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Ändringsförslag 309
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att säkerställa att 
konsumenten åtnjuter ett effektivt skydd i 
samband med rätten att häva avtalet, bör 
leverantören göra det möjligt för 
konsumenten att hämta alla data som 
konsumenten har laddat upp, producerat 
med hjälp av det digitala innehållet eller 
genererat genom konsumentens 
användning av det digitala innehållet. 
Denna skyldighet bör utsträckas till att 
omfatta uppgifter som leverantören är 
skyldig att bevara enligt avtalet om 
tillhandahållande av digitalt innehåll 
samt uppgifter som leverantören faktiskt 
har bevarat i samband med avtalet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 310
Axel Voss, Eva Paunova

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att säkerställa att 
konsumenten åtnjuter ett effektivt skydd i 
samband med rätten att häva avtalet, bör 
leverantören göra det möjligt för 
konsumenten att hämta alla data som 
konsumenten har laddat upp, producerat 
med hjälp av det digitala innehållet eller 
genererat genom konsumentens 
användning av det digitala innehållet. 
Denna skyldighet bör utsträckas till att 
omfatta uppgifter som leverantören är 
skyldig att bevara enligt avtalet om 

utgår
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tillhandahållande av digitalt innehåll 
samt uppgifter som leverantören faktiskt 
har bevarat i samband med avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 311
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att säkerställa att konsumenten 
åtnjuter ett effektivt skydd i samband med 
rätten att häva avtalet, bör leverantören 
göra det möjligt för konsumenten att hämta 
alla data som konsumenten har laddat upp, 
producerat med hjälp av det digitala 
innehållet eller genererat genom 
konsumentens användning av det digitala 
innehållet. Denna skyldighet bör utsträckas 
till att omfatta uppgifter som leverantören 
är skyldig att bevara enligt avtalet om 
tillhandahållande av digitalt innehåll samt 
uppgifter som leverantören faktiskt har 
bevarat i samband med avtalet.

(39) För att säkerställa att konsumenten 
åtnjuter ett effektivt skydd i samband med 
rätten att häva avtalet, bör leverantören 
göra det möjligt för konsumenten att hämta 
alla personuppgifter som konsumenten har 
laddat upp, producerat med hjälp av det 
digitala innehållet eller genererat genom 
konsumentens användning av det digitala 
innehållet, förutsatt att ifrågavarande 
uppgifter inte har raderats eller 
anonymiserats. Denna skyldighet bör 
utsträckas till att omfatta personuppgifter
som leverantören är skyldig att bevara 
enligt avtalet om tillhandahållande av 
digitalt innehåll samt personuppgifter som 
leverantören faktiskt har bevarat i samband 
med avtalet. Leverantören bör också 
tillåta konsumenten att, om det är tekniskt 
genomförbart, hämta det innehåll som 
tillhandahålls av den senare genom 
användningen av det digitala innehållet 
och, om innehållet kan flyttas till en 
annan tjänst, i den mån dessa uppgifter 
har lagrats av leverantören.

Or. en

Ändringsförslag 312
Daniel Dalton, Vicky Ford

Förslag till direktiv
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Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att säkerställa att konsumenten 
åtnjuter ett effektivt skydd i samband med 
rätten att häva avtalet, bör leverantören 
göra det möjligt för konsumenten att hämta 
alla data som konsumenten har laddat 
upp, producerat med hjälp av det digitala 
innehållet eller genererat genom 
konsumentens användning av det digitala 
innehållet. Denna skyldighet bör 
utsträckas till att omfatta uppgifter som 
leverantören är skyldig att bevara enligt 
avtalet om tillhandahållande av digitalt 
innehåll samt uppgifter som leverantören 
faktiskt har bevarat i samband med 
avtalet.

(39) För att säkerställa att konsumenten 
åtnjuter ett effektivt skydd i samband med 
rätten att häva avtalet, bör leverantören 
göra det möjligt för konsumenten att hämta 
alla sina väsentliga personuppgifter i 
enlighet med förordning (EU) nr 
2016/679.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att förtydliga texten i direktivet så att den inte syftar till att åsidosätta eller
strida mot förordning (EU) 2016/679 om allmänna dataskyddsregler och förordningens 
definition av personuppgifter.

Ändringsförslag 313
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att säkerställa att konsumenten 
åtnjuter ett effektivt skydd i samband med 
rätten att häva avtalet, bör leverantören 
göra det möjligt för konsumenten att 
hämta alla data som konsumenten har 
laddat upp, producerat med hjälp av det 
digitala innehållet eller genererat genom 
konsumentens användning av det digitala 
innehållet. Denna skyldighet bör 
utsträckas till att omfatta uppgifter som 
leverantören är skyldig att bevara enligt 
avtalet om tillhandahållande av digitalt 

(39) För att säkerställa att konsumenten 
åtnjuter ett effektivt skydd i samband med 
rätten att häva avtalet, måste konsumenten 
kunna hämta data som har ett 
penningvärde och som leverantören har 
laddat upp, producerat med hjälp av det 
digitala innehållet eller genererat genom 
användning av det digitala innehållet. 
Denna skyldighet omfattar uppgifter som 
leverantören i praktiken är skyldig att 
bevara i och med avtalet om 
tillhandahållande av digitalt innehåll.
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innehåll samt uppgifter som leverantören 
faktiskt har bevarat i samband med 
avtalet.

Emellertid måste man vid detta förfarande 
se till att, i förekommande fall, respektera 
leverantörens immateriella rättigheter och 
att det inte blir en alltför stor teknisk 
börda för denne.

Or. fr

Ändringsförslag 314
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att säkerställa att konsumenten 
åtnjuter ett effektivt skydd i samband med 
rätten att häva avtalet, bör leverantören 
göra det möjligt för konsumenten att hämta 
alla data som konsumenten har laddat upp, 
producerat med hjälp av det digitala 
innehållet eller genererat genom 
konsumentens användning av det digitala 
innehållet. Denna skyldighet bör utsträckas 
till att omfatta uppgifter som leverantören 
är skyldig att bevara enligt avtalet om 
tillhandahållande av digitalt innehåll samt 
uppgifter som leverantören faktiskt har 
bevarat i samband med avtalet.

(39) För att säkerställa att konsumenten 
åtnjuter ett effektivt skydd i samband med 
rätten att häva avtalet, bör leverantören 
göra det möjligt för konsumenten att hämta 
alla data som konsumenten har laddat upp, 
producerat med hjälp av det digitala 
innehållet eller genererat genom 
konsumentens användning av det digitala 
innehållet eller de digitala tjänsterna. 
Denna skyldighet bör utsträckas till att 
omfatta uppgifter som leverantören är 
skyldig att bevara enligt avtalet om 
tillhandahållande av digitalt innehåll eller 
digitala tjänster samt uppgifter som 
leverantören faktiskt har bevarat i samband 
med avtalet.

Or. ro

Ändringsförslag 315
Angel Dzhambazki

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att säkerställa att konsumenten 
åtnjuter ett effektivt skydd i samband med 

(39) För att säkerställa att konsumenten 
åtnjuter ett effektivt skydd i samband med 
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rätten att häva avtalet, bör leverantören 
göra det möjligt för konsumenten att hämta 
alla data som konsumenten har laddat 
upp, producerat med hjälp av det digitala 
innehållet eller genererat genom 
konsumentens användning av det digitala 
innehållet. Denna skyldighet bör utsträckas 
till att omfatta uppgifter som leverantören 
är skyldig att bevara enligt avtalet om 
tillhandahållande av digitalt innehåll samt 
uppgifter som leverantören faktiskt har 
bevarat i samband med avtalet.

rätten att häva avtalet, bör leverantören 
göra det möjligt för konsumenten att hämta 
personuppgifter om konsumenten som på 
ett rimligt sätt kan identifieras och 
hämtas, som konsumenten producerat med 
hjälp av det digitala innehållet eller 
genererat genom konsumentens 
användning av det digitala innehållet. 
Denna skyldighet bör utsträckas till att 
omfatta uppgifter som leverantören är 
skyldig att bevara enligt avtalet om 
tillhandahållande av digitalt innehåll samt 
uppgifter som leverantören faktiskt har 
bevarat i samband med avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 316
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att säkerställa att konsumenten 
åtnjuter ett effektivt skydd i samband med 
rätten att häva avtalet, bör leverantören 
göra det möjligt för konsumenten att hämta 
alla data som konsumenten har laddat upp, 
producerat med hjälp av det digitala 
innehållet eller genererat genom 
konsumentens användning av det digitala 
innehållet. Denna skyldighet bör utsträckas 
till att omfatta uppgifter som leverantören 
är skyldig att bevara enligt avtalet om 
tillhandahållande av digitalt innehåll samt 
uppgifter som leverantören faktiskt har 
bevarat i samband med avtalet.

(39) För att säkerställa att konsumenten 
åtnjuter ett effektivt skydd i samband med 
rätten att häva avtalet, bör leverantören 
göra det möjligt för konsumenten att hämta 
alla data som konsumenten har laddat upp, 
aktivt producerat med hjälp av det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten eller 
genererat genom konsumentens 
användning av det digitala innehållet eller 
den digitala tjänsten. Denna skyldighet 
bör utsträckas till att omfatta uppgifter som 
leverantören är skyldig att bevara enligt 
avtalet om tillhandahållande av digitalt 
innehåll eller digitala tjänster samt 
uppgifter som leverantören faktiskt har 
bevarat i samband med avtalet.

Or. it

Ändringsförslag 317
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Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att säkerställa att konsumenten 
åtnjuter ett effektivt skydd i samband med 
rätten att häva avtalet, bör leverantören 
göra det möjligt för konsumenten att hämta 
alla data som konsumenten har laddat upp,
producerat med hjälp av det digitala 
innehållet eller genererat genom 
konsumentens användning av det digitala 
innehållet. Denna skyldighet bör 
utsträckas till att omfatta uppgifter som 
leverantören är skyldig att bevara enligt 
avtalet om tillhandahållande av digitalt 
innehåll samt uppgifter som leverantören 
faktiskt har bevarat i samband med avtalet.

(39) För att säkerställa att konsumenten 
åtnjuter ett effektivt skydd i samband med 
rätten att häva avtalet, bör leverantören 
göra det möjligt för konsumenten att, på 
dennes begäran, hämta alla data som 
konsumenten har laddat upp eller
producerat med hjälp av det digitala 
innehållet. Denna skyldighet bör utsträckas 
till att omfatta uppgifter som leverantören 
är skyldig att bevara enligt avtalet om 
tillhandahållande av digitalt innehåll samt 
uppgifter som leverantören faktiskt har 
bevarat i samband med avtalet.

Or. fr

Ändringsförslag 318
Axel Voss, Eva Paunova

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Om leverantören, efter det att 
avtalet hävts på grund av bristande 
överensstämmelse med avtalet, förser 
konsumenten med de tekniska medel 
behövs för att hämta uppgifterna, bör 
konsumenten ha rätt att hämta dessa utan 
att det medför några kostnader, till 
exempel kostnader för att använda ett 
allmänt brukat dataformat, med undantag 
av kostnader som förorsakas av 
konsumentens egen digitala miljö, 
inklusive kostnaderna för en 
nätverksanslutning, då de inte är specifikt 
knutna till hämtningen av uppgifterna.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 319
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Om leverantören, efter det att 
avtalet hävts på grund av bristande 
överensstämmelse med avtalet, förser 
konsumenten med de tekniska medel 
behövs för att hämta uppgifterna, bör 
konsumenten ha rätt att hämta dessa utan 
att det medför några kostnader, till exempel 
kostnader för att använda ett allmänt brukat 
dataformat, med undantag av kostnader 
som förorsakas av konsumentens egen 
digitala miljö, inklusive kostnaderna för en 
nätverksanslutning, då de inte är specifikt 
knutna till hämtningen av uppgifterna.

(40) Om leverantören, efter det att 
avtalet hävts på grund av bristande 
överensstämmelse med avtalet, förser 
konsumenten med de tekniska medel 
behövs för att hämta personuppgifterna 
och, om det är tekniskt genomförbart och 
flyttbart till andra tjänster, innehållet,
utan att det medför några kostnader, till 
exempel kostnader för att använda ett 
allmänt brukat dataformat, med undantag 
av kostnader som förorsakas av 
konsumentens egen digitala miljö, 
inklusive kostnaderna för en 
nätverksanslutning, då de inte är specifikt 
knutna till hämtningen av antingen 
personuppgifterna eller innehållet.

Or. en

Ändringsförslag 320
Angel Dzhambazki

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Om leverantören, efter det att 
avtalet hävts på grund av bristande 
överensstämmelse med avtalet, förser 
konsumenten med de tekniska medel 
behövs för att hämta uppgifterna, bör 
konsumenten ha rätt att hämta dessa utan 
att det medför några kostnader, till exempel 
kostnader för att använda ett allmänt brukat 
dataformat, med undantag av kostnader 

(40) Om leverantören, efter det att 
avtalet hävts på grund av bristande 
överensstämmelse med avtalet, förser 
konsumenten med de tekniska medel 
behövs för att hämta personuppgifter som 
på ett rimligt sätt kan identifieras och 
hämtas, bör konsumenten ha rätt att hämta 
dessa utan att det medför några kostnader, 
till exempel kostnader för att använda ett 
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som förorsakas av konsumentens egen 
digitala miljö, inklusive kostnaderna för en 
nätverksanslutning, då de inte är specifikt 
knutna till hämtningen av uppgifterna.

allmänt brukat dataformat, med undantag 
av kostnader som förorsakas av 
konsumentens egen digitala miljö, 
inklusive kostnaderna för en 
nätverksanslutning, då de inte är specifikt 
knutna till hämtningen av dessa uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 321
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Om avtalet hävs bör konsumenten 
inte vara skyldig att betala för användning 
av digitalt innehåll som inte är i 
överensstämmelse med avtalet, eftersom 
detta skulle frånta konsumenten ett 
effektivt skydd.

(41) Om avtalet hävs bör konsumenten 
inte vara skyldig att betala för användning 
av digitalt innehåll som inte är i 
överensstämmelse med avtalet, eftersom 
detta skulle frånta konsumenten ett 
effektivt skydd. När avtalet hävs bör dock 
hänsyn till det ekonomiska värdet av att 
kunna använda det digitala innehållet 
eller den digitala tjänsten tas. Om den 
bristande avtalsenligheten gör att det 
digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten i praktiken inte går att använda 
bör ersättning för användning inte 
komma i fråga.

Or. de

Motivering

Det är bara i fall där innehållet eller tjänsten inte går att använda som en ersättning för 
användning inte bör komma i fråga.

Ändringsförslag 322
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Skäl 41
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Om avtalet hävs bör konsumenten 
inte vara skyldig att betala för användning 
av digitalt innehåll som inte är i 
överensstämmelse med avtalet, eftersom 
detta skulle frånta konsumenten ett 
effektivt skydd.

(41) Om avtalet hävs bör konsumenten 
inte vara skyldig att betala för användning 
av digitalt innehåll eller digitala tjänster
som inte är i överensstämmelse med 
avtalet, eftersom detta skulle frånta 
konsumenten ett effektivt skydd.

Or. ro

Ändringsförslag 323
Axel Voss, Eva Paunova

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Om avtalet hävs bör konsumenten 
inte vara skyldig att betala för användning 
av digitalt innehåll som inte är i 
överensstämmelse med avtalet, eftersom 
detta skulle frånta konsumenten ett 
effektivt skydd.

(41) Om avtalet hävs bör konsumenten 
inte vara skyldig att betala för användning 
av digitalt innehåll eller digitala tjänster
som inte är i överensstämmelse med 
avtalet, eftersom detta skulle frånta 
konsumenten ett effektivt skydd.

Or. en

Ändringsförslag 324
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Om avtalet hävs bör konsumenten 
inte vara skyldig att betala för användning 
av digitalt innehåll som inte är i 
överensstämmelse med avtalet, eftersom 
detta skulle frånta konsumenten ett 
effektivt skydd.

(41) Om avtalet hävs bör konsumenten 
inte vara skyldig att betala för användning 
av digitalt innehåll eller en digital tjänst
som inte är i överensstämmelse med 
avtalet, eftersom detta skulle frånta 
konsumenten ett effektivt skydd.

