaessa tarjoamat 
turvallisuuspäivitykset, on oltava 
sopimuksen mukaista koko tämän ajan.

Or. en
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Tarkistus 586
Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Silloin kun sopimuksessa 
määrätään, että digitaalinen sisältö 
toimitetaan pidemmän ajan kuluessa, 
digitaalisen sisällön on oltava sopimuksen 
mukaista koko tämän ajan.

3. Silloin kun sopimuksessa 
määrätään, että digitaalinen sisältö tai 
digitaalinen palvelu toimitetaan pidemmän 
ajan kuluessa, digitaalisen sisällön tai 
digitaalisen palvelun on oltava 
sopimuksen mukaista koko tämän ajan.

Or. en

Tarkistus 587
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Silloin kun sopimuksessa 
määrätään, että digitaalinen sisältö 
toimitetaan pidemmän ajan kuluessa, 
digitaalisen sisällön on oltava sopimuksen 
mukaista koko tämän ajan.

3. Silloin kun sopimuksessa 
määrätään, että digitaalinen sisältö 
toimitetaan pidemmän ajan kuluessa, 
digitaalisen sisällön tai palvelun on oltava 
sopimuksen mukaista koko tämän ajan.

Or. it

Tarkistus 588
Marietje Schaake

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1) Jos digitaalinen sisältö toimitetaan 
tietyn ajan kuluessa ja kyseinen 
digitaalinen sisältö sisältyy tavaraan, 
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tavaran toimittaja varmistaa, että 
digitaalinen vakiosisältö on edelleen 
sopimuksen mukainen tämän artiklan 
1 kohdan mukaisesti tai se soveltuu tämän 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun 
käyttötarkoitukseen, muun muassa 
päivittämällä digitaalista vakiosisältöä, 
kuten kuluttaja voi odottaa ottaen 
huomioon tavaran ja sopimuksen luonne, 
kuluttajan tarjoama vastike ja mahdolliset 
turvallisuusriskit.

Or. en

Tarkistus 589
Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei toisin sovita, toimitetun 
digitaalisen sisällön on oltava sen 
viimeisimmän version mukainen, joka oli 
saatavilla sopimuksen tekoajankohtana.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 590
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei toisin sovita, toimitetun 
digitaalisen sisällön on oltava sen 
viimeisimmän version mukainen, joka oli 
saatavilla sopimuksen tekoajankohtana.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Toimitetusta versiosta pitäisi sopia toimittajan ja kuluttajan välillä teknisten vaatimusten ja 
sisällön yhteentoimivuutta kuluttajan digitaalisen ympäristön kanssa koskevien vaatimusten 
perusteella.

Tarkistus 591
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei toisin sovita, toimitetun 
digitaalisen sisällön on oltava sen 
viimeisimmän version mukainen, joka oli 
saatavilla sopimuksen tekoajankohtana.

4. Jollei toisin sovita, toimitetun 
digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun on oltava sen viimeisimmän 
version mukainen, joka oli saatavilla 
sopimuksen tekoajankohtana.

Or. en

Tarkistus 592
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun sopimus koskee kulttuurista 
sisältöä ja näin ollen väistämättä 
tekijänoikeudella suojattuja teoksia, 
sopimuksen noudattaminen edellyttää 
sitä, että tekijänoikeutta suojelevaa 
lainsäädäntöä noudatetaan kaikilta osin.

Or. fr

Tarkistus 593
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jotta digitaalinen sisältö olisi 
sopimuksen mukaista, sen on täytettävä 
myös 7 ja 8 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

5. Jotta digitaalinen sisältö tai 
digitaalinen palvelu olisi sopimuksen 
mukaista, sen on täytettävä myös 7 ja 
8 artiklassa säädetyt vaatimukset ja 
noudatettava asetuksen (EU) 2016/679
25 artiklassa tarkoitettua 
sisäänrakennetun ja oletusarvoisen 
tietosuojan periaatetta.

Or. en

Tarkistus 594
Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jotta digitaalinen sisältö olisi 
sopimuksen mukaista, sen on täytettävä 
myös 7 ja 8 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

5. Jotta digitaalinen sisältö tai 
digitaalinen palvelu olisi sopimuksen 
mukainen, sen on täytettävä myös 6 a, 7 ja 
8 artiklassa säädetyt vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 595
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jotta digitaalinen sisältö olisi 
sopimuksen mukaista, sen on täytettävä 
myös 7 ja 8 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

5. Jotta digitaalinen sisältö olisi 
sopimuksen mukaista, sen on täytettävä 
myös 6 a, 7 ja 8 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

Or. it
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Tarkistus 596
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jotta digitaalinen sisältö olisi 
sopimuksen mukaista, sen on täytettävä 
myös 7 ja 8 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

5. Jotta digitaalinen sisältö olisi 
sopimuksen mukaista, sen on täytettävä 
myös 7 artiklassa säädetyt vaatimukset.

Or. fr

Tarkistus 597
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jotta digitaalinen sisältö olisi 
sopimuksen mukaista, sen on täytettävä 
myös 7 ja 8 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

5. Jotta digitaalinen sisältö olisi 
sopimuksen mukaista, sen on täytettävä 
myös 7 artiklassa säädetyt vaatimukset.

Or. fr

Tarkistus 598
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jotta digitaalinen sisältö olisi 
sopimuksen mukaista, sen on täytettävä 
myös 7 ja 8 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

5. Jotta digitaalinen sisältö olisi 
sopimuksen mukaista, sen on täytettävä 
myös 7 artiklassa säädetyt vaatimukset.

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

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Sopimusosapuolet voivat sopia 
poikkeamisesta 1 ja 3 kohdan mukaisesti 
vaadituista objektiivisista perusteista 
edellyttäen, että sopimuksen tekemisen 
aikaan kuluttaja tunsi digitaalisen 
sisällön kyseisen erityisominaisuuden ja 
hyväksyi sen yksiselitteisesti sopimusta 
tehtäessä.