Or. it
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Ändringsförslag 325
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Med hänsyn till behovet av att 
balansera konsumenters och leverantörers 
berättigade intressen när digitalt innehåll 
som tillhandahålls över en tidsperiod mot 
betalning av ett pris ger upphov till en rätt 
att häva avtalet, bör konsumenten endast ha 
rätt att häva avtalet till den del som 
motsvarar den tid då det digitala innehållet 
inte var i överensstämmelse med avtalet. 
Om det digitala innehållet tillhandahålls 
mot en annan prestation än pengar är en 
partiell hävning dock inte möjlig, eftersom 
det är omöjligt att proportionellt fördela en 
annan motprestation än pengar.

(42) Med hänsyn till behovet av att 
balansera konsumenters och leverantörers 
berättigade intressen när digitalt innehåll 
eller digitala tjänster som tillhandahålls 
över en tidsperiod mot betalning av ett pris 
ger upphov till en rätt att häva avtalet, bör 
konsumenten endast ha rätt att häva avtalet 
till den del som motsvarar den tid då det 
digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten inte var i överensstämmelse med 
avtalet. Om det digitala innehållet eller den 
digitala tjänsten tillhandahålls mot en 
annan prestation än pengar är en partiell 
hävning dock inte möjlig, eftersom det är 
omöjligt att proportionellt fördela en annan 
motprestation än pengar.

Or. ro

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

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Med hänsyn till behovet av att 
balansera konsumenters och leverantörers 
berättigade intressen när digitalt innehåll 
som tillhandahålls över en tidsperiod mot 
betalning av ett pris ger upphov till en rätt 
att häva avtalet, bör konsumenten endast ha 
rätt att häva avtalet till den del som 
motsvarar den tid då det digitala innehållet 
inte var i överensstämmelse med avtalet. 

(42) Med hänsyn till behovet av att 
balansera konsumenters och leverantörers 
berättigade intressen när digitalt innehåll 
eller en digital tjänst som tillhandahålls 
över en tidsperiod mot betalning av ett pris 
ger upphov till en rätt att häva avtalet, bör 
konsumenten endast ha rätt att häva avtalet 
till den del som motsvarar den tid då det 
digitala innehållet eller den digitala 
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Om det digitala innehållet tillhandahålls 
mot en annan prestation än pengar är en 
partiell hävning dock inte möjlig, eftersom 
det är omöjligt att proportionellt fördela en 
annan motprestation än pengar.

tjänsten inte var i överensstämmelse med 
avtalet. Om det digitala innehållet eller den 
digitala tjänsten tillhandahålls mot en 
prestation i form av uppgifter är en partiell 
hävning dock inte möjlig, eftersom det är 
omöjligt att proportionellt fördela en annan 
motprestation än pengar.

Or. en

Ändringsförslag 327
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Med hänsyn till behovet av att 
balansera konsumenters och leverantörers 
berättigade intressen när digitalt innehåll 
som tillhandahålls över en tidsperiod mot 
betalning av ett pris ger upphov till en rätt 
att häva avtalet, bör konsumenten endast ha 
rätt att häva avtalet till den del som 
motsvarar den tid då det digitala innehållet 
inte var i överensstämmelse med avtalet. 
Om det digitala innehållet tillhandahålls 
mot en annan prestation än pengar är en 
partiell hävning dock inte möjlig, eftersom 
det är omöjligt att proportionellt fördela en 
annan motprestation än pengar.

(42) Med hänsyn till behovet av att 
balansera konsumenters och leverantörers 
berättigade intressen när digitalt innehåll 
eller digitala tjänster som tillhandahålls 
över en tidsperiod mot betalning av ett pris 
ger upphov till en rätt att häva avtalet, bör 
konsumenten endast ha rätt att häva avtalet 
till den del som motsvarar den tid då det 
digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten inte var i överensstämmelse med 
avtalet. Om det digitala innehållet eller den 
digitala tjänsten tillhandahålls mot en 
annan prestation än pengar är en partiell 
hävning dock inte möjlig, eftersom det är 
omöjligt att proportionellt fördela en annan 
motprestation än pengar.

Or. it

Ändringsförslag 328
Axel Voss, Eva Paunova

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(42) Med hänsyn till behovet av att 
balansera konsumenters och leverantörers 
berättigade intressen när digitalt innehåll 
som tillhandahålls över en tidsperiod mot 
betalning av ett pris ger upphov till en rätt 
att häva avtalet, bör konsumenten endast ha 
rätt att häva avtalet till den del som 
motsvarar den tid då det digitala innehållet 
inte var i överensstämmelse med avtalet. 
Om det digitala innehållet tillhandahålls 
mot en annan prestation än pengar är en 
partiell hävning dock inte möjlig, eftersom 
det är omöjligt att proportionellt fördela en 
annan motprestation än pengar.

(42) Med hänsyn till behovet av att 
balansera konsumenters och leverantörers 
berättigade intressen när digitalt innehåll 
eller digitala tjänster som tillhandahålls 
över en tidsperiod mot betalning av ett pris 
och ger upphov till en rätt att häva avtalet, 
bör konsumenten endast ha rätt att häva 
avtalet till den del som motsvarar den tid 
då det digitala innehållet eller de digitala 
tjänsterna inte var i överensstämmelse 
med avtalet. Om det digitala innehållet 
eller digitala tjänsterna tillhandahålls mot 
personuppgifter eller andra uppgifter är 
en partiell hävning dock inte möjlig, 
eftersom det är omöjligt att proportionellt 
fördela sådana uppgifter.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) På grund av sin natur utsätts det 
digitala innehållet inte för slitage under 
användningen och det tillhandahålls ofta 
över en viss tidsperiod snarare än genom 
engångsleveranser. Det är därför motiverat 
att inte föreskriva en period under vilken 
leverantören bör hållas ansvarig för en 
bristande överensstämmelse som föreligger 
vid tidpunkten för tillhandahållandet av det 
digitala innehållet. Följaktligen bör 
medlemsstaterna avstå från att upprätthålla 
eller införa en sådan period. Det bör stå 
medlemsstaterna fritt att tillämpa nationella 
preskriptionsregler för att sörja för 
rättssäkerhet i samband med anspråk som 
grundar sig på bristande överensstämmelse 
hos digitalt innehåll.

(43) På grund av sin natur tillhandahålls
det digitala innehållet ofta över en viss
tidsperiod snarare än genom 
engångsleveranser. Det är därför motiverat 
att, i fråga om digitalt innehåll som 
tillhandahålls över en viss tidsperiod som 
en del av långfristiga avtal, inte föreskriva 
en period under vilken leverantören bör 
hållas ansvarig för en bristande 
överensstämmelse som föreligger vid 
tidpunkten för tillhandahållandet av det 
digitala innehållet. Följaktligen bör 
medlemsstaterna avstå från att upprätthålla 
eller införa en sådan period. Vad gäller 
digitalt innehåll som tillhandahålls 
genom engångsleveranser bör det 
däremot vara motiverat att införa en 
begränsad period på två år från 
tidpunkten för tillhandahållande av det 
digitala innehållet. Det bör stå 
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medlemsstaterna fritt att tillämpa nationella 
preskriptionsregler för att sörja för 
rättssäkerhet i samband med anspråk som 
grundar sig på bristande överensstämmelse 
hos digitalt innehåll.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) På grund av sin natur utsätts det 
digitala innehållet inte för slitage under 
användningen och det tillhandahålls ofta 
över en viss tidsperiod snarare än genom 
engångsleveranser. Det är därför motiverat 
att inte föreskriva en period under vilken 
leverantören bör hållas ansvarig för en 
bristande överensstämmelse som föreligger 
vid tidpunkten för tillhandahållandet av det 
digitala innehållet. Följaktligen bör 
medlemsstaterna avstå från att 
upprätthålla eller införa en sådan period. 
Det bör stå medlemsstaterna fritt att 
tillämpa nationella preskriptionsregler för
att sörja för rättssäkerhet i samband med 
anspråk som grundar sig på bristande 
överensstämmelse hos digitalt innehåll.

(43) På grund av sin natur utsätts digitalt 
innehåll eller en digital tjänst, förutom 
när de tillhandahålls i form av inkapslad 
programvara eller stödprogramvara till en 
fysisk vara, inte för slitage under 
användningen och det tillhandahålls ofta 
över en viss tidsperiod snarare än genom 
engångsleveranser. Det är därför motiverat 
att inte föreskriva en period under vilken 
leverantören bör hållas ansvarig för en 
bristande överensstämmelse som föreligger 
vid tidpunkten för tillhandahållandet av det 
digitala innehållet.

Or. en

Ändringsförslag 331
Notis Marias

Förslag till direktiv
Skäl 43
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) På grund av sin natur utsätts det 
digitala innehållet inte för slitage under 
användningen och det tillhandahålls ofta 
över en viss tidsperiod snarare än genom 
engångsleveranser. Det är därför motiverat 
att inte föreskriva en period under vilken 
leverantören bör hållas ansvarig för en 
bristande överensstämmelse som föreligger 
vid tidpunkten för tillhandahållandet av det 
digitala innehållet. Följaktligen bör 
medlemsstaterna avstå från att upprätthålla 
eller införa en sådan period. Det bör stå 
medlemsstaterna fritt att tillämpa nationella 
preskriptionsregler för att sörja för 
rättssäkerhet i samband med anspråk som 
grundar sig på bristande överensstämmelse 
hos digitalt innehåll.

(43) På grund av sin natur utsätts det 
digitala innehållet inte för slitage under 
användningen och det tillhandahålls ofta 
över en viss tidsperiod snarare än genom 
engångsleveranser. Det är därför motiverat 
att inte föreskriva en period under vilken 
leverantören bör hållas ansvarig för en 
bristande överensstämmelse som föreligger 
vid tidpunkten för tillhandahållandet av det 
digitala innehållet. Följaktligen bör 
medlemsstaterna avstå från att upprätthålla 
eller införa en sådan period. Det bör stå 
medlemsstaterna fritt att använda nationell 
allmän avtalsrätt och att tillämpa 
nationella preskriptionsregler för att sörja 
för rättssäkerhet i samband med anspråk 
som grundar sig på bristande 
överensstämmelse hos digitalt innehåll.

Or. el

Ändringsförslag 332
Inese Vaidere

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) På grund av sin natur utsätts det 
digitala innehållet inte för slitage under 
användningen och det tillhandahålls ofta 
över en viss tidsperiod snarare än genom 
engångsleveranser. Det är därför motiverat 
att inte föreskriva en period under vilken
leverantören bör hållas ansvarig för en
bristande överensstämmelse som 
föreligger vid tidpunkten för 
tillhandahållandet av det digitala 
innehållet. Följaktligen bör 
medlemsstaterna avstå från att 
upprätthålla eller införa en sådan period. 
Det bör stå medlemsstaterna fritt att 
tillämpa nationella preskriptionsregler för 
att sörja för rättssäkerhet i samband med 

(43) På grund av sin natur tillhandahålls
det digitala innehållet ofta över en viss 
tidsperiod snarare än genom 
engångsleveranser. Därför ska
leverantören, i fall där det genom avtalet 
tillhandahålls en engångsleverans, hållas 
ansvarig om den bristande 
överensstämmelsen framkommer inom två 
år efter tidpunkten för tillhandahållandet. I 
fall där det genom avtalet tillhandahålls 
mer än en leverans eller kontinuerliga 
leveranser ska leverantören hållas 
ansvarig för alla former av bristande 
överensstämmelse som framkommer 
under den tid avtalet gäller.
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anspråk som grundar sig på bristande 
överensstämmelse hos digitalt innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 333
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) På grund av sin natur utsätts det 
digitala innehållet inte för slitage under 
användningen och det tillhandahålls ofta 
över en viss tidsperiod snarare än genom 
engångsleveranser. Det är därför motiverat 
att inte föreskriva en period under vilken 
leverantören bör hållas ansvarig för en 
bristande överensstämmelse som föreligger 
vid tidpunkten för tillhandahållandet av det 
digitala innehållet. Följaktligen bör 
medlemsstaterna avstå från att upprätthålla 
eller införa en sådan period. Det bör stå 
medlemsstaterna fritt att tillämpa nationella 
preskriptionsregler för att sörja för 
rättssäkerhet i samband med anspråk som 
grundar sig på bristande överensstämmelse 
hos digitalt innehåll.

(43) På grund av sin natur utsätts det 
digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten inte för slitage under 
användningen och det tillhandahålls ofta 
över en viss tidsperiod snarare än genom 
engångsleveranser. Det är därför motiverat 
att inte föreskriva en period under vilken 
leverantören bör hållas ansvarig för en 
bristande överensstämmelse som föreligger 
vid tidpunkten för tillhandahållandet av det 
digitala innehållet. Följaktligen bör 
medlemsstaterna avstå från att upprätthålla 
eller införa en sådan period. Det bör stå 
medlemsstaterna fritt att tillämpa nationella 
preskriptionsregler för att sörja för 
rättssäkerhet i samband med anspråk som 
grundar sig på bristande överensstämmelse 
hos digitalt innehåll.

Or. it

Ändringsförslag 334
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) På grund av sin natur utsätts det 
digitala innehållet inte för slitage under 
användningen och det tillhandahålls ofta 

(43) Även digitalt innehåll kan utsättas
för slitage. Det kan även exponeras för 
yttre påverkan som är av avgörande 
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över en viss tidsperiod snarare än genom 
engångsleveranser. Det är därför motiverat 
att inte föreskriva en period under vilken 
leverantören bör hållas ansvarig för en 
bristande överensstämmelse som föreligger
vid tidpunkten för tillhandahållandet av det 
digitala innehållet. Följaktligen bör 
medlemsstaterna avstå från att 
upprätthålla eller införa en sådan period.
Det bör stå medlemsstaterna fritt att 
tillämpa nationella preskriptionsregler för 
att sörja för rättssäkerhet i samband med 
anspråk som grundar sig på bristande 
överensstämmelse hos digitalt innehåll.

betydelse när det gäller att avgöra 
avtalsenligheten för digitalt innehåll. Det 
är därför även här motiverat att föreskriva 
en period under vilken leverantören bör 
hållas ansvarig för en bristande 
överensstämmelse som föreligger vid 
tidpunkten för tillhandahållandet av det 
digitala innehållet. Dessutom bör det stå 
medlemsstaterna fritt att tillämpa nationella 
preskriptionsregler för att sörja för 
rättssäkerhet i samband med anspråk som 
grundar sig på bristande överensstämmelse 
hos digitalt innehåll.

Or. de

Ändringsförslag 335
Axel Voss, Eva Paunova

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) På grund av sin natur utsätts det 
digitala innehållet inte för slitage under 
användningen och det tillhandahålls ofta 
över en viss tidsperiod snarare än genom 
engångsleveranser. Det är därför
motiverat att inte föreskriva en period
under vilken leverantören bör hållas 
ansvarig för en bristande 
överensstämmelse som föreligger vid 
tidpunkten för tillhandahållandet av det 
digitala innehållet. Följaktligen bör 
medlemsstaterna avstå från att 
upprätthålla eller införa en sådan period.
Det bör stå medlemsstaterna fritt att 
tillämpa nationella preskriptionsregler för 
att sörja för rättssäkerhet i samband med 
anspråk som grundar sig på bristande 
överensstämmelse hos digitalt innehåll.

(43) För att säkerställa följdriktighet 
inom regelverket är det motiverat att inte 
föreskriva en tvåårsperiod under vilken 
leverantören bör hållas ansvarig för en 
bristande överensstämmelse som föreligger 
vid tidpunkten för tillhandahållandet av det 
digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten. Det bör stå medlemsstaterna fritt 
att tillämpa nationella preskriptionsregler 
för att sörja för rättssäkerhet i samband 
med anspråk som grundar sig på bristande 
överensstämmelse hos digitalt innehåll 
eller digitala tjänster, men sådana regler 
bör inte föreskriva en kortare period än 
två år från den väsentliga tidpunkten då 
man uppnått överensstämmelse med 
avtalet.