Or. en

Tarkistus 600
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla

Digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun sopimuksenmukaisuuden 

kriteerit

1. Digitaalisen sisällön tai palvelun on

(a) sovelluttava sopimusta tehtäessä 
myyjän tietoon saatettuun erityiseen 
tarkoitukseen, paitsi kun olosuhteista 
ilmenee, että kuluttaja ei jättänyt asiaa 
myyjän asiantuntemuksen ja arvioinnin 
varaan tai että ostajan ei ollut 
kohtuullista tehdä niin;

(b) sovelluttava tarkoituksiin, joihin 
vastaavanlaista digitaalista sisältöä tai 
palvelut yleensä käytetään;

(c) sisällettävä lisävarusteet, 
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asennusohjeet ja muut sopimuksessa 
kuvatut ohjeet;

(d) oltava sellaisten laatutekijöiden ja 
ominaisuuksien mukaista, jotka on 
ilmoitettu missä tahansa sopimusta 
edeltäneessä ilmoituksessa tai 
mainoksessa;

2. Siltä osin kuin sopimuksessa ei 
tarvittaessa ole selkeästi ja kattavasti 
määritelty digitaalista sisältöä koskevia 
vaatimuksia 1 kohdan mukaisesti, 
digitaalisen sisällön tulee soveltua siihen 
tarkoitukseen, johon vastaavanlaista 
digitaalista sisältöä yleensä käytetään, 
mukaan lukien sen toimivuus, 
yhteentoimivuus ja muut suorituskykyyn 
liittyvät ominaisuudet kuten saatavuus, 
jatkuvuus ja turvallisuus, ottaen 
huomioon seuraavat seikat:

(a) onko digitaalinen sisältö toimitettu 
vastikkeena kauppahinnasta vai muusta 
vastikkeesta kuin rahasta;

(b) tarvittaessa muut voimassa olevat 
kansainväliset tekniset standardit, tai jos 
tällaisia teknisiä standardeja ei ole, alalla 
sovellettavat käytännesäännöt ja hyvät 
käytännöt; ja

(c) toimittajan tai muun henkilön 
sopimuksentekoa edeltävissä 
liiketoimintaketjun vaiheissa esittämä 
julkinen lausuma, paitsi jos toimittaja voi 
osoittaa, että

i) hän ei tiennyt eikä hänen voida 
kohtuudella olettaa tienneen kyseisestä 
lausumasta;

ii) kyseinen lausuma oli oikaistu 
sopimuksentekohetkeen mennessä;

iii) kyseinen lausuma ei ole voinut 
vaikuttaa päätökseen hankkia 
digitaalinen sisältö.

Or. it
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Tarkistus 601
Eva Maydell

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla

Sopimuksenmukaisuutta koskevat 
objektiiviset vaatimukset

1. Digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun on soveltuvin osin

(a) sovelluttava käyttötarkoitukseen, 
johon vastaavanlaista digitaalista sisältöä 
yleensä käytetään ottaen huomioon 
tarvittaessa muut voimassa olevat tekniset 
standardit, tai jos tällaisia teknisiä 
standardeja ei ole, alalla sovellettavat 
käytännesäännöt ja hyvät käytännöt;

(a) oltava varustettu mukana 
toimitettavilla tarvittavilla ohjeilla ja 
sopimuksessa edellytetyllä asiakastuella; 
ja

(b) oltava varustettu ominaisuuksilla, 
toiminnallisuudella, yhteentoimivuudella 
ja muilla suorituskykyyn liittyvillä 
ominaisuuksilla, kuten saatavuudella, 
jatkuvuudella ja turvallisuudella, jotka 
ovat tavanomaisia samantyyppisessä 
digitaalisessa sisällössä tai digitaalisessa 
palvelussa ja joita kuluttaja voi 
kohtuudella odottaa digitaalisen sisällön 
tai digitaalisen palvelun luonteen 
perusteella ottaen huomioon seuraavat 
seikat: toimittajan tai muun henkilön 
sopimuksentekoa edeltävissä 
liiketoimintaketjun vaiheissa esittämä 
julkinen lausuma, paitsi jos toimittaja voi 
osoittaa, että

i) hän ei tiennyt eikä hänen voida 
kohtuudella olettaa tienneen kyseisestä 
lausumasta;

ii) kyseinen lausuma oli oikaistu 
sopimuksentekohetkeen mennessä;
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iii) kyseinen lausuma ei ole voinut 
vaikuttaa päätökseen hankkia 
digitaalinen sisältö tai digitaalinen 
palvelu;

(c) oltava päivitetty, jotta se soveltuu 
käyttötarkoitukseen, jota kuluttaja voi 
kohtuudella odottaa digitaalisen sisällön 
tai digitaalisen palvelun luonne 
huomioon ottaen.

(2) Toimitetun digitaalisen sisällön tai 
digitaalisen palvelun on oltava sen 
viimeisimmän version mukainen, joka oli 
saatavilla sopimuksen tekoajankohtana.