Or. en
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Ändringsförslag 336
Axel Voss, Eva Paunova

Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Principen om leverantörens 
skadeståndsansvar är ett väsentligt inslag 
i avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll. För att stärka konsumenternas 
förtroende för digitalt innehåll bör denna 
princip därför regleras på unionsnivå, för 
att se till att konsumenter kan hållas 
skadeslösa om deras hårdvara eller 
programvara skadas av digitalt innehåll 
som inte är i överensstämmelse med 
avtalet. Därför bör konsumenter ha rätt 
till ersättning för skador på sin digitala 
miljö som orsakats av bristande 
överensstämmelse med avtalet eller 
underlåtenhet att tillhandahålla det 
digitala innehållet. Det bör dock 
ankomma på medlemsstaterna att 
fastställa närmare villkor för utövandet av 
rätten till skadestånd, samtidigt som man 
beaktar att avdrag på priserna för 
framtida leveranser av digitalt innehåll, 
särskilt när de erbjuds av leverantörer 
som enda ersättning för förluster, inte 
nödvändigtvis innebär att konsumenten i 
närmast möjliga utsträckning försätts i 
den situation som denne skulle ha 
befunnit sig i om det digitala innehållet 
hade tillhandahållits i vederbörlig 
ordning och varit i överensstämmelse med 
avtalet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 337
Julia Reda

Förslag till direktiv
Skäl 44
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Principen om leverantörens 
skadeståndsansvar är ett väsentligt inslag i 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll. För att stärka konsumenternas 
förtroende för digitalt innehåll bör denna 
princip därför regleras på unionsnivå, för 
att se till att konsumenter kan hållas 
skadeslösa om deras hårdvara eller 
programvara skadas av digitalt innehåll 
som inte är i överensstämmelse med 
avtalet. Därför bör konsumenter ha rätt till 
ersättning för skador på sin digitala miljö 
som orsakats av bristande 
överensstämmelse med avtalet eller 
underlåtenhet att tillhandahålla det digitala 
innehållet. Det bör dock ankomma på 
medlemsstaterna att fastställa närmare 
villkor för utövandet av rätten till 
skadestånd, samtidigt som man beaktar att 
avdrag på priserna för framtida leveranser 
av digitalt innehåll, särskilt när de erbjuds 
av leverantörer som enda ersättning för 
förluster, inte nödvändigtvis innebär att 
konsumenten i närmast möjliga 
utsträckning försätts i den situation som 
denne skulle ha befunnit sig i om det 
digitala innehållet hade tillhandahållits i 
vederbörlig ordning och varit i 
överensstämmelse med avtalet.

(44) Principen om leverantörens 
skadeståndsansvar är ett väsentligt inslag i 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll. För att stärka konsumenternas 
förtroende för digitalt innehåll bör denna 
princip därför regleras på unionsnivå, för 
att se till att konsumenter kan hållas 
skadeslösa om deras hårdvara eller 
programvara skadas av digitalt innehåll 
som inte är i överensstämmelse med 
avtalet. Därför bör konsumenter ha rätt till 
ersättning för skador på sin digitala miljö 
som orsakats av bristande 
överensstämmelse med avtalet eller 
underlåtenhet att tillhandahålla det digitala 
innehållet. Det bör dock ankomma på 
medlemsstaterna att fastställa närmare 
villkor för utövandet av rätten till 
skadestånd, samtidigt som man beaktar att 
avdrag på priserna för framtida leveranser 
av digitalt innehåll, särskilt när de erbjuds 
av leverantörer som enda ersättning för 
förluster, inte nödvändigtvis innebär att 
konsumenten i närmast möjliga 
utsträckning försätts i den situation som 
denne skulle ha befunnit sig i om det 
digitala innehållet hade tillhandahållits i 
vederbörlig ordning och varit i 
överensstämmelse med avtalet. När 
medlemsstaterna fastställer regler i detta 
sammanhang bör de ha möjlighet att 
föreskriva minskat eller ökat 
skadeståndsansvar för att göra åtskillnad 
mellan leverantörer som har gjort allt i 
sin makt för att begränsa risken för 
skada, t.ex. genom att följa bästa praxis i 
branschen, säkerhetsmått eller 
internationella standarder, och de 
leverantörer som har agerat försumligt i 
det avseendet.

Or. en

Ändringsförslag 338
Daniel Buda
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Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Principen om leverantörens 
skadeståndsansvar är ett väsentligt inslag i 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll. För att stärka konsumenternas 
förtroende för digitalt innehåll bör denna 
princip därför regleras på unionsnivå, för 
att se till att konsumenter kan hållas 
skadeslösa om deras hårdvara eller 
programvara skadas av digitalt innehåll 
som inte är i överensstämmelse med 
avtalet. Därför bör konsumenter ha rätt till 
ersättning för skador på sin digitala miljö 
som orsakats av bristande 
överensstämmelse med avtalet eller 
underlåtenhet att tillhandahålla det digitala 
innehållet. Det bör dock ankomma på 
medlemsstaterna att fastställa närmare 
villkor för utövandet av rätten till 
skadestånd, samtidigt som man beaktar att 
avdrag på priserna för framtida leveranser 
av digitalt innehåll, särskilt när de erbjuds 
av leverantörer som enda ersättning för 
förluster, inte nödvändigtvis innebär att 
konsumenten i närmast möjliga 
utsträckning försätts i den situation som 
denne skulle ha befunnit sig i om det 
digitala innehållet hade tillhandahållits i 
vederbörlig ordning och varit i 
överensstämmelse med avtalet.

(44) Principen om leverantörens 
skadeståndsansvar är ett väsentligt inslag i 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll eller digitala tjänster. För att 
stärka konsumenternas förtroende för 
digitalt innehåll och digitala tjänster bör 
denna princip därför regleras på 
unionsnivå, för att se till att konsumenter 
kan hållas skadeslösa om deras hårdvara 
eller programvara skadas av digitalt 
innehåll eller digitala tjänster som inte är i 
överensstämmelse med avtalet. Därför bör 
konsumenter ha rätt till ersättning för 
skador på sin digitala miljö som orsakats 
av bristande överensstämmelse med avtalet 
eller underlåtenhet att tillhandahålla det 
digitala innehållet eller de digitala 
tjänsterna. Det bör dock ankomma på 
medlemsstaterna att fastställa närmare 
villkor för utövandet av rätten till 
skadestånd, samtidigt som man beaktar att 
avdrag på priserna för framtida leveranser 
av digitalt innehåll, särskilt när de erbjuds 
av leverantörer som enda ersättning för 
förluster, inte nödvändigtvis innebär att 
konsumenten i närmast möjliga 
utsträckning försätts i den situation som 
denne skulle ha befunnit sig i om det 
digitala innehållet eller de digitala 
tjänsterna hade tillhandahållits i 
vederbörlig ordning och varit i 
överensstämmelse med avtalet.

Or. ro

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

Förslag till direktiv
Skäl 44
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Principen om leverantörens 
skadeståndsansvar är ett väsentligt inslag i 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll. För att stärka konsumenternas 
förtroende för digitalt innehåll bör denna 
princip därför regleras på unionsnivå, för 
att se till att konsumenter kan hållas 
skadeslösa om deras hårdvara eller 
programvara skadas av digitalt innehåll 
som inte är i överensstämmelse med 
avtalet. Därför bör konsumenter ha rätt till 
ersättning för skador på sin digitala miljö 
som orsakats av bristande 
överensstämmelse med avtalet eller 
underlåtenhet att tillhandahålla det digitala 
innehållet. Det bör dock ankomma på 
medlemsstaterna att fastställa närmare 
villkor för utövandet av rätten till 
skadestånd, samtidigt som man beaktar att 
avdrag på priserna för framtida leveranser 
av digitalt innehåll, särskilt när de erbjuds 
av leverantörer som enda ersättning för 
förluster, inte nödvändigtvis innebär att 
konsumenten i närmast möjliga 
utsträckning försätts i den situation som 
denne skulle ha befunnit sig i om det 
digitala innehållet hade tillhandahållits i 
vederbörlig ordning och varit i 
överensstämmelse med avtalet.

(44) Principen om leverantörens 
skadeståndsansvar är ett väsentligt inslag i 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll. För att stärka konsumenternas 
förtroende för digitalt innehåll bör denna 
princip därför regleras på unionsnivå, för 
att se till att konsumenter kan hållas 
skadeslösa om deras hårdvara eller 
programvara skadas av digitalt innehåll 
eller digitala tjänster som inte är i 
överensstämmelse med avtalet. Därför bör 
konsumenter ha rätt till ersättning för 
materiella skador på sin digitala miljö och 
eventuella icke-materiella skador till följd 
av detta som orsakats av bristande 
överensstämmelse med avtalet eller 
underlåtenhet att tillhandahålla det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten i 
enlighet med den allmänna principen om 
att en målsägande har rätt att få en sådan 
ställning som om den omständighet som 
orsakade skadan inte hade inträffat. Det 
bör dock ankomma på medlemsstaterna att 
fastställa närmare villkor för utövandet av 
rätten till skadestånd, samtidigt som man 
beaktar att avdrag på priserna för framtida 
leveranser av digitalt innehåll, särskilt när 
de erbjuds av leverantörer som enda 
ersättning för förluster, inte nödvändigtvis 
innebär att konsumenten i närmast möjliga 
utsträckning försätts i den situation som 
denne skulle ha befunnit sig i om det 
digitala innehållet hade tillhandahållits i 
vederbörlig ordning och varit i 
överensstämmelse med avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 340
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Skäl 44
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Principen om leverantörens 
skadeståndsansvar är ett väsentligt inslag i 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll. För att stärka konsumenternas 
förtroende för digitalt innehåll bör denna 
princip därför regleras på unionsnivå, för 
att se till att konsumenter kan hållas 
skadeslösa om deras hårdvara eller 
programvara skadas av digitalt innehåll 
som inte är i överensstämmelse med 
avtalet. Därför bör konsumenter ha rätt till 
ersättning för skador på sin digitala miljö
som orsakats av bristande 
överensstämmelse med avtalet eller 
underlåtenhet att tillhandahålla det digitala 
innehållet. Det bör dock ankomma på 
medlemsstaterna att fastställa närmare 
villkor för utövandet av rätten till 
skadestånd, samtidigt som man beaktar att 
avdrag på priserna för framtida leveranser 
av digitalt innehåll, särskilt när de erbjuds 
av leverantörer som enda ersättning för 
förluster, inte nödvändigtvis innebär att 
konsumenten i närmast möjliga 
utsträckning försätts i den situation som 
denne skulle ha befunnit sig i om det 
digitala innehållet hade tillhandahållits i 
vederbörlig ordning och varit i 
överensstämmelse med avtalet.

(44) Principen om leverantörens 
skadeståndsansvar är ett väsentligt inslag i
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll. Konsumenter bör hållas 
skadeslösa om deras hårdvara eller 
programvara skadas av digitalt innehåll 
som inte är i överensstämmelse med 
avtalet. Därför bör konsumenter ha rätt till 
ersättning för skador som orsakats av 
bristande överensstämmelse med avtalet 
eller underlåtenhet att tillhandahålla det 
digitala innehållet. Det bör dock ankomma 
på medlemsstaterna att fastställa närmare 
villkor för utövandet av rätten till 
skadestånd, samtidigt som man beaktar att 
avdrag på priserna för framtida leveranser 
av digitalt innehåll, särskilt när de erbjuds 
av leverantörer som enda ersättning för 
förluster, inte nödvändigtvis innebär att 
konsumenten i närmast möjliga 
utsträckning försätts i den situation som 
denne skulle ha befunnit sig i om det 
digitala innehållet hade tillhandahållits i 
vederbörlig ordning och varit i 
överensstämmelse med avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 341
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Principen om leverantörens 
skadeståndsansvar är ett väsentligt inslag i 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll. För att stärka konsumenternas 
förtroende för digitalt innehåll bör denna 

(44) Principen om leverantörens 
skadeståndsansvar är ett väsentligt inslag i 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll eller en digital tjänst. För att 
stärka konsumenternas förtroende för 
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princip därför regleras på unionsnivå, för 
att se till att konsumenter kan hållas 
skadeslösa om deras hårdvara eller 
programvara skadas av digitalt innehåll 
som inte är i överensstämmelse med 
avtalet. Därför bör konsumenter ha rätt till 
ersättning för skador på sin digitala miljö 
som orsakats av bristande 
överensstämmelse med avtalet eller 
underlåtenhet att tillhandahålla det digitala 
innehållet. Det bör dock ankomma på 
medlemsstaterna att fastställa närmare 
villkor för utövandet av rätten till 
skadestånd, samtidigt som man beaktar att 
avdrag på priserna för framtida leveranser 
av digitalt innehåll, särskilt när de erbjuds 
av leverantörer som enda ersättning för 
förluster, inte nödvändigtvis innebär att 
konsumenten i närmast möjliga 
utsträckning försätts i den situation som 
denne skulle ha befunnit sig i om det 
digitala innehållet hade tillhandahållits i 
vederbörlig ordning och varit i 
överensstämmelse med avtalet.

digitalt innehåll och digitala tjänster bör 
denna princip därför regleras på 
unionsnivå, för att se till att konsumenter 
kan hållas skadeslösa om deras hårdvara 
eller programvara skadas av digitalt 
innehåll eller digitala tjänster som inte är i 
överensstämmelse med avtalet. Därför bör 
konsumenter ha rätt till ersättning för 
skador på sin digitala miljö som orsakats 
av bristande överensstämmelse med avtalet 
eller underlåtenhet att tillhandahålla det 
digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten. Det bör dock ankomma på 
medlemsstaterna att fastställa närmare 
villkor för utövandet av rätten till 
skadestånd, samtidigt som man beaktar att 
avdrag på priserna för framtida leveranser 
av digitalt innehåll, särskilt när de erbjuds 
av leverantörer som enda ersättning för 
förluster, inte nödvändigtvis innebär att 
konsumenten i närmast möjliga 
utsträckning försätts i den situation som 
denne skulle ha befunnit sig i om det 
digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten hade tillhandahållits i vederbörlig 
ordning och varit i överensstämmelse med 
avtalet.

Or. it

Ändringsförslag 342
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Principen om leverantörens 
skadeståndsansvar är ett väsentligt inslag i 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll. För att stärka konsumenternas 
förtroende för digitalt innehåll bör denna 
princip därför regleras på unionsnivå, för 
att se till att konsumenter kan hållas 
skadeslösa om deras hårdvara eller 
programvara skadas av digitalt innehåll 

(44) Principen om leverantörens 
skadeståndsansvar är ett väsentligt inslag i 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll. För att stärka konsumenternas 
förtroende för digitalt innehåll bör denna 
princip därför regleras på unionsnivå, för 
att se till att konsumenter kan hållas 
skadeslösa om deras hårdvara eller 
programvara skadas av digitalt innehåll 
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som inte är i överensstämmelse med 
avtalet. Därför bör konsumenter ha rätt till 
ersättning för skador på sin digitala miljö
som orsakats av bristande 
överensstämmelse med avtalet eller 
underlåtenhet att tillhandahålla det digitala 
innehållet. Det bör dock ankomma på 
medlemsstaterna att fastställa närmare 
villkor för utövandet av rätten till 
skadestånd, samtidigt som man beaktar att 
avdrag på priserna för framtida leveranser 
av digitalt innehåll, särskilt när de erbjuds 
av leverantörer som enda ersättning för 
förluster, inte nödvändigtvis innebär att 
konsumenten i närmast möjliga 
utsträckning försätts i den situation som 
denne skulle ha befunnit sig i om det 
digitala innehållet hade tillhandahållits i 
vederbörlig ordning och varit i 
överensstämmelse med avtalet.

som inte är i överensstämmelse med 
avtalet. Därför bör konsumenter ha rätt till 
ersättning för skador som orsakats av 
bristande överensstämmelse med avtalet 
eller underlåtenhet att tillhandahålla det 
digitala innehållet. Det bör dock ankomma 
på medlemsstaterna att fastställa närmare 
villkor för utövandet av rätten till 
skadestånd, samtidigt som man beaktar att 
avdrag på priserna för framtida leveranser 
av digitalt innehåll, särskilt när de erbjuds 
av leverantörer som enda ersättning för 
förluster, inte nödvändigtvis innebär att 
konsumenten i närmast möjliga 
utsträckning försätts i den situation som 
denne skulle ha befunnit sig i om det 
digitala innehållet hade tillhandahållits i 
vederbörlig ordning och varit i 
överensstämmelse med avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 343
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Leverantören kan av tekniska eller 
andra skäl tvingas att ändra egenskaperna 
hos digitalt innehåll som tillhandahålls 
över en tidsperiod. Dessa ändringar är ofta 
till fördel för konsumenten, eftersom de 
förbättrar det digitala innehållet. 
Följaktligen kan avtalsparterna inkludera 
klausuler i avtalet som gör det möjligt för 
leverantören att göra ändringar. Om sådana 
ändringar har en negativ inverkan på hur 
konsumenten kan dra nytta av centrala 
egenskaper hos det digitala innehållet, kan 
de dock störa balansen i avtalet eller 
avtalsprestationen i en omfattning som 
innebär att konsumenten inte skulle ha 
ingått avtalet under de förutsättningarna. 

(45) Leverantören kan av tekniska eller 
andra skäl tvingas att ändra egenskaperna 
hos digitalt innehåll som tillhandahålls 
över en tidsperiod. Dessa ändringar är ofta 
till fördel för konsumenten, eftersom de 
förbättrar det digitala innehållet. 
Följaktligen kan avtalsparterna inkludera 
klausuler i avtalet som gör det möjligt för 
leverantören att göra ändringar. Om sådana 
ändringar ändrar de centrala 
egenskaperna hos det digitala innehållet, 
kan de dock störa balansen i avtalet eller 
avtalsprestationen i en omfattning som 
innebär att konsumenten inte skulle ha 
ingått avtalet under de förutsättningarna. 
Därför bör dessa ändringar i sådana fall 
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Därför bör dessa ändringar i sådana fall 
omfattas av vissa villkor.

omfattas av vissa villkor och inte ensidigt 
och utan giltig orsak ändra det digitala 
innehållets överensstämmelse med avtalet.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Leverantören kan av tekniska eller 
andra skäl tvingas att ändra egenskaperna 
hos digitalt innehåll som tillhandahålls 
över en tidsperiod. Dessa ändringar är ofta 
till fördel för konsumenten, eftersom de 
förbättrar det digitala innehållet. 
Följaktligen kan avtalsparterna inkludera 
klausuler i avtalet som gör det möjligt för 
leverantören att göra ändringar. Om sådana 
ändringar har en negativ inverkan på hur 
konsumenten kan dra nytta av centrala 
egenskaper hos det digitala innehållet, kan 
de dock störa balansen i avtalet eller 
avtalsprestationen i en omfattning som 
innebär att konsumenten inte skulle ha 
ingått avtalet under de förutsättningarna. 
Därför bör dessa ändringar i sådana fall 
omfattas av vissa villkor.

(45) Leverantören kan av tekniska eller 
andra skäl tvingas att ändra egenskaperna 
hos digitalt innehåll eller digitala tjänster
som tillhandahålls över en tidsperiod. 
Dessa ändringar är ofta till fördel för 
konsumenten, eftersom de förbättrar det 
digitala innehållet eller de digitala 
tjänsterna. Följaktligen kan avtalsparterna 
inkludera klausuler i avtalet som gör det 
möjligt för leverantören att göra ändringar. 
Om sådana ändringar har en negativ 
inverkan på hur konsumenten kan dra nytta 
av centrala egenskaper hos det digitala 
innehållet eller de digitala tjänsterna, kan 
de dock störa balansen i avtalet eller 
avtalsprestationen i en omfattning som 
innebär att konsumenten inte skulle ha 
ingått avtalet under de förutsättningarna 
Därför bör dessa ändringar i sådana fall 
omfattas av vissa villkor.

Or. en

Ändringsförslag 345
Axel Voss, Eva Paunova

Förslag till direktiv
Skäl 45
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Leverantören kan av tekniska eller 
andra skäl tvingas att ändra egenskaperna 
hos digitalt innehåll som tillhandahålls 
över en tidsperiod. Dessa ändringar är ofta 
till fördel för konsumenten, eftersom de 
förbättrar det digitala innehållet. 
Följaktligen kan avtalsparterna inkludera 
klausuler i avtalet som gör det möjligt för 
leverantören att göra ändringar. Om sådana 
ändringar har en negativ inverkan på hur 
konsumenten kan dra nytta av centrala 
egenskaper hos det digitala innehållet, kan 
de dock störa balansen i avtalet eller 
avtalsprestationen i en omfattning som 
innebär att konsumenten inte skulle ha 
ingått avtalet under de förutsättningarna. 
Därför bör dessa ändringar i sådana fall 
omfattas av vissa villkor.

(45) Leverantören kan av tekniska eller 
andra skäl tvingas att ändra egenskaperna 
hos digitalt innehåll eller digitala tjänster
som tillhandahålls över en tidsperiod. 
Dessa ändringar är ofta till fördel för 
konsumenten, eftersom de förbättrar det 
digitala innehållet eller de digitala 
tjänsterna. Följaktligen kan avtalsparterna 
inkludera klausuler i avtalet som gör det 
möjligt för leverantören att göra ändringar. 
Om sådana ändringar har en negativ 
inverkan på hur konsumenten kan dra nytta 
av centrala egenskaper hos det digitala 
innehållet eller de digitala tjänsterna, kan 
de dock störa balansen i avtalet eller 
avtalsprestationen i en omfattning som 
innebär att konsumenten inte skulle ha 
ingått avtalet under de förutsättningarna 
Därför bör dessa ändringar i sådana fall 
omfattas av vissa villkor.

Or. en

Ändringsförslag 346
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Leverantören kan av tekniska eller 
andra skäl tvingas att ändra egenskaperna 
hos digitalt innehåll som tillhandahålls 
över en tidsperiod. Dessa ändringar är ofta 
till fördel för konsumenten, eftersom de 
förbättrar det digitala innehållet. 
Följaktligen kan avtalsparterna inkludera 
klausuler i avtalet som gör det möjligt för 
leverantören att göra ändringar. Om sådana 
ändringar har en negativ inverkan på hur 
konsumenten kan dra nytta av centrala 
egenskaper hos det digitala innehållet, kan 
de dock störa balansen i avtalet eller 
avtalsprestationen i en omfattning som 

(45) Leverantören kan av tekniska eller 
andra skäl tvingas att ändra egenskaperna 
hos digitalt innehåll eller en digital tjänst
som tillhandahålls över en tidsperiod. 
Dessa ändringar är ofta till fördel för 
konsumenten, eftersom de förbättrar det 
digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten. Följaktligen kan avtalsparterna 
inkludera klausuler i avtalet som gör det 
möjligt för leverantören att göra ändringar. 
Om sådana ändringar har en negativ 
inverkan på hur konsumenten kan dra nytta 
av centrala egenskaper hos det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten, kan 
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innebär att konsumenten inte skulle ha 
ingått avtalet under de förutsättningarna. 
Därför bör dessa ändringar i sådana fall 
omfattas av vissa villkor.

de dock störa balansen i avtalet eller 
avtalsprestationen i en omfattning som 
innebär att konsumenten inte skulle ha 
ingått avtalet under de förutsättningarna. 
Därför bör dessa ändringar i sådana fall 
omfattas av vissa villkor.

Or. it

Ändringsförslag 347
Angel Dzhambazki

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Leverantören kan av tekniska eller 
andra skäl tvingas att ändra egenskaperna 
hos digitalt innehåll som tillhandahålls 
över en tidsperiod. Dessa ändringar är ofta 
till fördel för konsumenten, eftersom de 
förbättrar det digitala innehållet. 
Följaktligen kan avtalsparterna inkludera 
klausuler i avtalet som gör det möjligt för 
leverantören att göra ändringar. Om sådana 
ändringar har en negativ inverkan på hur 
konsumenten kan dra nytta av centrala 
egenskaper hos det digitala innehållet, 
kan de dock störa balansen i avtalet eller 
avtalsprestationen i en omfattning som 
innebär att konsumenten inte skulle ha 
ingått avtalet under de förutsättningarna. 
Därför bör dessa ändringar i sådana fall 
omfattas av vissa villkor.

(45) Leverantören kan av tekniska eller 
andra skäl tvingas att ändra egenskaperna 
hos digitalt innehåll som tillhandahålls 
över en tidsperiod. Dessa ändringar är ofta 
till fördel för konsumenten, eftersom de 
förbättrar det digitala innehållet. 
Följaktligen kan avtalsparterna inkludera 
klausuler i avtalet som gör det möjligt för 
leverantören att göra ändringar. Om sådana 
ändringar innebär att det digitala innehåll 
som tillhandahålls inte längre motsvarar 
den beskrivning som leverantören 
tillhandahåller konsumenten i början, kan 
de dock störa balansen i avtalet eller 
avtalsprestationen i en omfattning som 
innebär att konsumenten inte skulle ha 
ingått avtalet under de förutsättningarna. 
Därför bör dessa ändringar i sådana fall 
omfattas av vissa villkor.

Or. en

Ändringsförslag 348
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Skäl 45
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Leverantören kan av tekniska eller 
andra skäl tvingas att ändra egenskaperna 
hos digitalt innehåll som tillhandahålls 
över en tidsperiod. Dessa ändringar är ofta 
till fördel för konsumenten, eftersom de 
förbättrar det digitala innehållet. 
Följaktligen kan avtalsparterna inkludera 
klausuler i avtalet som gör det möjligt för 
leverantören att göra ändringar. Om sådana 
ändringar har en negativ inverkan på hur
konsumenten kan dra nytta av centrala 
egenskaper hos det digitala innehållet, kan 
de dock störa balansen i avtalet eller 
avtalsprestationen i en omfattning som 
innebär att konsumenten inte skulle ha 
ingått avtalet under de förutsättningarna. 
Därför bör dessa ändringar i sådana fall 
omfattas av vissa villkor.

(45) Leverantören kan av tekniska eller 
andra skäl tvingas att ändra egenskaperna 
hos digitalt innehåll som tillhandahålls 
över en tidsperiod. Dessa ändringar är ofta 
till fördel för konsumenten, eftersom de 
förbättrar det digitala innehållet. 
Följaktligen kan avtalsparterna inkludera 
klausuler i avtalet som gör det möjligt för 
leverantören att göra ändringar. Om sådana 
ändringar har en negativ inverkan på de för
konsumenten centrala egenskaperna hos 
det digitala innehållet, och därmed 
riskerar att störa balansen i avtalet eller 
avtalsprestationen i en omfattning som 
innebär att konsumenten inte skulle ha 
ingått avtalet under de förutsättningarna,
bör de omfattas av vissa villkor.

Or. fr

Ändringsförslag 349
Axel Voss, Eva Paunova

Förslag till direktiv
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Konkurrens är en viktig 
förutsättning för en väl fungerande digital 
inre marknad. För att främja konkurrens 
bör konsumenterna ha möjlighet att 
reagera på konkurrenskraftiga 
erbjudanden och växla mellan 
leverantörer. För att det ska fungera i 
praktiken bör de kunna göra detta utan 
att hindras av rättsliga, tekniska eller 
praktiska hinder, inklusive avtalsvillkor 
eller brist på medel för att hämta alla data 
som konsumenten har laddat upp, 
producerat med hjälp av det digitala 
innehållet eller genererat genom 
konsumentens användning av det digitala 
innehållet. Det är emellertid också viktigt 

utgår
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att skydda befintliga investeringar och 
förtroendet för ingångna avtal. Därför 
bör konsumenterna ges rätt att säga upp 
långfristiga avtal på vissa välavvägda 
villkor. Detta utesluter inte att 
konsumentavtal kan ingås för längre 
perioder. Konsumenten bör dock ha rätt 
att säga upp varje avtalsförhållande som 
sammanlagt varar under en längre period 
än 12 månader. För att förhindra 
kringgående av denna rätt bör den gälla 
vid alla avtal som medför att 
konsumenten blir bunden av avtalet i mer 
än 12 månader, oavsett om avtalet löper 
på obestämd tid eller förlängs automatiskt 
eller efter en överenskommelse mellan 
parterna.

Or. en

Ändringsförslag 350
Angel Dzhambazki

Förslag till direktiv
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Konkurrens är en viktig 
förutsättning för en väl fungerande digital 
inre marknad. För att främja konkurrens 
bör konsumenterna ha möjlighet att reagera 
på konkurrenskraftiga erbjudanden och 
växla mellan leverantörer. För att det ska 
fungera i praktiken bör de kunna göra detta 
utan att hindras av rättsliga, tekniska eller 
praktiska hinder, inklusive avtalsvillkor 
eller brist på medel för att hämta alla data 
som konsumenten har laddat upp, 
producerat med hjälp av det digitala 
innehållet eller genererat genom 
konsumentens användning av det digitala 
innehållet. Det är emellertid också viktigt 
att skydda befintliga investeringar och 
förtroendet för ingångna avtal. Därför bör 
konsumenterna ges rätt att säga upp 
långfristiga avtal på vissa välavvägda 

(46) Konkurrens är en viktig 
förutsättning för en väl fungerande digital 
inre marknad. För att främja konkurrens 
bör konsumenterna ha möjlighet att reagera 
på konkurrenskraftiga erbjudanden och 
växla mellan leverantörer. För att det ska 
fungera i praktiken bör de kunna göra detta 
utan att hindras av rättsliga, tekniska eller 
praktiska hinder, inklusive avtalsvillkor 
eller brist på medel för att hämta alla data 
som konsumenten har laddat upp, 
producerat med hjälp av det digitala 
innehållet eller genererat genom 
konsumentens användning av det digitala 
innehållet. Det är emellertid också viktigt 
att skydda befintliga investeringar och 
förtroendet för ingångna avtal. Därför bör 
avtal som ingås mellan konsumenter och 
leverantörer som tillhandahåller digitalt 
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villkor. Detta utesluter inte att 
konsumentavtal kan ingås för längre 
perioder. Konsumenten bör dock ha rätt 
att säga upp varje avtalsförhållande som 
sammanlagt varar under en längre period 
än 12 månader. För att förhindra 
kringgående av denna rätt bör den gälla 
vid alla avtal som medför att 
konsumenten blir bunden av avtalet i mer 
än 12 månader, oavsett om avtalet löper 
på obestämd tid eller förlängs automatiskt 
eller efter en överenskommelse mellan 
parterna.

innehåll inte föreskriva en inledande 
avtalsperiod som överstiger 24 månader, 
utan att det påverkar leverantörers 
möjlighet att debitera tidiga 
termineringsavgifter ifall att kunden inte 
undertecknar avtalet för den 
överenskomna avtalsperioden.

Or. en

Ändringsförslag 351
Notis Marias

Förslag till direktiv
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Konkurrens är en viktig 
förutsättning för en väl fungerande digital 
inre marknad. För att främja konkurrens 
bör konsumenterna ha möjlighet att reagera 
på konkurrenskraftiga erbjudanden och 
växla mellan leverantörer. För att det ska 
fungera i praktiken bör de kunna göra detta 
utan att hindras av rättsliga, tekniska eller 
praktiska hinder, inklusive avtalsvillkor 
eller brist på medel för att hämta alla data 
som konsumenten har laddat upp, 
producerat med hjälp av det digitala 
innehållet eller genererat genom 
konsumentens användning av det digitala 
innehållet. Det är emellertid också viktigt 
att skydda befintliga investeringar och 
förtroendet för ingångna avtal. Därför bör 
konsumenterna ges rätt att säga upp 
långfristiga avtal på vissa välavvägda 
villkor. Detta utesluter inte att 
konsumentavtal kan ingås för längre 
perioder. Konsumenten bör dock ha rätt att 
säga upp varje avtalsförhållande som 

(46) För att främja konkurrens bör 
konsumenterna ha möjlighet att reagera på 
konkurrenskraftiga erbjudanden och växla 
mellan leverantörer. För att det ska fungera 
i praktiken bör de kunna göra detta utan att 
hindras av rättsliga, tekniska eller praktiska 
hinder, inklusive avtalsvillkor eller brist på 
medel för att hämta alla data som 
konsumenten har laddat upp, producerat 
med hjälp av det digitala innehållet eller 
genererat genom konsumentens 
användning av det digitala innehållet. Det 
är emellertid också viktigt att skydda 
befintliga investeringar och förtroendet för 
ingångna avtal. Därför bör konsumenterna 
ges rätt att säga upp långfristiga avtal på 
vissa välavvägda villkor. Detta utesluter 
inte att konsumentavtal kan ingås för 
längre perioder. Konsumenten bör dock ha 
rätt att säga upp varje avtalsförhållande 
som sammanlagt varar under en längre 
period än 12 månader. För att förhindra 
kringgående av denna rätt bör den gälla vid 



PE599.502v02-00 32/170 AM\1117404SV.docx

SV

sammanlagt varar under en längre period 
än 12 månader. För att förhindra 
kringgående av denna rätt bör den gälla vid 
alla avtal som medför att konsumenten blir 
bunden av avtalet i mer än 12 månader, 
oavsett om avtalet löper på obestämd tid 
eller förlängs automatiskt eller efter en 
överenskommelse mellan parterna.

alla avtal som medför att konsumenten blir 
bunden av avtalet i mer än 12 månader, 
oavsett om avtalet löper på obestämd tid 
eller förlängs automatiskt eller efter en 
överenskommelse mellan parterna.