Or. en

Tarkistus 602
Axel Voss, Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Digitaalisen sisällön integrointi Digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun integrointi

Or. en

Tarkistus 603
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Silloin kun digitaalinen sisältö on 
integroitu kuluttajan digitaaliseen 
ympäristöön virheellisesti, tästä 
virheellisestä integroinnista johtuva 
virheellisyys on katsottava digitaalisen 
sisällön virheeksi, jos

Silloin kun digitaalinen sisältö tai palvelu
on integroitu kuluttajan digitaaliseen 
ympäristöön virheellisesti, tästä 
virheellisestä integroinnista johtuva 
virheellisyys on katsottava digitaalisen 
sisällön tai palvelun virheeksi, jos
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Or. it

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

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Silloin kun digitaalinen sisältö on 
integroitu kuluttajan digitaaliseen 
ympäristöön virheellisesti, tästä 
virheellisestä integroinnista johtuva 
virheellisyys on katsottava digitaalisen 
sisällön virheeksi, jos

Silloin kun digitaalinen sisältö tai 
digitaalinen palvelu on integroitu 
kuluttajan digitaaliseen ympäristöön 
virheellisesti, tästä virheellisestä 
integroinnista johtuva virheellisyys on 
katsottava sopimuksen vastaisuudeksi, jos

Or. en

Tarkistus 605
Axel Voss, Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Silloin kun digitaalinen sisältö on 
integroitu kuluttajan digitaaliseen 
ympäristöön virheellisesti, tästä 
virheellisestä integroinnista johtuva 
virheellisyys on katsottava digitaalisen 
sisällön virheeksi, jos

Silloin kun digitaalinen sisältö tai 
digitaalinen palvelu on integroitu 
kuluttajan digitaaliseen ympäristöön 
virheellisesti, tästä virheellisestä 
integroinnista johtuva virheellisyys on 
katsottava sopimuksen vastaisuudeksi, jos

Or. en

Tarkistus 606
Axel Voss, Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) digitaalisen sisällön integroinnista 
tai sen valvonnasta vastasi toimittaja; tai

(a) digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun integroinnista tai sen valvonnasta 
vastasi toimittaja; tai

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) digitaalisen sisällön integroinnista 
tai sen valvonnasta vastasi toimittaja; tai

(a) digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun integroinnista tai sen valvonnasta 
vastasi toimittaja; tai

Or. en

Tarkistus 608
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) digitaalisen sisällön integroinnista 
tai sen valvonnasta vastasi toimittaja; tai

(a) digitaalisen sisällön tai palvelun
integroinnista tai sen valvonnasta vastasi 
toimittaja; tai

Or. it

Tarkistus 609
Axel Voss, Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) digitaalinen sisältö oli tarkoitettu 
kuluttajan integroitavaksi ja virheellinen 
integrointi johtui puutteellisista 
integrointiohjeista, jos ohjeet on toimitettu 
6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
tai ne olisi pitänyt toimittaa 6 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

(b) digitaalinen sisältö tai digitaalinen 
palvelu oli tarkoitettu kuluttajan 
integroitavaksi ja virheellinen integrointi 
johtui puutteellisista integrointiohjeista, jos 
ohjeet on toimitettu 6 a artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti tai ne olisi pitänyt 
toimittaa 6 a artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) digitaalinen sisältö oli tarkoitettu 
kuluttajan integroitavaksi ja virheellinen 
integrointi johtui puutteellisista 
integrointiohjeista, jos ohjeet on toimitettu 
6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
tai ne olisi pitänyt toimittaa 6 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

(b) digitaalinen sisältö tai digitaalinen 
palvelu oli tarkoitettu kuluttajan 
integroitavaksi ja virheellinen integrointi 
johtui puutteellisista integrointiohjeista, jos 
ohjeet on toimitettu 6 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti tai ne olisi pitänyt 
toimittaa 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 611
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) digitaalinen sisältö oli tarkoitettu 
kuluttajan integroitavaksi ja virheellinen 
integrointi johtui puutteellisista 
integrointiohjeista, jos ohjeet on toimitettu 

(b) digitaalinen sisältö oli tarkoitettu 
kuluttajan integroitavaksi ja virheellinen 
integrointi johtui puutteellisista 
integrointiohjeista, jos ohjeet on toimitettu 
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6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
tai ne olisi pitänyt toimittaa 6 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
tai ne olisi pitänyt toimittaa 6 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 612
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) digitaalinen sisältö oli tarkoitettu 
kuluttajan integroitavaksi ja virheellinen 
integrointi johtui puutteellisista 
integrointiohjeista, jos ohjeet on toimitettu 
6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
tai ne olisi pitänyt toimittaa 6 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

(b) digitaalinen sisältö tai palvelu oli 
tarkoitettu kuluttajan integroitavaksi ja 
virheellinen integrointi johtui 
puutteellisista integrointiohjeista, jos ohjeet 
on toimitettu 6 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti tai ne olisi pitänyt 
toimittaa 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 613
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen 
sekä toimittajan että kuluttajan on 
varmistettava ennen sopimuksen 
tekemistä, että sisältö on yhteensopiva 
kuluttajan digitaalisen ympäristön 
kanssa.

Or. fr

Tarkistus 614
Philippe Juvin
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Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla

E-kirjojen yhteentoimivuus

1. E-kirjan, jolla ei ole aikarajoitusta, on 
oltava yhteentoimiva, ja näin ollen se on 
toimitettava yksinomaan avoimessa 
muodossa.

2. Jos toimittaja käyttää teknisiä 
suojakeinoja, hän saattaa 
yhteentoimivuuden kannalta tarvittavat 
tiedot muiden e-kirjatiedostojen 
toimittajien saataville näiden pyynnöstä.

Or. fr

Tarkistus 615
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle, siihen ei saa 
kohdistua mitään kolmannen oikeuksia, 
esimerkiksi immateriaalioikeuksiin 
perustuvia oikeuksia, niin että digitaalista 
tuotetta voidaan käyttää sopimuksen 
mukaisesti.

1. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle, siihen ei saa 
kohdistua kolmannen oikeuksia, jotka 
voivat estää kuluttajalta digitaalisen 
sisällön sopimuksen mukaisen käytön, 
esimerkiksi immateriaalioikeuksiin 
perustuvia oikeuksia, niin että digitaalista 
tuotetta voidaan käyttää sopimuksen 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Nykyisen sanamuodon perusteella digitaaliseen sisältöön ei saa kohdistua mitään oikeuksia. 
Riittää kuitenkin, että sisältöön ei kohdistu ristiriitaisia oikeuksia.
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Tarkistus 616
Axel Voss, Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle, siihen ei saa 
kohdistua mitään kolmannen oikeuksia, 
esimerkiksi immateriaalioikeuksiin 
perustuvia oikeuksia, niin että digitaalista 
tuotetta voidaan käyttää sopimuksen 
mukaisesti.

1. Digitaaliseen sisältöön tai 
digitaaliseen palveluun ei kohdistu mitään 
kolmannen oikeuksia, esimerkiksi 
immateriaalioikeuksiin perustuvia 
oikeuksia, jotka voivat estää kuluttajaa 
käyttämästä digitaalista sisältöä tai 
digitaalista palvelua sopimuksen
mukaisesti.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle, siihen ei saa 
kohdistua mitään kolmannen oikeuksia, 
esimerkiksi immateriaalioikeuksiin 
perustuvia oikeuksia, niin että digitaalista 
tuotetta voidaan käyttää sopimuksen 
mukaisesti.

1. Digitaaliseen sisältöön tai 
digitaaliseen palvelun ei kohdistu mitään 
kolmannen oikeuksia, esimerkiksi 
immateriaalioikeuksiin perustuvia 
oikeuksia, jotka voivat estää kuluttajaa 
käyttämästä digitaalista sisältöä tai 
digitaalista palvelua sopimuksen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 618
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle, siihen ei saa 
kohdistua mitään kolmannen oikeuksia, 
esimerkiksi immateriaalioikeuksiin 
perustuvia oikeuksia, niin että digitaalista 
tuotetta voidaan käyttää sopimuksen 
mukaisesti.

1. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle, sen on 
kunnioitettava kaikkia kolmannen 
oikeuksia, esimerkiksi 
immateriaalioikeuksiin perustuvia 
oikeuksia.

Or. fr

Tarkistus 619
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle, siihen ei saa 
kohdistua mitään kolmannen oikeuksia, 
esimerkiksi immateriaalioikeuksiin 
perustuvia oikeuksia, niin että digitaalista 
tuotetta voidaan käyttää sopimuksen 
mukaisesti.

1. Silloin kun digitaalinen sisältö tai 
palvelu toimitetaan kuluttajalle, siihen ei 
saa kohdistua mitään kolmannen oikeuksia, 
esimerkiksi immateriaalioikeuksiin 
perustuvia oikeuksia, niin että digitaalista 
tuotetta voidaan käyttää sopimuksen 
mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 620
Angel Dzhambazki

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle, siihen ei saa 
kohdistua mitään kolmannen oikeuksia, 
esimerkiksi immateriaalioikeuksiin 
perustuvia oikeuksia, niin että digitaalista 
tuotetta voidaan käyttää sopimuksen 

1. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle, digitaalinen 
sisältö ei riko mitään kolmannen 
oikeuksia, esimerkiksi 
immateriaalioikeuksiin perustuvia 
oikeuksia, niin että digitaalista tuotetta 
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mukaisesti. voidaan käyttää sopimuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 621
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle, siihen ei saa 
kohdistua mitään kolmannen oikeuksia, 
esimerkiksi immateriaalioikeuksiin 
perustuvia oikeuksia, niin että digitaalista 
tuotetta voidaan käyttää sopimuksen 
mukaisesti.

1. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle, se ei saa loukata
mitään kolmannen oikeuksia, esimerkiksi 
immateriaalioikeuksiin perustuvia 
oikeuksia, niin että digitaalista tuotetta 
voidaan käyttää sopimuksen mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 622
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle, siihen ei saa 
kohdistua mitään kolmannen oikeuksia, 
esimerkiksi immateriaalioikeuksiin 
perustuvia oikeuksia, niin että digitaalista 
tuotetta voidaan käyttää sopimuksen 
mukaisesti.

1. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle, sen on 
kunnioitettava kaikkia kolmannen 
oikeuksia, esimerkiksi 
immateriaalioikeuksiin perustuvia 
oikeuksia, niin että digitaalista tuotetta 
voidaan käyttää sopimuksen mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 623
Axel Voss, Eva Paunova
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle pidemmän ajan 
kuluessa, toimittajan on koko tämän ajan 
huolehdittava siitä, että digitaaliseen 
sisältöön ei kohdistu mitään kolmannen 
oikeuksia, esimerkiksi 
immateriaalioikeuksiin perustuvia 
oikeuksia, niin että digitaalista tuotetta 
voidaan käyttää sopimuksen mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 624
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle pidemmän ajan 
kuluessa, toimittajan on koko tämän ajan 
huolehdittava siitä, että digitaaliseen 
sisältöön ei kohdistu mitään kolmannen 
oikeuksia, esimerkiksi 
immateriaalioikeuksiin perustuvia 
oikeuksia, niin että digitaalista tuotetta 
voidaan käyttää sopimuksen mukaisesti.

2. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle pidemmän ajan 
kuluessa, toimittajan on koko tämän ajan 
huolehdittava siitä, että digitaalinen sisältö 
kunnioittaa kolmannen oikeuksia, 
esimerkiksi immateriaalioikeuksiin 
perustuvia oikeuksia.

Or. fr

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

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus



AM\1117404FI.docx 155/170 PE599.502v02-00

FI

2. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle pidemmän ajan 
kuluessa, toimittajan on koko tämän ajan 
huolehdittava siitä, että digitaaliseen 
sisältöön ei kohdistu mitään kolmannen 
oikeuksia, esimerkiksi
immateriaalioikeuksiin perustuvia
oikeuksia, niin että digitaalista tuotetta 
voidaan käyttää sopimuksen mukaisesti.

2. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle pidemmän ajan 
kuluessa, toimittajan on koko tämän ajan 
huolehdittava siitä, että digitaaliseen 
sisältöön ei kohdistu mitään kolmannen 
oikeuksia, esimerkiksi käyttöoikeuden 
ehdoista johtuvia oikeuksia, jotka voivat 
estää kuluttajaa käyttämästä digitaalista 
sisältö tai digitaalista palvelua
sopimuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 626
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle pidemmän ajan 
kuluessa, toimittajan on koko tämän ajan 
huolehdittava siitä, että digitaaliseen 
sisältöön ei kohdistu mitään kolmannen 
oikeuksia, esimerkiksi 
immateriaalioikeuksiin perustuvia 
oikeuksia, niin että digitaalista tuotetta 
voidaan käyttää sopimuksen mukaisesti.

2. Silloin kun digitaalinen sisältö tai 
palvelu toimitetaan kuluttajalle pidemmän 
ajan kuluessa, toimittajan on koko tämän 
ajan huolehdittava siitä, että digitaaliseen 
sisältöön ei kohdistu mitään kolmannen 
oikeuksia, esimerkiksi 
immateriaalioikeuksiin perustuvia 
oikeuksia, niin että digitaalista tuotetta tai 
palvelua voidaan käyttää sopimuksen 
mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 627
Angel Dzhambazki

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle pidemmän ajan 
kuluessa, toimittajan on koko tämän ajan 

2. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle pidemmän ajan 
kuluessa, toimittajan on koko tämän ajan 
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huolehdittava siitä, että digitaaliseen 
sisältöön ei kohdistu mitään kolmannen 
oikeuksia, esimerkiksi 
immateriaalioikeuksiin perustuvia 
oikeuksia, niin että digitaalista tuotetta 
voidaan käyttää sopimuksen mukaisesti.

huolehdittava siitä, että digitaalinen sisältö
ei riko mitään kolmannen oikeuksia, 
esimerkiksi immateriaalioikeuksiin 
perustuvia oikeuksia, niin että digitaalista 
tuotetta voidaan käyttää sopimuksen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 628
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle pidemmän ajan 
kuluessa, toimittajan on koko tämän ajan 
huolehdittava siitä, että digitaaliseen 
sisältöön ei kohdistu mitään kolmannen 
oikeuksia, esimerkiksi 
immateriaalioikeuksiin perustuvia 
oikeuksia, niin että digitaalista tuotetta 
voidaan käyttää sopimuksen mukaisesti.

2. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle pidemmän ajan 
kuluessa, toimittajan on koko tämän ajan 
huolehdittava siitä, että digitaalinen sisältö 
ei loukkaa mitään kolmannen oikeuksia, 
esimerkiksi immateriaalioikeuksiin 
perustuvia oikeuksia, niin että digitaalista 
tuotetta voidaan käyttää sopimuksen 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 629
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle pidemmän ajan 
kuluessa, toimittajan on koko tämän ajan 
huolehdittava siitä, että digitaaliseen 
sisältöön ei kohdistu mitään kolmannen 
oikeuksia, esimerkiksi 
immateriaalioikeuksiin perustuvia 
oikeuksia, niin että digitaalista tuotetta 

2. Silloin kun digitaalinen sisältö 
toimitetaan kuluttajalle pidemmän ajan 
kuluessa, toimittajan on koko tämän ajan 
huolehdittava siitä, että digitaalinen sisältö 
kunnioittaa kolmannen oikeuksia, 
esimerkiksi immateriaalioikeuksiin 
perustuvia oikeuksia, niin että digitaalista 
tuotetta voidaan käyttää sopimuksen 
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voidaan käyttää sopimuksen mukaisesti. mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 630
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Se, että toimittaja ei varmista, että 
kyseiseen digitaaliseen sisältöön ei 
kohdistu mitään kolmannen oikeuksia, ei 
voi johtaa sopimuksen päättämiseen, jos 
kuluttaja ei ole antanut suostumusta 
kyseiselle päättämiselle.

Or. en

Tarkistus 631
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla

Sopimuksenmukaisuuden 
määrittämisajankohta

1. Toimittaja on vastuussa virheistä, jotka 
ovat olemassa silloin kun

(a) kuluttaja tai tämän nimeämä kolmas 
osapuoli ja muu kuin siirtoväline saa 
digitaalisen sisällön tai palvelun fyysisesti 
hallintaansa tai

(b) digitaalinen sisältö tai palvelu 
luovutetaan kuluttajan valitsemalle 
siirtovälineelle, jos myyjä ei ole 
ehdottanut kyseistä siirtovälinettä tai 
myyjä ei ole ehdottanut minkäänlaista 
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siirtoa.

Jos tavaran asentamisesta tai sen 
valvonnasta vastasi toimittaja, kuluttajan 
katsotaan saaneen digitaalisen sisällön tai 
palvelun fyysisesti hallintaansa, kun 
asennus on saatettu loppuun. Jos 
digitaalinen sisältö tai palvelu on 
tarkoitettu kuluttajan asennettavaksi, 
kuluttajan katsotaan saaneen tavaran 
fyysisesti hallintaansa, kun kuluttajalla 
on ollut kohtuullisesti aikaa asentamiseen 
mutta joka tapauksessa viimeistään
30 päivän kuluttua 1 kohdassa 
tarkoitetusta ajankohdasta.