Or. el

Ändringsförslag 352
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Konkurrens är en viktig 
förutsättning för en väl fungerande digital 
inre marknad. För att främja konkurrens 
bör konsumenterna ha möjlighet att reagera 
på konkurrenskraftiga erbjudanden och 
växla mellan leverantörer. För att det ska 
fungera i praktiken bör de kunna göra detta 
utan att hindras av rättsliga, tekniska eller 
praktiska hinder, inklusive avtalsvillkor 
eller brist på medel för att hämta alla data 
som konsumenten har laddat upp, 
producerat med hjälp av det digitala 
innehållet eller genererat genom 
konsumentens användning av det digitala 
innehållet. Det är emellertid också viktigt 
att skydda befintliga investeringar och 
förtroendet för ingångna avtal. Därför bör 
konsumenterna ges rätt att säga upp 
långfristiga avtal på vissa välavvägda 
villkor. Detta utesluter inte att 
konsumentavtal kan ingås för längre 
perioder. Konsumenten bör dock ha rätt att 
säga upp varje avtalsförhållande som 
sammanlagt varar under en längre period 
än 12 månader. För att förhindra 
kringgående av denna rätt bör den gälla vid 
alla avtal som medför att konsumenten blir 
bunden av avtalet i mer än 12 månader, 

(46) Konkurrens är en viktig 
förutsättning för en väl fungerande digital 
inre marknad. För att främja konkurrens 
bör konsumenterna ha möjlighet att reagera 
på konkurrenskraftiga erbjudanden och 
växla mellan leverantörer. För att det ska 
fungera i praktiken bör de kunna göra detta 
utan att hindras av rättsliga, tekniska eller 
praktiska hinder, inklusive avtalsvillkor 
eller brist på medel för att hämta alla data 
som konsumenten har laddat upp, 
producerat med hjälp av det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten eller 
genererat genom konsumentens 
användning av det digitala innehållet eller 
den digitala tjänsten. Det är emellertid 
också viktigt att skydda befintliga 
investeringar och förtroendet för ingångna 
avtal. Därför bör konsumenterna ges rätt att 
säga upp långfristiga avtal på vissa 
välavvägda villkor. Detta utesluter inte att 
konsumentavtal kan ingås för längre 
perioder. Konsumenten bör dock ha rätt att 
säga upp varje avtalsförhållande som 
sammanlagt varar under en längre period 
än 12 månader. För att förhindra 
kringgående av denna rätt bör den gälla vid 
alla avtal som medför att konsumenten blir 
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oavsett om avtalet löper på obestämd tid 
eller förlängs automatiskt eller efter en 
överenskommelse mellan parterna.

bunden av avtalet i mer än 12 månader, 
oavsett om avtalet löper på obestämd tid 
eller förlängs automatiskt eller efter en 
överenskommelse mellan parterna.

Or. it

Ändringsförslag 353
Julia Reda

Förslag till direktiv
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Konkurrens är en viktig 
förutsättning för en väl fungerande digital 
inre marknad. För att främja konkurrens 
bör konsumenterna ha möjlighet att reagera 
på konkurrenskraftiga erbjudanden och 
växla mellan leverantörer. För att det ska 
fungera i praktiken bör de kunna göra detta 
utan att hindras av rättsliga, tekniska eller 
praktiska hinder, inklusive avtalsvillkor 
eller brist på medel för att hämta alla data 
som konsumenten har laddat upp, 
producerat med hjälp av det digitala 
innehållet eller genererat genom 
konsumentens användning av det digitala 
innehållet. Det är emellertid också viktigt 
att skydda befintliga investeringar och 
förtroendet för ingångna avtal. Därför bör 
konsumenterna ges rätt att säga upp 
långfristiga avtal på vissa välavvägda 
villkor. Detta utesluter inte att 
konsumentavtal kan ingås för längre 
perioder. Konsumenten bör dock ha rätt att 
säga upp varje avtalsförhållande som 
sammanlagt varar under en längre period 
än 12 månader. För att förhindra 
kringgående av denna rätt bör den gälla vid 
alla avtal som medför att konsumenten blir 
bunden av avtalet i mer än 12 månader, 
oavsett om avtalet löper på obestämd tid 
eller förlängs automatiskt eller efter en 
överenskommelse mellan parterna.

(46) Konkurrens är en viktig 
förutsättning för en väl fungerande digital 
inre marknad. För att främja konkurrens 
bör konsumenterna ha möjlighet att reagera 
på konkurrenskraftiga erbjudanden och 
växla mellan leverantörer. För att det ska 
fungera i praktiken bör de kunna göra detta 
utan att hindras av rättsliga, tekniska eller 
praktiska hinder, inklusive avtalsvillkor 
eller brist på medel för att hämta alla data 
som konsumenten har laddat upp, 
producerat med hjälp av det digitala 
innehållet eller genererat genom 
konsumentens användning av det digitala 
innehållet. Det är emellertid också viktigt 
att skydda befintliga investeringar och 
förtroendet för ingångna avtal. Därför bör 
konsumenterna ges rätt att säga upp 
långfristiga avtal på vissa välavvägda 
villkor. Detta utesluter inte att 
konsumentavtal kan ingås för längre 
perioder. Konsumenten bör dock ha rätt att 
säga upp varje avtalsförhållande som 
sammanlagt varar under en längre period 
än 6 månader. För att förhindra 
kringgående av denna rätt bör den gälla vid 
alla avtal som medför att konsumenten blir 
bunden av avtalet i mer än 6 månader, 
oavsett om avtalet löper på obestämd tid 
eller förlängs automatiskt eller efter en 
överenskommelse mellan parterna.
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Or. en

Ändringsförslag 354
Julia Reda

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Om det slutliga digitala innehåll 
som levereras till konsumenten brister i 
överensstämmelse med avtalet beror detta 
ofta på en av transaktionerna i en kedja, 
från den ursprungliga formgivaren till 
slutleverantören. Den slutliga leverantören 
bör vara ansvarig gentemot konsumenten 
vid bristande överensstämmelse med 
avtalet mellan dessa båda parter, men det 
är viktigt att se till att leverantören har 
lämpliga rättigheter gentemot olika 
medlemmar i transaktionskedjan, för att 
ha täckning för sitt ansvar gentemot 
konsumenten. Identifieringen av de 
medlemmar i transaktionskedjan till vilka 
den slutliga leverantören kan vända sig, 
och formerna och villkoren för sådana 
åtgärder, bör dock regleras i tillämplig 
nationell lagstiftning.

(47) Om det slutliga digitala innehåll 
som levereras till konsumenten brister i 
överensstämmelse med avtalet beror detta 
ofta på en av de finansiella transaktionerna 
i en kedja, från den ursprungliga 
formgivaren till slutleverantören. Den 
slutliga leverantören bör vara ansvarig 
gentemot konsumenten vid bristande 
överensstämmelse med avtalet mellan 
dessa båda parter, men det är viktigt att se 
till att leverantören har lämpliga rättigheter 
gentemot olika medlemmar i kedjan av 
finansiella transaktioner, för att ha 
täckning för sitt ansvar gentemot 
konsumenten. Dessa rättigheter bör strikt 
begränsas till finansiella transaktioner 
och inte utvidgas till situationer där till 
exempel leverantören återanvänder gratis 
programvara från en tredje part som 
leverantören inte betalat för.
Identifieringen av de medlemmar i kedjan 
av finansiella transaktioner till vilka den 
slutliga leverantören kan vända sig, och 
formerna och villkoren för sådana åtgärder, 
bör dock regleras i tillämplig nationell 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 355
Axel Voss, Eva Paunova

Förslag till direktiv
Skäl 47
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Om det slutliga digitala innehåll 
som levereras till konsumenten brister i 
överensstämmelse med avtalet beror detta 
ofta på en av transaktionerna i en kedja, 
från den ursprungliga formgivaren till 
slutleverantören. Den slutliga leverantören 
bör vara ansvarig gentemot konsumenten 
vid bristande överensstämmelse med 
avtalet mellan dessa båda parter, men det 
är viktigt att se till att leverantören har 
lämpliga rättigheter gentemot olika 
medlemmar i transaktionskedjan, för att ha 
täckning för sitt ansvar gentemot 
konsumenten. Identifieringen av de 
medlemmar i transaktionskedjan till vilka 
den slutliga leverantören kan vända sig, 
och formerna och villkoren för sådana 
åtgärder, bör dock regleras i tillämplig 
nationell lagstiftning.

(47) Om det slutliga digitala innehåll 
eller den slutliga digitala tjänsten som 
levereras till konsumenten brister i 
överensstämmelse med avtalet beror detta 
ofta på en av transaktionerna i en kedja, 
från den ursprungliga formgivaren till 
slutleverantören. Den slutliga leverantören 
bör vara ansvarig gentemot konsumenten 
vid bristande överensstämmelse med 
avtalet mellan dessa båda parter, men det 
är viktigt att se till att leverantören har 
lämpliga rättigheter gentemot olika 
medlemmar i transaktionskedjan, för att ha 
täckning för sitt ansvar gentemot 
konsumenten. Identifieringen av de 
medlemmar i transaktionskedjan till vilka 
den slutliga leverantören kan vända sig, 
och formerna och villkoren för sådana 
åtgärder, bör dock regleras i tillämplig 
nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 356
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Om det slutliga digitala innehåll 
som levereras till konsumenten brister i 
överensstämmelse med avtalet beror detta 
ofta på en av transaktionerna i en kedja, 
från den ursprungliga formgivaren till 
slutleverantören. Den slutliga 
leverantören bör vara ansvarig gentemot 
konsumenten vid bristande 
överensstämmelse med avtalet mellan 
dessa båda parter, men det är viktigt att se 
till att leverantören har lämpliga rättigheter 
gentemot olika medlemmar i 
transaktionskedjan, för att ha täckning för 
sitt ansvar gentemot konsumenten. 

(47) Om det slutliga digitala innehåll 
som levereras till konsumenten brister i 
överensstämmelse med avtalet beror detta 
ofta på en av transaktionerna i en kedja, 
från den ursprungliga formgivaren till en 
tredjepartsleverantör. 
Tredjepartsleverantörer bör vara ansvarig 
gentemot konsumenten vid bristande 
överensstämmelse med avtalet mellan 
dessa båda parter, men det är viktigt att se 
till att leverantören har lämpliga rättigheter 
gentemot olika medlemmar i 
transaktionskedjan, för att ha täckning för 
sitt ansvar gentemot konsumenten. 
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Identifieringen av de medlemmar i 
transaktionskedjan till vilka den slutliga
leverantören kan vända sig, och formerna 
och villkoren för sådana åtgärder, bör dock 
regleras i tillämplig nationell lagstiftning.

Identifieringen av de medlemmar i 
transaktionskedjan till vilka den 
tredjepartsleverantören kan vända sig, och 
formerna och villkoren för sådana åtgärder, 
bör dock regleras i tillämplig nationell 
lagstiftning.

Or. en

Motivering

Termen som används i förslaget är tredjepartsleverantör för att man ska kunna skilja mellan 
leverantörer i transaktionskedjan, och den bör därför användas även i det sammanhanget.

Ändringsförslag 357
Julia Reda, Kaja Kallas

Förslag till direktiv
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47a) Direktivet syftar inte till att införa 
rättsliga ramar för kostnadsfria 
programvarulicenser, om kostnadsfri 
programvara är en del av det digitala 
innehåll som tillhandahålls, och det syftar 
heller inte till att skapa en skyldighet för 
en utvecklare endast för att det offentligt 
gjort programvaran tillgänglig enligt en 
kostnadsfri programvarulicens.

Or. en

Ändringsförslag 358
Notis Marias

Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Personer eller organisationer som 
enligt nationell lagstiftning anses ha ett 
berättigat intresse av att tillvarata 
konsumenternas rättigheter i 

(48) Personer eller organisationer som 
enligt nationell lagstiftning anses ha ett 
berättigat intresse av att tillvarata 
konsumenternas rättigheter i 
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avtalsförhållanden bör ges möjlighet att 
inleda förfaranden inför domstol eller hos 
en förvaltningsmyndighet med behörighet 
att fatta beslut som rör klagomål eller att 
inleda lämpliga rättsliga förfaranden.

avtalsförhållanden bör ges möjlighet att 
inleda förfaranden inför domstol eller hos 
en förvaltningsmyndighet med behörighet 
att fatta beslut som rör klagomål eller att 
inleda lämpliga rättsliga förfaranden i fall 
då dessa rättigheter kränks.

Or. el

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

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/44/EG35 bör ändras för att 
återspegla detta direktivs 
tillämpningsområde med avseende på ett 
varaktigt medium som innehåller digitalt 
innehåll, när detta medium har använts 
uteslutande som bärare av det digitala 
innehållet till konsumenten.

(50) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/44/EG[1] bör ändras för att 
återspegla detta direktivs 
tillämpningsområde med avseende på 
varor i vilka digitalt innehåll eller en 
digital tjänst finns inbyggda och med 
avseende på ett fysiskt medium som 
innehåller digitalt innehåll, när detta 
medium har använts uteslutande som 
bärare av det digitala innehållet till 
konsumenten.
[1] EGT L 171, 7.7.1999, s. 12.
.

_________________

35 EGT L 171, 7.7.1999, s. 12.

Or. en

Ändringsförslag 360
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Skäl 50
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/44/EG35 bör ändras för att 
återspegla detta direktivs 
tillämpningsområde med avseende på ett 
varaktigt medium som innehåller digitalt 
innehåll, när detta medium har använts 
uteslutande som bärare av det digitala 
innehållet till konsumenten.

(50) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/44/EG35 bör ändras för att 
återspegla detta direktivs 
tillämpningsområde med avseende på ett 
varaktigt medium som innehåller digitalt 
innehåll.

_________________ _________________

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

Or. fr

Ändringsförslag 361
Axel Voss, Eva Paunova

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/44/EG35 bör ändras för att 
återspegla detta direktivs 
tillämpningsområde med avseende på ett 
varaktigt medium som innehåller digitalt 
innehåll, när detta medium har använts 
uteslutande som bärare av det digitala 
innehållet till konsumenten.

(50) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/44/EG35 bör ändras för att 
återspegla detta direktivs 
tillämpningsområde med avseende på ett 
fysiskt medium som innehåller digitalt 
innehåll, när detta medium har använts 
uteslutande som bärare av det digitala 
innehållet till konsumenten.