Jos tavarassa ilmenee virhe kahden 
vuoden kuluessa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetusta ajankohdasta, virheen 
katsotaan olleen olemassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuna ajankohtana, paitsi jos tämä 
on ristiriidassa digitaalisen sisällön tai 
palvelun tai virheen luonteen kanssa.

Or. it

Tarkistus 632
Axel Voss, Eva Maydell

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla

Sopimuksenmukaisuuden 
määrittämisajankohta

Toimittaja on vastuussa virheistä, jotka 
ovat olemassa silloin kun

(a) kuluttaja tai kuluttajan osoittama 
kolmas osapuoli, joka ei ole 
rahdinkuljettaja, on saanut fyysisesti 
haltuunsa aineellisen välineen, johon 
digitaalinen sisältö tai digitaalinen 
palvelu on sisällytetty;

(b) aineellinen väline, johon digitaalinen 
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sisältö tai digitaalinen palvelu on 
sisällytetty, luovutetaan kuluttajan 
valitsemalle rahdinkuljettajalle, jos 
toimittaja ei ehdottanut kyseistä 
rahdinkuljettajaa tai jos toimittajalla ei 
ole kuljetusvälineitä, sanotun 
rajoittamatta kuluttajan oikeuksia 
rahdinkuljettajan osalta;

(c) 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
kuluttaja tai kolmas osapuoli ovat saaneet 
haltuunsa digitaalisen sisällön tai 
digitaalisen palvelun; tai

(d) digitaalinen sisältö tai digitaalinen 
palvelu toimitetaan 5 artiklan mukaisesti, 
jos digitaalista sisältöä tai digitaalista 
palvelu ei saada haltuun.

Or. en

Tarkistus 633
Dennis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla

Sopimuksenmukaisuuden 
määrittämisajankohta

1. Myyjä on vastuussa virheistä, jotka ovat 
olemassa silloin kun

(a) kuluttaja tai kuluttajan osoittama 
kolmas osapuoli, joka ei ole 
rahdinkuljettaja, on saanut tavaran 
fyysisesti hallintaansa; tai

(b) tavarat luovutetaan kuluttajan 
valitsemalle rahdinkuljettajalle, jos myyjä 
ei ehdottanut rahdinkuljettajaa.

2. Jos tavaran asentamisesta tai sen 
valvonnasta vastasi myyjä, kuluttajan 
katsotaan saaneen tavaran fyysisesti 
hallintaansa, kun asennus on saatettu 
loppuun. Jos kuluttajan oli tarkoitus 
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asentaa tavara, 30 päivän jakson jälkeen 
katsotaan, että kuluttaja on saanut tavarat 
fyysisesti haltuunsa.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla

Kaupalliset takuut

1. Kaupallisen takuun on sidottava 
takuun antajaa niiden ehtojen mukaisesti, 
jotka on esitetty

(a) myyjän niissä ennen sopimuksentekoa 
toimittamissa tiedoissa, mukaan lukien 
ennen sopimuksentekoa annetut 
lausumat, jotka ovat erottamaton osa 
sopimusta;

(b) mainonnassa, joka on saatavilla 
sopimuksentekohetkellä tai ennen sitä; ja

(c) takuutodistuksessa.

2. Takuutodistus on asetettava saataville 
kirjallisesti tai pysyvällä välineellä ja 
laadittava selkeällä ja ymmärrettävällä 
kielellä. Tiedoista on käytävä ilmi 
seuraavaa:

(a) selkeä ilmoitus tämän direktiivin 
mukaisista kuluttajan oikeuksista ja siitä, 
että kaupallinen takuu ei vaikuta näihin 
oikeuksiin; ja

(b) kaupallisen takuun ehdot, jotka ovat 
kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia 
paremmat, tiedot kaupallisen takuun 
kestosta, siirrettävyydestä, 
maantieteellisestä soveltamisalasta ja 
mahdollisista maksuista, joita kuluttajalle 
voi aiheutua kaupallisen takuun käytöstä, 
takuun antajan nimi ja osoite ja sen 
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henkilön nimi ja osoite, jolle vaatimukset 
on esitettävä, jos tämä on eri henkilö kuin 
takuun antaja, sekä menettely, jonka 
mukaisesti vaatimukset on esitettävä.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
8 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b artikla

Käyttöajan pituiset kaupalliset takuut

1. Teknisen tavaran, johon on sisällytetty
digitaalista sisältöä tai digitaalinen 
palvelu, valmistajan on taattava 
kuluttajalle tuotteen soveltuvuus sen 
ennakoitavissa olevan 
vähimmäiskäyttöajan mukaisesti ja 
ilmoitettava, miten pitkä käyttöaika on. 
Ilmoitettava määräaika ei saa olla 
lyhempi kuin sen jäsenvaltion 
oikeudellisten määräysten mukainen 
jakso, jossa kuluttajalla on tavanomainen 
asuntonsa, ja sen on perustuttava 
kohtuullisen ja tyypillisen kuluttajan 
odotuksiin.

2. Jos tuottaja ei täytä 1 kohdassa 
tarkoitettuja velvoitteitaan, hänellä on 
kuluttajaa kohtaan samat velvoitteet kuin 
toimittajalla.

Or. en

Tarkistus 636
Angelika Niebler
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.

Todistustaakka

1. Digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuutta koskeva 
todistustaakka on 10 artiklassa 
tarkoitettuna ajankohtana toimittajalla.

Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos 
toimittaja voi osoittaa, että kuluttajan 
digitaalinen ympäristö ei ole yhteensopiva 
digitaalisen sisällön yhteentoimivuutta 
koskevien tai muiden teknisten 
vaatimusten kanssa ja jos toimittaja on 
ilmoittanut tällaisista vaatimuksista 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä.

3. Kuluttajan on mahdollisuuksien 
mukaan tehtävä toimittajan kanssa 
yhteistyötä siltä osin kuin se on tarpeen 
kuluttajan digitaalisen ympäristön 
määrittämistä varten. Yhteistyövelvoite 
koskee ainoastaan sellaisia teknisesti 
käytettävissä olevia keinoja, joista 
aiheutuu kuluttajalle vähiten häiriötä. Jos 
kuluttaja ei osallistu tällaiseen 
yhteistyöhön, digitaalisen sisällön 
virheellisyyttä koskeva todistustaakka on 
kuluttajalla.

Or. de

Perustelu

Kokonaiskäsityksen vuoksi 9 ja 10 artiklan on yhdistettävä yhdeksi artiklaksi. Tämä tarkistus 
on siten käsiteltävä yhdessä 10 artiklaa koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 637
Dennis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuutta koskeva 
todistustaakka on 10 artiklassa 
tarkoitettuna ajankohtana toimittajalla.

1. Digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuutta koskeva 
todistustaakka on 10 artiklassa 
tarkoitettuna ajankohtana toimittajalla tai 
myyjällä, kun kyse on aineellisesta 
tavarasta, johon on sisällytetty ohjelmisto.
Jos tavarassa ilmenee virhe tuotteen 

odotettuna käyttöaikana 8 a artiklan 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettuna aikana, virheen 
katsotaan olleen olemassa 10 artiklassa 
tarkoitettuna ajankohtana, paitsi jos tämä 
on ristiriidassa tavaran tai virheen 
luonteen kanssa.

Or. en

Tarkistus 638
Dietmar Köster

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuutta koskeva 
todistustaakka on 10 artiklassa 
tarkoitettuna ajankohtana toimittajalla.

1. Jos tavarassa ilmenee virhe 
kahden vuoden kuluessa 10 artiklassa 
tarkoitetusta ajankohdasta, virheen 
katsotaan olleen olemassa tänä 
ajankohtana, paitsi jos tämä on 
ristiriidassa tavaran tai virheen luonteen 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 639
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Digitaalisen sisällön 1. Digitaalisen sisällön 
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sopimuksenmukaisuutta koskeva 
todistustaakka on 10 artiklassa 
tarkoitettuna ajankohtana toimittajalla.

sopimuksenmukaisuutta koskeva 
todistustaakka on 10 artiklassa 
tarkoitettuna ajankohtana toimittajalla
kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 
digitaalisen sisällön toimittamisesta.

Or. en

Tarkistus 640
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuutta koskeva 
todistustaakka on 10 artiklassa 
tarkoitettuna ajankohtana toimittajalla.

1. Digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuutta koskeva 
todistustaakka on 10 artiklassa 
tarkoitettuna ajankohtana toimittajalla 
6 kuukautta toimituksen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 641
Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuutta koskeva 
todistustaakka on 10 artiklassa 
tarkoitettuna ajankohtana toimittajalla.

1. Digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuutta koskeva 
todistustaakka on 10 artiklassa 
tarkoitettuna ajankohtana toimittajalla 
ensimmäiset kuusi kuukautta.

Or. de

Tarkistus 642
Andreas Schwab
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuutta koskeva 
todistustaakka on 10 artiklassa 
tarkoitettuna ajankohtana toimittajalla.

1. Digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuutta koskeva 
todistustaakka on 10 artiklassa 
tarkoitettuna ajankohtana toimittajalla 
kuuden kuukauden ajan.

Or. de

Perustelu

Todistustaakka, joka on tarjoajalla kuusi kuukautta, tarjoaa asianmukaisen kuluttajansuojan, 
mutta siinä otetaan huomioon myös tarjoajan edut.

Tarkistus 643
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuutta koskeva 
todistustaakka on 10 artiklassa 
tarkoitettuna ajankohtana toimittajalla.

1. Toimittajan katsotaan olevan 
vastuussa, jos virhe ilmenee kahden 
vuoden kuluessa 10 artiklassa 
tarkoitetusta ajankohdasta.

Or. it

Tarkistus 644
Axel Voss, Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuutta koskeva 
todistustaakka on 10 artiklassa 
tarkoitettuna ajankohtana toimittajalla.

1. Kaikkien kuuden kuukauden 
kuluessa toimituksesta ilmenevien 
virheiden katsotaan olleen olemassa 
toimitusaikana.

Or. en



PE599.502v02-00 166/170 AM\1117404FI.docx

FI

Tarkistus 645
Antanas Guoga

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuutta koskeva 
todistustaakka on 10 artiklassa 
tarkoitettuna ajankohtana toimittajalla.

1. Todistustaakka siitä, toimitettiinko 
digitaalista sisältä 5 artiklan mukaisesti, 
on toimittajalla.

Or. en

Tarkistus 646
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kuluttaja menettää tässä 
direktiivissä tarkoitetut oikeutensa, jos 
hän ei ilmoita myyjälle virheestä kahden 
kuukauden kuluessa virheen 
havaitsemisesta, tai jos se olisi voitu 
havaita kohtuullista huolellisuutta 
noudattaen.

Or. it

Tarkistus 647
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jollei toisin osoiteta, kuuden 
kuukauden kuluessa 10 artiklassa 
tarkoitetusta määräajasta ilmenevän 
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virheen oletetaan olleen olemassa jo 
kyseisenä ajankohtana.