_________________ _________________

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

Or. en

Ändringsförslag 362
Notis Marias

Förslag till direktiv
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(54) Eftersom målen för detta direktiv, 
nämligen att bidra till en väl fungerande 
inre marknad genom att på ett konsekvent 
sätt motverka avtalsrättsliga hinder för 
tillhandahållande av digitalt innehåll och 
samtidigt förhindra rättslig fragmentering, 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna själva, utan snarare, av 
skäl som syftar till säkerställa den 
övergripande samstämmigheten hos de 
nationella lagstiftningarna genom 
harmoniserade avtalsrättsliga regler som 
också skulle underlätta samordnade 
tillsynsåtgärder, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(54) Eftersom målen för detta direktiv, 
nämligen att bidra till en väl fungerande 
inre marknad och stärka den europeiska 
ekonomin genom att på ett konsekvent sätt 
motverka avtalsrättsliga hinder för 
tillhandahållande av digitalt innehåll och 
samtidigt förhindra rättslig fragmentering, 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna själva, utan snarare, av 
skäl som syftar till att säkerställa den 
övergripande samstämmigheten hos de 
nationella lagstiftningarna genom 
harmoniserade avtalsrättsliga regler som 
också skulle underlätta samordnade 
tillsynsåtgärder, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. el

Ändringsförslag 363
Axel Voss, Eva Paunova

Förslag till direktiv
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Eftersom målen för detta direktiv, 
nämligen att bidra till en väl fungerande 
inre marknad genom att på ett konsekvent 
sätt motverka avtalsrättsliga hinder för 
tillhandahållande av digitalt innehåll och 
samtidigt förhindra rättslig fragmentering, 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna själva, utan snarare, av 
skäl som syftar till säkerställa den 
övergripande samstämmigheten hos de 
nationella lagstiftningarna genom 
harmoniserade avtalsrättsliga regler som 
också skulle underlätta samordnade 
tillsynsåtgärder, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 

(54) Eftersom målen för detta direktiv, 
nämligen att bidra till en väl fungerande 
inre marknad genom att på ett konsekvent 
sätt motverka avtalsrättsliga hinder för 
tillhandahållande av digitalt innehåll eller 
digitala tjänster och samtidigt förhindra 
rättslig fragmentering, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna själva, utan snarare, av 
skäl som syftar till att säkerställa den 
övergripande samstämmigheten hos de 
nationella lagstiftningarna genom 
harmoniserade avtalsrättsliga regler som 
också skulle underlätta samordnade 
tillsynsåtgärder, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
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artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 54a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54a) Mot bakgrund av vikten av de 
frågor och rättigheter som tas upp i detta 
direktiv för den inre marknaden och för 
unionens konsumenter och medborgare 
bör detta direktiv underställas noggrann 
granskning och översyn och inbegripa 
meningsfulla och detaljerade samråd 
med, och ett meningsfullt och detaljerat 
deltagande av, medlemsstater såväl som 
konsument- och företagarorganisationer 
samt rättsliga organisationer på 
unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 365
Eva Maydell, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs vissa krav rörande 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll till konsumenter, särskilt regler 

Syftet med detta direktiv är att genom 
uppnående av en hög 
konsumentskyddsnivå bidra till att den 
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om digitalt innehålls överensstämmelse 
med avtalet, avhjälpande åtgärder vid brist 
på sådan överensstämmelse och villkor för 
att vidta dessa åtgärder samt om samt
ändring, hävning och uppsägning av 
sådana avtal.

inre marknaden fungerar korrekt genom 
fastställande av vissa krav rörande avtal 
om tillhandahållande av digitalt innehåll 
eller digitala tjänster till konsumenter, 
särskilt regler om överensstämmelse med 
avtalet, avhjälpande åtgärder vid brist på 
sådan överensstämmelse och villkor för att 
vidta dessa åtgärder samt om ändring av 
det digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 366
Marlene Mizzi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs vissa krav rörande 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll till konsumenter, särskilt regler 
om digitalt innehålls överensstämmelse 
med avtalet, avhjälpande åtgärder vid brist 
på sådan överensstämmelse och villkor för 
att vidta dessa åtgärder samt om samt
ändring, hävning och uppsägning av 
sådana avtal.

Syftet med detta direktiv är att genom att 
tillhandahålla en hög 
konsumentskyddsnivå bidra till att den 
inre marknaden fungerar korrekt genom 
att fastställa gemensamma regler rörande 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll eller digitala tjänster till 
konsumenter, särskilt regler om digitalt 
innehålls eller digitala tjänsters
överensstämmelse med avtalet, 
avhjälpande åtgärder vid misslyckande 
med att tillhandahålla digitalt innehåll 
eller digitala tjänster eller brist på sådan 
överensstämmelse och villkor för att vidta 
dessa åtgärder samt om ändring av det 
digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten och hävning och uppsägning av 
långtidsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 367
Antanas Guoga
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs vissa krav rörande 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll till konsumenter, särskilt regler 
om digitalt innehålls överensstämmelse 
med avtalet, avhjälpande åtgärder vid brist 
på sådan överensstämmelse och villkor för 
att vidta dessa åtgärder samt om samt
ändring, hävning och uppsägning av 
sådana avtal.

Syftet med detta direktiv är att bidra till att 
den inre marknaden fungerar korrekt och 
uppnå en hög konsumentskyddsnivå 
genom att fastställa gemensamma krav 
rörande vissa regler för avtalen mellan 
leverantörer och konsumenter om 
tillhandahållande av digitalt innehåll 
och/eller digitala tjänster till konsumenter, 
regler om digitalt innehålls 
överensstämmelse, avhjälpande åtgärder 
vid brist på sådan överensstämmelse eller 
misslyckande med att leverera och villkor 
för att vidta dessa åtgärder samt om 
ändring, hävning och uppsägning av 
sådana avtal.

Or. en

Ändringsförslag 368
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs vissa krav rörande 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll till konsumenter, särskilt regler 
om digitalt innehålls överensstämmelse 
med avtalet, avhjälpande åtgärder vid brist 
på sådan överensstämmelse och villkor för 
att vidta dessa åtgärder samt om samt 
ändring, hävning och uppsägning av 
sådana avtal.

I syfte att säkerställa en väl fungerande 
inre marknad och en hög 
konsumentskyddsnivå fastställs i detta 
direktiv vissa krav rörande avtal om 
tillhandahållande av digitalt innehåll och 
digitala tjänster till konsumenter, särskilt 
regler om digitalt innehålls och digitala 
tjänsters överensstämmelse med avtalet, 
avhjälpande åtgärder vid brist på sådan 
överensstämmelse och villkor för att vidta 
dessa åtgärder samt om samt ändring, 
hävning och uppsägning av sådana avtal.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs vissa krav rörande 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll till konsumenter, särskilt regler 
om digitalt innehålls överensstämmelse 
med avtalet, avhjälpande åtgärder vid brist 
på sådan överensstämmelse och villkor för 
att vidta dessa åtgärder samt om samt
ändring, hävning och uppsägning av 
sådana avtal.

Syftet med detta direktiv är en 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar om vissa aspekter
rörande avtal om tillhandahållande av 
digitalt innehåll eller digitala tjänster till 
konsumenter, särskilt regler om 
överensstämmelse med avtalet, 
avhjälpande åtgärder vid brist på 
överensstämmelse och villkor för att vidta 
dessa åtgärder samt om ändring, hävning 
och uppsägning av sådana avtal.

Or. en

Motivering

Anpassning till artikel 1 i direktivet om försäljning av konsumentvaror och direktivet om 
konsumenträttigheter.

Ändringsförslag 370
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs vissa krav 
rörande avtal om tillhandahållande av 
digitalt innehåll till konsumenter, särskilt 
regler om digitalt innehålls 
överensstämmelse med avtalet, 
avhjälpande åtgärder vid brist på sådan 
överensstämmelse och villkor för att vidta 
dessa åtgärder samt om samt ändring, 
hävning och uppsägning av sådana avtal.

I detta direktiv fastställs rättsliga 
harmoniserade ramar för avtal om 
tillhandahållande av digitalt innehåll eller 
en digital tjänst till konsumenter, särskilt 
regler om digitalt innehålls 
överensstämmelse med avtalet, 
avhjälpande åtgärder vid brist på sådan 
överensstämmelse och villkor för att vidta 
dessa åtgärder samt om ändring, hävning 
och uppsägning av sådana avtal, samtidigt 
som en hög nivå av konsumentskydd 
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garanteras.

Or. fr

Ändringsförslag 371
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs vissa krav rörande 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll till konsumenter, särskilt regler 
om digitalt innehålls överensstämmelse 
med avtalet, avhjälpande åtgärder vid brist 
på sådan överensstämmelse och villkor för 
att vidta dessa åtgärder samt om samt 
ändring, hävning och uppsägning av 
sådana avtal.

I detta direktiv fastställs vissa krav rörande 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll eller en digital tjänst till 
konsumenter, särskilt regler om det 
digitala innehållets eller den digitala 
tjänstens överensstämmelse med avtalet, 
avhjälpande åtgärder vid brist på sådan 
överensstämmelse och villkor för att vidta 
dessa åtgärder samt om samt ändring, 
hävning och uppsägning av sådana avtal.

Or. it

Ändringsförslag 372
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. digitalt innehåll: 1. digitalt innehåll: data som 
framställs och tillhandahålls i digital 
form,

Or. fr

Ändringsförslag 373
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
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Artikel 2 – stycke 1 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) data som framställs och 
tillhandahålls i digital form, t.ex. video, 
ljud, applikationer, spel och varje annan 
programvara,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 374
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) data som framställs och 
tillhandahålls i digital form, t.ex. video, 
ljud, applikationer, spel och varje annan 
programvara,

(a) data som framställs och 
tillhandahålls i digital form,

Or. fr

Ändringsförslag 375
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) data som framställs och 
tillhandahålls i digital form, t.ex. video, 
ljud, applikationer, spel och varje annan 
programvara,

(a) data som framställs och 
tillhandahålls i digital form.

Or. en

Ändringsförslag 376
Philippe Juvin
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) data som framställs och 
tillhandahålls i digital form, t.ex. video, 
ljud, applikationer, spel och varje annan 
programvara,

(a) data som framställs och 
tillhandahålls i digital form, t.ex. 
videofiler, ljudfiler, applikationer, spel och 
varje annan programvara,

Or. fr

Ändringsförslag 377
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) data som framställs och 
tillhandahålls i digital form, t.ex. video, 
ljud, applikationer, spel och varje annan 
programvara,

(a) data som framställs och 
tillhandahålls i digital form, t.ex. video, 
ljud, applikationer och spel,

Or. ro

Ändringsförslag 378
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) en tjänst som gör det möjligt att 
skapa, bearbeta eller lagra uppgifter i 
digital form, när dessa uppgifter 
tillhandahålls av konsumenten, och

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 379
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) en tjänst som gör det möjligt att 
skapa, bearbeta eller lagra uppgifter i 
digital form, när dessa uppgifter 
tillhandahålls av konsumenten, och

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 380
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) en tjänst som gör det möjligt att 
skapa, bearbeta eller lagra uppgifter i 
digital form, när dessa uppgifter 
tillhandahålls av konsumenten, och

utgår

Or. it

Ändringsförslag 381
Julia Reda

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) en tjänst som gör det möjligt att 
skapa, bearbeta eller lagra uppgifter i 
digital form, när dessa uppgifter 
tillhandahålls av konsumenten, och

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 382
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) en tjänst som gör det möjligt att 
skapa, bearbeta eller lagra uppgifter i 
digital form, när dessa uppgifter 
tillhandahålls av konsumenten, och

(b) digitala tjänster som gör det 
möjligt att skapa, bearbeta eller lagra 
uppgifter i digital form, när dessa uppgifter 
tillhandahålls av konsumenten, och

Or. en

Ändringsförslag 383
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) en tjänst som gör det möjligt att 
utbyta och interagera på annat sätt med 
uppgifter i digital form som tillhandahålls 
av andra användare av tjänsten.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 384
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) en tjänst som gör det möjligt att 
utbyta och interagera på annat sätt med 
uppgifter i digital form som tillhandahålls 
av andra användare av tjänsten.

utgår
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Or. ro

Ändringsförslag 385
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) en tjänst som gör det möjligt att 
utbyta och interagera på annat sätt med 
uppgifter i digital form som tillhandahålls 
av andra användare av tjänsten.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 386
Julia Reda

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) en tjänst som gör det möjligt att 
utbyta och interagera på annat sätt med 
uppgifter i digital form som tillhandahålls 
av andra användare av tjänsten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 387
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) en tjänst som gör det möjligt att 
utbyta och interagera på annat sätt med 
uppgifter i digital form som tillhandahålls 

(c) digitala tjänster som gör det 
möjligt att utbyta och interagera på annat 
sätt med uppgifter i digital form som 
tillhandahålls av andra användare av 
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av andra användare av tjänsten. tjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 388
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. digital tjänst:

(a) en tjänst som gör det möjligt att skapa, 
bearbeta eller lagra uppgifter i digital 
form, när dessa uppgifter tillhandahålls 
av konsumenten, till exempel tjänster för 
molnlagring eller fillagring, och

(b) en tjänst som gör det möjligt att dela 
och på annat sätt interagera med 
uppgifter i digital form som tillhandahålls 
av andra användare av tjänsten, till 
exempel sociala medier, tjänster för 
direktmeddelanden, webbplatser och 
plattformar för video- eller ljuddelning 
som faller utanför ramen för elektroniska 
kommunikationstjänster.

Or. it

Ändringsförslag 389
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. digital tjänst:

(a) en tjänst som gör det möjligt att skapa, 
bearbeta eller lagra uppgifter i digital 
form, när dessa uppgifter skapas av 
konsumenten, och
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(b) en tjänst som gör det möjligt att utbyta 
och interagera på annat sätt med 
uppgifter i digital form som skapas av 
konsumenten eller av andra användare av 
tjänsten.

Or. ro

Ändringsförslag 390
Julia Reda

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. digitalt innehåll:

(a) en tjänst som gör det möjligt att skapa, 
bearbeta eller lagra uppgifter i digital 
form, när dessa uppgifter tillhandahålls 
av konsumenten, och

(b) en tjänst som gör det möjligt att utbyta 
och interagera på annat sätt med 
uppgifter i digital form som tillhandahålls 
av andra användare av tjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 391
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. digital tjänst: all ekonomisk, 
oavlönad verksamhet som gör det möjligt 
att skapa, bearbeta, lagra eller utbyta 
uppgifter i digital form.

Or. fr
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Ändringsförslag 392
Daniel Dalton, Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. inbyggt digitalt innehåll: alla 
former av digitalt innehåll som 
förinstallerats i en vara.

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av tillägget till andra ändringar om att detta direktiv borde gälla allt digitalt 
innehåll, inbegripet inbyggt digitalt innehåll, föreskrivs här, med tanke på konsumentskydd 
och förtydligande, en definition av inbyggt digitalt innehåll.

Ändringsförslag 393
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. inbyggt digitalt innehåll: 
förinstallerat digitalt innehåll som 
fungerar som en integrerad del av varan 
och inte lätt kan avinstalleras av 
konsumenten.

Or. en

Ändringsförslag 394
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. integrerat digitalt innehåll eller 
integrerade digitala tjänster: allt 
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förinstallerat digitalt innehåll eller alla 
förinstallerade digitala tjänster som 
fungerar som en integrerad del av de 
fysiska varorna och inte enkelt kan 
avinstalleras av konsumenten, eller som 
är nödvändigt för den fysiska varans 
överensstämmelse med avtalet.

Or. fr

Ändringsförslag 395
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. integration: sammankoppling av
olika komponenter i en digital miljö som 
ska fungera som en samordnad helhet i 
överensstämmelse med dess avsedda 
ändamål.

2. integration: full driftskompatibilitet 
mellan det digitala innehåll eller den 
digitala tjänst som tillhandahålls och de
olika komponenter i en digital miljö som 
ska fungera som en samordnad helhet i 
överensstämmelse med dess avsedda 
ändamål.

Or. it

Ändringsförslag 396
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. integration: sammankoppling av 
olika komponenter i en digital miljö som 
ska fungera som en samordnad helhet i 
överensstämmelse med dess avsedda 
ändamål.

2. integration: sammankoppling och 
införlivande av olika komponenter av 
digitalt innehåll med komponenter i en 
digital miljö som ska använda digitalt 
innehåll i enlighet med avtalet.

Or. en
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Ändringsförslag 397
Eva Maydell, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. inbyggd programvara: 
förinstallerat digitalt innehåll som 
fungerar som en integrerad del av varan 
och inte lätt kan avinstalleras av 
konsumenten.

Or. en

Ändringsförslag 398
Marietje Schaake

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. inbyggt digitalt innehåll: digitalt 
innehåll som omfattas av definitionen i 
detta direktiv och som har installerats av 
eller med samtycke av säljaren, 
tillverkaren eller en annan person i 
transaktionskedjan och som (i) fungerar 
som en integrerad del av varan och inte 
lätt kan avinstalleras av en 
genomsnittskonsument som använder 
denna typ av vara, eller (ii) är nödvändigt 
för varans överensstämmelse med avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 399
Julia Reda, Kaja Kallas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag



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

SV

2a. inbyggt digitalt innehåll: 
förinstallerat digitalt innehåll som 
fungerar som en integrerad del av varan 
eller som är nödvändigt för varans 
överensstämmelse med avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 400
Daniel Dalton, Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. leverantör: en fysisk eller juridisk 
person, antingen privatägd eller 
offentligägd, som agerar för ändamål som 
faller inom ramen för den egna handels-, 
företags-, hantverks- eller 
yrkesverksamheten samt varje person som 
agerar i dennes namn eller för dennes 
räkning.