Or. it

Tarkistus 648
Angel Dzhambazki

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, 
jos toimittaja voi osoittaa, että kuluttajan 
digitaalinen ympäristö ei ole yhteensopiva 
digitaalisen sisällön yhteentoimivuutta 
koskevien tai muiden teknisten 
vaatimusten kanssa ja jos toimittaja on 
ilmoittanut tällaisista vaatimuksista 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, 
jos kuluttajan digitaalinen ympäristö ei ole 
yhteensopiva digitaalisen sisällön 
yhteentoimivuutta koskevien tai muiden 
teknisten vaatimusten kanssa ja jos 
toimittaja on ilmoittanut tällaisista 
vaatimuksista kuluttajalle ennen 
sopimuksen tekemistä. Kuluttajalla on 
moraalinen vastuu toteuttaa kaikki 
tarvittavat toimenpiteet ja käytettävissään 
olevilla keinoilla varmistaa digitaalisen 
ympäristön yhteensopivuus omasta 
puolestaan toimittajan esittämien 
vaatimusten mukaan.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan erilaista lähestymistapaa, koska kuluttajan on varmistettava oman digitaalisen 
ympäristönsä tekninen yhteentoimivuus. Toimittaja ei pääse kyseiseen ympäristöön eikä tällä 
ole etukäteistietoa siitä, koska toimittaja on antanut lainmukaisesti kuluttajalle tarvittavat 
tiedot yhteentoimivuudesta ja teknisistä vaatimuksista.

Tarkistus 649
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, 2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, 
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jos toimittaja voi osoittaa, että kuluttajan 
digitaalinen ympäristö ei ole yhteensopiva 
digitaalisen sisällön yhteentoimivuutta 
koskevien tai muiden teknisten 
vaatimusten kanssa ja jos toimittaja on 
ilmoittanut tällaisista vaatimuksista 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä.

jos toimittaja voi osoittaa, että kuluttajan 
digitaalinen ympäristö ei ole yhteensopiva 
digitaalisen sisällön yhteentoimivuutta 
koskevien tai muiden teknisten 
vaatimusten kanssa ja jos toimittaja on 
ilmoittanut tällaisista vaatimuksista 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä 
helposti ymmärrettävällä tavalla.

Or. en

Tarkistus 650
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, 
jos toimittaja voi osoittaa, että kuluttajan 
digitaalinen ympäristö ei ole yhteensopiva 
digitaalisen sisällön yhteentoimivuutta 
koskevien tai muiden teknisten 
vaatimusten kanssa ja jos toimittaja on 
ilmoittanut tällaisista vaatimuksista 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, 
jos toimittaja voi osoittaa, että kuluttajan 
digitaalinen ympäristö ei ole yhteensopiva 
digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
palvelun yhteentoimivuutta koskevien tai 
muiden teknisten vaatimusten kanssa ja jos 
toimittaja on ilmoittanut tällaisista 
vaatimuksista kuluttajalle ennen 
sopimuksen tekemistä.

Or. en

Tarkistus 651
Axel Voss, Eva Paunova

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, 
jos toimittaja voi osoittaa, että kuluttajan 
digitaalinen ympäristö ei ole yhteensopiva 
digitaalisen sisällön yhteentoimivuutta 

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, 
jos toimittaja voi osoittaa, että kuluttajan 
digitaalinen ympäristö ei ole yhteensopiva 
digitaalisen sisällön tai digitaalisen 
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koskevien tai muiden teknisten 
vaatimusten kanssa ja jos toimittaja on 
ilmoittanut tällaisista vaatimuksista 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä.

palvelun yhteentoimivuutta koskevien tai 
muiden teknisten vaatimusten kanssa ja jos 
toimittaja on ilmoittanut tällaisista 
vaatimuksista kuluttajalle ennen 
sopimuksen tekemistä.

Or. en

Tarkistus 652
Marco Zullo

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, 
jos toimittaja voi osoittaa, että kuluttajan 
digitaalinen ympäristö ei ole yhteensopiva 
digitaalisen sisällön yhteentoimivuutta 
koskevien tai muiden teknisten 
vaatimusten kanssa ja jos toimittaja on 
ilmoittanut tällaisista vaatimuksista 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, 
jos toimittaja voi osoittaa, että kuluttajan 
digitaalinen ympäristö ei ole yhteensopiva 
digitaalisen sisällön tai palvelun
yhteentoimivuutta koskevien tai muiden 
teknisten vaatimusten kanssa ja jos 
toimittaja on ilmoittanut tällaisista 
vaatimuksista kuluttajalle ennen 
sopimuksen tekemistä.

Or. it

Tarkistus 653
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, 
jos toimittaja voi osoittaa, että kuluttajan 
digitaalinen ympäristö ei ole yhteensopiva 
digitaalisen sisällön yhteentoimivuutta 
koskevien tai muiden teknisten 
vaatimusten kanssa ja jos toimittaja on 
ilmoittanut tällaisista vaatimuksista 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, 
jos toimittaja voi osoittaa, että kuluttajan 
digitaalinen ympäristö ei ole yhteensopiva 
digitaalisen sisällön teknisten vaatimusten 
kanssa ja jos toimittaja on ilmoittanut 
tällaisista vaatimuksista kuluttajalle ennen 
sopimuksen tekemistä.

Or. fr
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Tarkistus 654
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, 
jos toimittaja voi osoittaa, että kuluttajan 
digitaalinen ympäristö ei ole yhteensopiva 
digitaalisen sisällön yhteentoimivuutta 
koskevien tai muiden teknisten 
vaatimusten kanssa ja jos toimittaja on 
ilmoittanut tällaisista vaatimuksista 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä.

2. Edellä olevaa 1 b kohtaa ei 
sovelleta, jos toimittaja voi osoittaa, että 
kuluttajan digitaalinen ympäristö ei ole 
yhteensopiva digitaalisen sisällön 
yhteentoimivuutta koskevien tai muiden 
teknisten vaatimusten kanssa ja jos 
toimittaja on ilmoittanut tällaisista 
vaatimuksista kuluttajalle ennen 
sopimuksen tekemistä.

Or. it
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