3. leverantör: en fysisk eller juridisk 
person, antingen privatägd eller 
offentligägd, som agerar för ändamål som 
faller inom ramen för den egna handels-, 
företags-, hantverks- eller 
yrkesverksamheten samt varje person som 
agerar i dennes namn eller för dennes 
räkning. En näringsidkare levererar med 
tanke på ändamålen i detta direktiv inte 
digitalt innehåll till en konsument endast 
för att näringsidkaren levererar en tjänst 
genom vilken digitalt innehåll når 
konsumenten.

Or. en

Motivering

Till exempel är inte en onlineplattform för videotjänster för användarproducerat innehåll en 
leverantör av digitalt innehåll.

Ändringsförslag 401
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. leverantör: en fysisk eller juridisk 3. leverantör: en fysisk eller juridisk 
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person, antingen privatägd eller 
offentligägd, som agerar för ändamål som 
faller inom ramen för den egna handels-, 
företags-, hantverks- eller 
yrkesverksamheten samt varje person som 
agerar i dennes namn eller för dennes 
räkning.

person, antingen privatägd eller 
offentligägd, som agerar för ändamål som 
faller inom ramen för den egna handels-, 
företags-, hantverks- eller 
yrkesverksamheten samt varje person som 
agerar i leverantörens namn eller för 
dennes räkning avseende avtal som 
omfattas av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 402
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. leverantör: en fysisk eller juridisk 
person, antingen privatägd eller 
offentligägd, som agerar för ändamål som 
faller inom ramen för den egna handels-, 
företags-, hantverks- eller 
yrkesverksamheten samt varje person som 
agerar i dennes namn eller för dennes 
räkning.

3. leverantör: en fysisk eller juridisk 
person, antingen privatägd eller 
offentligägd, som genom en leverans 
tillhandahåller tillgång till digitalt 
innehåll eller gör digitalt innehåll 
tillgängligt.

Or. en

Ändringsförslag 403
Dennis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. leverantör: en fysisk eller juridisk 
person, antingen privatägd eller 
offentligägd, som agerar för ändamål som 
faller inom ramen för den egna handels-, 
företags-, hantverks- eller 
yrkesverksamheten samt varje person som 
agerar i dennes namn eller för dennes 

3. leverantör eller säljare: en fysisk 
eller juridisk person, antingen privatägd 
eller offentligägd, som agerar för ändamål 
som faller inom ramen för den egna 
handels-, företags-, hantverks- eller 
yrkesverksamheten samt varje person som 
agerar i dennes namn eller för dennes 
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räkning. räkning.

Or. en

Ändringsförslag 404
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. konsument: varje fysisk person 
som, i samband med avtal som omfattas av 
detta direktiv, agerar för ändamål som 
faller utanför den egna handels-, företags-, 
hantverks- eller yrkesverksamheten.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 405
Julia Reda

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. konsument: varje fysisk person 
som, i samband med avtal som omfattas av 
detta direktiv, agerar för ändamål som 
faller utanför den egna handels-, företags-, 
hantverks- eller yrkesverksamheten.

4. konsument: varje fysisk person 
som, i samband med avtal som omfattas av 
detta direktiv, agerar för ändamål som 
huvudsakligen faller utanför den egna 
handels-, företags-, hantverks- eller 
yrkesverksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 406
Axel Voss, Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. skadestånd: en penningsumma 
som en konsument kan vara berättigad till 
som ersättning för ekonomisk skada på 
konsumentens digitala miljö.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 407
Julia Reda

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. skadestånd: en penningsumma som 
en konsument kan vara berättigad till som 
ersättning för ekonomisk skada på 
konsumentens digitala miljö.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 408
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. skadestånd: en penningsumma som 
en konsument kan vara berättigad till som 
ersättning för ekonomisk skada på 
konsumentens digitala miljö.

5. skadestånd: en penningsumma som 
en konsument kan vara berättigad till som 
ersättning för den skada som orsakats.

Or. en

Ändringsförslag 409
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
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Artikel 2 – stycke 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. skadestånd: en penningsumma som 
en konsument kan vara berättigad till som 
ersättning för ekonomisk skada på 
konsumentens digitala miljö.

5. skadestånd: en penningsumma som 
en konsument kan vara berättigad till som 
ersättning för skada på konsumentens 
digitala miljö.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. skadestånd: en penningsumma som 
en konsument kan vara berättigad till som 
ersättning för ekonomisk skada på 
konsumentens digitala miljö.

5. skadestånd: en penningsumma som 
en konsument kan vara berättigad till som 
ersättning för materiell och icke-materiell
skada.

Or. en

Motivering

Anpassning till artikel 14 i det nya paketresedirektivet.

Ändringsförslag 411
Axel Voss, Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. pris: penningbelopp som ska 
betalas som motprestation för digitalt 
innehåll som tillhandahållits.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 412
Marlene Mizzi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. pris: penningbelopp som ska 
betalas som motprestation för digitalt 
innehåll som tillhandahållits.

6. pris: penningbelopp eller en digital 
värderepresentation som inbegriper en 
virtuell valuta eller en annan 
motprestation, såsom uppgifter, och som 
ska betalas som motprestation för 
tillhandahållande av digitalt innehåll eller 
en digital tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 413
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. pris: penningbelopp som ska 
betalas som motprestation för digitalt 
innehåll som tillhandahållits.

6. pris: penningbelopp eller varje 
annan typ av värderepresentation som ska 
betalas som motprestation för digitalt 
innehåll som tillhandahållits.

Or. en

Ändringsförslag 414
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. pris: penningbelopp som ska 
betalas som motprestation för digitalt 
innehåll som tillhandahållits.

6. pris: penningbelopp som ska 
betalas som motprestation för digitalt 
innehåll eller en digital tjänst som 
tillhandahållits.
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Or. it

Ändringsförslag 415
Axel Voss, Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. personuppgifter: personuppgifter 
enligt definitionen i artikel 4.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 
(dataskyddsförordningen)[1]

[1] Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) (EUT L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 416
Marlene Mizzi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. personuppgifter eller andra 
uppgifter innebär uppgifter enligt 
definitionen i artikel 4.1 i förordning 
(EU) 2016/679.

Or. en

Ändringsförslag 417
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Julia Reda

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. personuppgifter: personuppgifter 
enligt definitionen i artikel 4.1 i 
förordning (EU) 2016/679.

Or. en

Ändringsförslag 418
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. personuppgifter: personuppgifter 
enligt definitionen i artikel 4.1 i 
förordning (EU) 2016/679.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. uppgifter som motprestation: 
personuppgifter eller andra uppgifter som 
konsumenten tillhandahåller leverantören 
i samband med att avtalet ingås eller 
fullgörs, inbegripet uppgifter som 
genereras genom att konsumenten 
använder vilket digitalt innehåll eller 
vilka digitala tjänster som helst som 
levereras och som leverantören eller en 
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tredje part använder, på basis av 
konsumentens samtycke eller på annat 
sätt.

Or. en

Motivering

Uppgifter som motprestation bör inte omfatta insamling av anonymiserade användares 
uppgifter i syfte att förbättra det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, utan endast för 
att använda uppgifter som en integrerad del av leverantörens eller en tredje parts 
lönsamhetsmodell.

Ändringsförslag 420
Axel Voss, Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycket 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. avtal: en överenskommelse avsedd 
att ge upphov till förpliktelser eller andra 
rättsliga verkningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 421
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. digital miljö: hårdvara, digitalt 
innehåll och eventuella nätanslutningar i 
den mån de ligger inom användarens 
kontroll.

8. digital miljö: hårdvara, digitalt 
innehåll och digitala tjänster samt 
eventuella nätanslutningar i den mån de 
ligger inom användarens kontroll.

Or. it

Ändringsförslag 422
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Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. digital miljö: hårdvara, digitalt 
innehåll och eventuella nätanslutningar i 
den mån de ligger inom användarens 
kontroll.

8. digital miljö: hårdvara, 
programvara och eventuella 
nätanslutningar som används av 
konsumenten.

Or. en

Ändringsförslag 423
Julia Reda

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. digital miljö: hårdvara, digitalt 
innehåll och eventuella nätanslutningar i 
den mån de ligger inom användarens 
kontroll.

8. digital miljö: hårdvara, 
programvara, digitalt innehåll och 
eventuella nätanslutningar i den mån de 
ligger inom användarens kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 424
Daniel Dalton, Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. digital miljö: hårdvara, digitalt 
innehåll och eventuella nätanslutningar i 
den mån de ligger inom användarens 
kontroll.

8. digital miljö: hårdvara, 
programvara, digitalt innehåll och 
eventuella nätanslutningar i den mån de 
ligger inom användarens kontroll.

Or. en
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Ändringsförslag 425
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. digital miljö: hårdvara, digitalt 
innehåll och eventuella nätanslutningar i 
den mån de ligger inom användarens 
kontroll.

8. digital miljö: hårdvara och digitalt 
innehåll i den mån de ligger inom 
användarens kontroll.

Or. en

Motivering

Det är inte möjligt för en leverantör att beakta alla nätanslutningar som en konsument kan ha 
när leverantören installerar sin produkt, i synnerhet med tanke på det ökade antalet 
uppkopplade enheter.

Ändringsförslag 426
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. driftskompatibilitet: kapaciteten 
hos digitalt innehåll att kunna utföra alla 
sina funktioner i samverkan med en 
konkret digital miljö.

utgår

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. driftskompatibilitet: kapaciteten 9. driftskompatibilitet: 
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hos digitalt innehåll att kunna utföra alla 
sina funktioner i samverkan med en 
konkret digital miljö.

kompatibiliteten hos det digitala 
innehållet och dess funktioner med en 
annan standardhårdvara och 
standardprogramvara än den i vilken det 
levereras, inbegripet det faktum att 
konsumenter kan nå digitalt innehåll utan 
att de måste använda tillämpningar eller 
annan teknik för att konvertera det 
innehåll de vill få tillgång till.

Or. en

Ändringsförslag 428
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. driftskompatibilitet: kapaciteten hos 
digitalt innehåll att kunna utföra alla sina 
funktioner i samverkan med en konkret 
digital miljö.

9. driftskompatibilitet: kapaciteten hos 
lagligen införskaffat digitalt innehåll att 
fungera tillsammans med andra befintliga 
eller framtida produkter eller system, utan 
begränsningar i fråga om tillgång eller 
genomförande.

Or. fr

Ändringsförslag 429
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. driftskompatibilitet: kapaciteten 
hos digitalt innehåll att kunna utföra alla 
sina funktioner i samverkan med en 
konkret digital miljö.

9. driftskompatibilitet: 
kompatibiliteten hos digitalt innehåll och 
dess funktioner med en annan hårdvaru-
och programvarumiljö än den som 
tillhandahålls med innehållet.

Or. fr
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Ändringsförslag 430
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. driftskompatibilitet: kapaciteten hos 
digitalt innehåll att kunna utföra alla sina 
funktioner i samverkan med en konkret 
digital miljö.

9. driftskompatibilitet: kapaciteten hos 
digitalt innehåll eller en digital tjänst att 
kunna utföra alla sina funktioner i 
samverkan med en konkret digital miljö.

Or. it

Ändringsförslag 431
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. driftskompatibilitet: kapaciteten hos 
digitalt innehåll att kunna utföra alla sina 
funktioner i samverkan med en konkret 
digital miljö.

9. driftskompatibilitet: kapaciteten hos 
digitalt innehåll att kunna utföra alla sina 
funktioner i samverkan med 
standardhårdvara och 
standardprogramvara.

Or. en

Ändringsförslag 432
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. driftskompatibilitet: kapaciteten 
hos digitalt innehåll att kunna utföra alla 
sina funktioner i samverkan med en 
konkret digital miljö.

9. kompatibilitet: kapaciteten hos 
digitalt innehåll att kunna utföra alla sina 
funktioner i samverkan med en konkret 
digital miljö.
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Or. fr

Ändringsförslag 433
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. kompatibilitet: kapaciteten hos 
digitalt innehåll att kunna utföra alla sina 
funktioner i samverkan med en konkret 
digital miljö.

Or. fr

Ändringsförslag 434
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. driftskompatibilitet hos digitala 
bokfiler: kompatibiliteten hos en digital 
bokfil och dess funktioner med en annan 
hårdvaru- och programvarumiljö än den 
som tillhandahölls med bokfilen; 
tillhandahålls utan tidsbegränsning och 
endast som öppen standard.

Or. fr

Ändringsförslag 435
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag



AM\1117404SV.docx 69/170 PE599.502v02-00

SV

9b. öppen standard: driftskompatibelt 
dataformat vars tekniska specifikationer 
är offentliga samt fritt tillgängliga och 
genomförbara.

Or. fr

Ändringsförslag 436
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. tillhandahållande: att ge tillgång 
till digitalt innehåll eller göra digitalt 
innehåll tillgängligt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 437
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. tillhandahållande: att ge tillgång till 
digitalt innehåll eller göra digitalt innehåll 
tillgängligt.

10. tillhandahållande: att ge tillgång till 
digitalt innehåll och/eller digitala tjänster 
eller tillgängliggöra digitalt innehåll 
och/eller digitala tjänster.

Or. ro

Ändringsförslag 438
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. tillhandahållande: att ge tillgång till 
digitalt innehåll eller göra digitalt innehåll 
tillgängligt.

10. tillhandahållande: att ge tillgång till 
digitalt innehåll eller en digital tjänst eller 
tillgängliggöra digitalt innehåll eller en 
digital tjänst.

Or. it

Ändringsförslag 439
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. tillhandahållande: 
tillhandahållande: att ge tillgång till digitalt 
innehåll eller göra digitalt innehåll 
tillgängligt.

10. tillhandahållande: 
tillhandahållande: att ge tillgång till digitalt 
innehåll eller en digital tjänst eller göra 
digitalt innehåll tillgängligt eller en digital 
tjänst tillgänglig.

Or. fr

Ändringsförslag 440
Victor Negrescu

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. transaktion: sätt att köpa eller 
sälja något som även beaktar möjligheten 
till kostnadsfria transaktioner om det 
innehåll som tillhandahålls är 
kostnadsfritt.

Or. en

Ändringsförslag 441
Daniel Dalton, Vicky Ford
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. varaktigt medium: varje medel som 
gör det möjligt för konsumenten eller 
leverantören att lagra information som 
riktas till vederbörande personligen på 
sådant sätt att den är tillgänglig för 
användning i framtiden under en tid som är 
lämplig med hänsyn till vad som är 
avsikten med informationen och att den 
lagrade informationen kan återges 
oförändrad.

11. fysiskt medium: varje medel som 
gör det möjligt för konsumenten eller 
leverantören att lagra information som 
riktas till vederbörande personligen på 
sådant sätt att den är tillgänglig för 
användning i framtiden under en tid som är 
lämplig med hänsyn till vad som är 
avsikten med informationen och att den 
lagrade informationen kan återges 
oförändrad.

Or. en

Ändringsförslag 442
Julia Reda

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas eller 
konsumenten aktivt tillhandahåller en 
annan motprestation än pengar i form av
personuppgifter eller andra uppgifter.

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll eller en digital tjänst till 
konsumenten eller åtar sig att göra detta 
och där, som motprestation, ett pris ska 
betalas eller konsumenten tillhandahåller 
en annan motprestation än pengar genom 
att tillgängliggöra sina personuppgifter 
eller andra uppgifter i den mån som detta 
är möjligt i enlighet med förordning (EU) 
2016/679, då sådana uppgifter behandlas 
i vinstsyfte. I avtalet ska det uttryckligen 
anges vilka uppgifter som ska lämnas i 
utbyte mot det levererade innehållet.

Or. en

Ändringsförslag 443
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Marietje Schaake

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas eller 
konsumenten aktivt tillhandahåller en 
annan motprestation än pengar i form av 
personuppgifter eller andra uppgifter.

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll eller digitalt innehåll som 
inbyggts i varor till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas eller 
konsumenten aktivt tillhandahåller en 
annan motprestation än pengar i form av 
personuppgifter eller andra uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 444
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas eller 
konsumenten aktivt tillhandahåller en 
annan motprestation än pengar i form av 
personuppgifter eller andra uppgifter.

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas. Man
kommer att som en del av den framtida 
översynsprocessen överväga att införa 
betalning genom en annan motprestation 
än pengar i form av personuppgifter eller 
andra uppgifter.

Or. en

Motivering

Det behövs ytterligare forskning för att utröna huruvida uppgifter bör användas som en 
motprestation och omfattas av direktivet.

Ändringsförslag 445



AM\1117404SV.docx 73/170 PE599.502v02-00

SV

Angel Dzhambazki

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas eller 
konsumenten aktivt tillhandahåller en 
annan motprestation än pengar i form av 
personuppgifter eller andra uppgifter.

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta i utbyte mot betalning i 
pengar.

Or. en

Ändringsförslag 446
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas eller 
konsumenten aktivt tillhandahåller en 
annan motprestation än pengar i form av 
personuppgifter eller andra uppgifter.

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller eller 
åtar sig att tillhandahålla digitalt innehåll 
eller en digital tjänst till konsumenten i 
utbyte mot ett pris som ska betalas eller en 
annan motprestation än pengar, såsom 
tillhandahållandet av personuppgifter eller 
andra uppgifter som lämnas av 
konsumenten eller samlas in av 
leverantören eller av en tredje part som 
verkar i leverantörens intresse.

Or. fr

Ändringsförslag 447
Daniel Dalton, Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas eller 
konsumenten aktivt tillhandahåller en 
annan motprestation än pengar i form av 
personuppgifter eller andra uppgifter.

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll eller en vara med inbyggt 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas.

Or. en

Motivering

Direktivet om digitalt innehåll bör tillämpas på allt avgiftsbelagt digitalt innehåll, inbegripet 
allt inbyggt digitalt innehåll, i syfte att för konsumenter och leverantörer klarlägga statusen 
för digitalt innehåll som tillhandahålls inbyggt i en fysisk vara, men inte på innehåll som 
tillhandahålls kostnadsfritt och för vilket konsumenter inte nödvändigtvis förväntar sig eller 
kräver samma nivå av tillförlitlighet som för innehåll de betalat för. Införandet av 
begränsande bördor på små tillhandahållare av avgiftsfritt digitalt innehåll skulle innebära 
en oproportionerlig reaktion i syfte att avhjälpa problem som konsumenter har i vissa EU-
länder.

Ändringsförslag 448
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas eller 
konsumenten aktivt tillhandahåller en 
annan motprestation än pengar i form av 
personuppgifter eller andra uppgifter.

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll eller digitala tjänster till 
konsumenten eller åtar sig att göra detta 
och där, som motprestation, ett pris ska 
betalas eller konsumenten aktivt 
tillhandahåller en annan motprestation än 
pengar i form av personuppgifter eller 
andra uppgifter.

Or. ro

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas eller 
konsumenten aktivt tillhandahåller en 
annan motprestation än pengar i form av 
personuppgifter eller andra uppgifter.

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal enligt vilket leverantören 
tillhandahåller digitalt innehåll eller 
digitala tjänster till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta i utbyte mot betalning av
ett pris eller mot tillhandahållande av 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 450
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas eller 
konsumenten aktivt tillhandahåller en 
annan motprestation än pengar i form av 
personuppgifter eller andra uppgifter.

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll eller en digital tjänst till 
konsumenten eller åtar sig att göra detta 
och där, som motprestation, ett pris ska 
betalas och/eller eller konsumenten aktivt 
tillhandahåller en annan motprestation än 
pengar i form av personuppgifter eller 
andra uppgifter.

Or. it

Ändringsförslag 451
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas eller 
konsumenten aktivt tillhandahåller en 
annan motprestation än pengar i form av 
personuppgifter eller andra uppgifter.

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas eller 
konsumenten aktivt och frivilligt
tillhandahåller en annan motprestation än 
pengar i form av personuppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas eller 
konsumenten aktivt tillhandahåller en 
annan motprestation än pengar i form av
personuppgifter eller andra uppgifter.

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller eller 
åtar sig att tillhandahålla digitalt innehåll 
eller en digital tjänst till konsumenten i 
utbyte mot ett pris och/eller
personuppgifter eller andra uppgifter som 
lämnas av konsumenten eller samlas in av 
leverantören eller av en tredje part.

Or. en

Ändringsförslag 453
Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas eller

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas och/eller 
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konsumenten aktivt tillhandahåller en 
annan motprestation än pengar i form av 
personuppgifter eller andra uppgifter.

personuppgifter eller andra ekonomiskt 
värdefulla uppgifter ska tillhandahållas 
av konsumenten eller samlas in av 
leverantören eller av en tredje part.

Or. ro

Ändringsförslag 454
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas eller 
konsumenten aktivt tillhandahåller en 
annan motprestation än pengar i form av 
personuppgifter eller andra uppgifter.

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas eller 
konsumenten aktivt tillhandahåller en 
annan motprestation än pengar i form av 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 455
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas eller 
konsumenten aktivt tillhandahåller en 
annan motprestation än pengar i form av 
personuppgifter eller andra uppgifter.

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas eller 
konsumenten aktivt tillhandahåller en 
annan motprestation än pengar i form av 
personuppgifter.

Or. en
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Motivering

”Andra uppgifter” kan inte betraktas som en motprestation med tanke på att fördelarna med 
och värdet av behandlingen av andra uppgifter ofta är en konsekvens av gemensamma 
ansträngningar mellan användare och leverantörer.

Ändringsförslag 456
Inese Vaidere

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas eller 
konsumenten aktivt tillhandahåller en 
annan motprestation än pengar i form av 
personuppgifter eller andra uppgifter.

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas eller 
konsumenten aktivt tillhandahåller en 
annan motprestation än pengar i form av 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 457
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal om tillhandahållande av digitala 
produkter som utvecklats enligt 
konsumentens anvisningar.

2. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll eller en digital tjänst som 
utvecklats enligt konsumentens 
anvisningar.

Or. it

Ändringsförslag 458
Virginie Rozière
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal om tillhandahållande av digitala 
produkter som utvecklats enligt 
konsumentens anvisningar.

2. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll eller en digital tjänst som 
utvecklats enligt konsumentens 
anvisningar.

Or. fr

Ändringsförslag 459
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal om tillhandahållande av digitala
produkter som utvecklats enligt 
konsumentens anvisningar.

2. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll som utvecklats enligt 
konsumentens anvisningar.

Or. en

Ändringsförslag 460
Julia Reda

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om ett avtal ingås i syfte att 
tillhandahålla digitalt innehåll, ska detta 
betraktas som ett köpeavtal.

Or. en

Ändringsförslag 461
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Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Med undantag för artiklarna 5 och 
11 ska detta direktiv tillämpas på varje 
varaktigt medium som innehåller digitalt 
innehåll om det varaktiga mediet 
uteslutande har använts som bärare av 
digitalt innehåll.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 462
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Med undantag för artiklarna 5 och 
11 ska detta direktiv tillämpas på varje 
varaktigt medium som innehåller digitalt 
innehåll om det varaktiga mediet 
uteslutande har använts som bärare av 
digitalt innehåll.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 463
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Med undantag för artiklarna 5 och 
11 ska detta direktiv tillämpas på varje 
varaktigt medium som innehåller digitalt 
innehåll om det varaktiga mediet 
uteslutande har använts som bärare av 

3. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
varje varaktigt medium som innehåller 
digitalt innehåll om det varaktiga mediet 
uteslutande har använts som bärare av 
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digitalt innehåll. digitalt innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Med undantag för artiklarna 5 och 
11 ska detta direktiv tillämpas på varje 
varaktigt medium som innehåller digitalt 
innehåll om det varaktiga mediet
uteslutande har använts som bärare av 
digitalt innehåll.

3. Med undantag för artiklarna 5 och 
11 ska detta direktiv tillämpas på varor i 
vilka digitalt innehåll är inbyggt, såvida 
inte leverantören visar att den bristande 
överensstämmelsen kan hänföras till 
varans hårdvara. Direktivet ska också 
tillämpas på fysiska medier som
uteslutande används som bärare av digitalt 
innehåll, såvida säljaren inte bevisar att 
den bristande överensstämmelsen kan 
hänföras till det fysiska mediet.

Or. en

Ändringsförslag 465
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Med undantag för artiklarna 5 och 
11 ska detta direktiv tillämpas på varje 
varaktigt medium som innehåller digitalt 
innehåll om det varaktiga mediet 
uteslutande har använts som bärare av 
digitalt innehåll.

3. Detta direktiv ska tillämpas på 
varor i vilka digitalt innehåll är inbyggt, 
såvida inte leverantören visar att den 
bristande överensstämmelsen kan 
hänföras till varans hårdvara.

Or. en
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Ändringsförslag 466
Eva Maydell, Pascal Arimont, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om digitalt innehåll levereras på 
ett fysiskt medium eller är inbyggt i en 
vara ska detta direktiv, med undantag för 
artiklarna 5 och 11, tillämpas på all 
bristande överensstämmelse, såvida inte 
leverantören visar att den bristande 
överensstämmelsen kan hänföras till det 
fysiska mediet eller varans hårdvara.

Or. en

Ändringsförslag 467
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Bestämmelserna i detta direktiv 
gäller även för digitalt innehåll som är 
integrerat i produkter. Utan att det 
påverkar enskilda avtalsmässiga 
förbindelser är den som tillhandahåller 
varan ansvarig gentemot konsumenten 
för att skyldigheterna uppfylls när det 
gäller det digitala innehållet.

Or. de

Motivering

De fastställda kraven på digitalt innehålls avtalsenlighet och de rättsliga anspråk som
konsumenterna kan ha vid bristande överensstämmelse är en förnuftig och ändamålsenlig 
måttstock och bör därför gälla även digitalt innehåll som är integrerat i fysiska produkter. 
För att underlätta för konsumenten att göra sina rättigheter gällande bör säljaren av varan ta 
ansvaret för bristande överensstämmelse oavsett enskilda avtalsförbindelser.
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Ändringsförslag 468
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Detta direktiv ska tillämpas på 
varje avtal om tillhandahållande av 
integrerat digitalt innehåll eller en 
integrerad digital tjänst, såvida inte 
leverantören visar att den bristande 
överensstämmelsen kan hänföras till 
varans hårdvara.

Or. fr

Ändringsförslag 469
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Detta direktiv ska tillämpas på 
varor i vilka digitalt innehåll är inbyggt, 
såvida leverantören inte bevisar att den 
bristande överensstämmelsen inte beror 
på varans hårdvara.

Or. it

Ändringsförslag 470
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
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inbyggt digitalt innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 471
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
digitalt innehåll som tillhandahålls mot 
annan motprestation än pengar, i den 
mån leverantören begär att konsumenten 
ska tillhandahålla personuppgifter vars 
behandling är absolut nödvändig för att 
fullgöra avtalet eller för att uppfylla 
rättsliga krav, och leverantören inte 
behandlar uppgifterna ytterligare på ett 
sätt som är oförenligt med detta ändamål. 
Det ska inte heller tillämpas på andra 
uppgifter som leverantören begär att 
konsumenten ska tillhandahålla för att 
säkerställa att det digitala innehållet är i 
överensstämmelse med avtalet eller för att 
uppfylla rättsliga krav, om leverantören 
inte använder dessa uppgifter för 
kommersiella ändamål.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 472
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
digitalt innehåll som tillhandahålls mot 
annan motprestation än pengar, i den mån 
leverantören begär att konsumenten ska 

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
digitalt innehåll som tillhandahålls mot 
annan motprestation än pengar, i den mån 
leverantören begär att konsumenten ska 
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tillhandahålla personuppgifter vars 
behandling är absolut nödvändig för att 
fullgöra avtalet eller för att uppfylla 
rättsliga krav, och leverantören inte 
behandlar uppgifterna ytterligare på ett sätt 
som är oförenligt med detta ändamål. Det 
ska inte heller tillämpas på andra 
uppgifter som leverantören begär att 
konsumenten ska tillhandahålla för att 
säkerställa att det digitala innehållet är i 
överensstämmelse med avtalet eller för att 
uppfylla rättsliga krav, om leverantören 
inte använder dessa uppgifter för 
kommersiella ändamål.

tillhandahålla personuppgifter som är 
absolut nödvändiga för att fullgöra avtalet 
eller för att uppfylla rättsliga krav, och 
leverantören inte behandlar uppgifterna 
ytterligare.

Or. en

Ändringsförslag 473
Angel Dzhambazki

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
digitalt innehåll som tillhandahålls mot 
annan motprestation än pengar, i den 
mån leverantören begär att konsumenten 
ska tillhandahålla personuppgifter vars 
behandling är absolut nödvändig för att 
fullgöra avtalet eller för att uppfylla 
rättsliga krav, och leverantören inte 
behandlar uppgifterna ytterligare på ett sätt 
som är oförenligt med detta ändamål. Det 
ska inte heller tillämpas på andra 
uppgifter som leverantören begär att 
konsumenten ska tillhandahålla för att 
säkerställa att det digitala innehållet är i 
överensstämmelse med avtalet eller för att 
uppfylla rättsliga krav, om leverantören 
inte använder dessa uppgifter för 
kommersiella ändamål.

4. Detta direktiv ska inte tillämpas om 
personuppgifter eller andra uppgifter som 
lämnats av konsumenten främst används 
av leverantören för att tillhandahålla hela 
eller en del av det digitala innehållet eller 
den digitala tjänsten eller för att uppfylla 
rättsliga krav som leverantören är 
underställd, och leverantören inte 
behandlar personuppgifterna eller de 
andra uppgifterna i något annat syfte.

Or. en
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Motivering

Det krävs större klarhet eftersom uttrycket ”personuppgifter vars behandling är absolut 
nödvändig för att fullgöra avtalet eller för att uppfylla rättsliga krav” är mycket smalt och 
uppgifter kan användas för berättigade kommersiella ändamål utöver marknadsföring.

Ändringsförslag 474
Kaja Kallas

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
digitalt innehåll som tillhandahålls mot 
annan motprestation än pengar, i den mån 
leverantören begär att konsumenten ska 
tillhandahålla personuppgifter vars 
behandling är absolut nödvändig för att 
fullgöra avtalet eller för att uppfylla 
rättsliga krav, och leverantören inte 
behandlar uppgifterna ytterligare på ett sätt 
som är oförenligt med detta ändamål. Det 
ska inte heller tillämpas på andra uppgifter
som leverantören begär att konsumenten 
ska tillhandahålla för att säkerställa att 
det digitala innehållet är i 
överensstämmelse med avtalet eller för att 
uppfylla rättsliga krav, om leverantören 
inte använder dessa uppgifter för 
kommersiella ändamål.

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
digitalt innehåll som tillhandahålls mot 
annan motprestation än pengar, i den mån 
som leverantören begär att konsumenten 
ska tillhandahålla personuppgifter vars 
behandling är absolut nödvändig för att 
fullgöra avtalet eller för att uppfylla 
rättsliga krav, och leverantören inte 
behandlar dessa uppgifter ytterligare på ett 
sätt som är oförenligt med det ändamålet. 
Det ska inte heller tillämpas på 
personuppgifter som konsumenten inte 
aktivt tillhandahåller.

Or. en

Motivering

Det finns ingen rättslig ram för behandlingen av alla andra uppgifter och därför medför 
skapandet av en parallell mellan laglig behandling av personuppgifter och alla andra 
uppgifter en rättslig osäkerhet. Det bör också förtydligas att ett uppgiftsförhållande som 
skapats i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen inte nödvändigtvis betyder att 
ett avtalsförhållande har ingåtts, vilket innebär att en enkel handling för att samla in 
uppgifter inte inbegriper detta uppgiftsförhållande som omfattas av direktivet.

Ändringsförslag 475
Marco Zullo
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
digitalt innehåll som tillhandahålls mot 
annan motprestation än pengar, i den mån 
leverantören begär att konsumenten ska 
tillhandahålla personuppgifter vars 
behandling är absolut nödvändig för att 
fullgöra avtalet eller för att uppfylla 
rättsliga krav, och leverantören inte 
behandlar uppgifterna ytterligare på ett sätt 
som är oförenligt med detta ändamål. Det 
ska inte heller tillämpas på andra uppgifter 
som leverantören begär att konsumenten 
ska tillhandahålla för att säkerställa att det 
digitala innehållet är i överensstämmelse 
med avtalet eller för att uppfylla rättsliga 
krav, om leverantören inte använder dessa 
uppgifter för kommersiella ändamål.

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
digitalt innehåll som tillhandahålls mot 
annan motprestation än pengar, i den mån 
leverantören begär att konsumenten ska 
tillhandahålla personuppgifter vars 
behandling är absolut nödvändig för att 
fullgöra avtalet eller för att uppfylla 
rättsliga krav, och leverantören inte 
behandlar uppgifterna ytterligare på ett sätt 
som är oförenligt med detta ändamål. Det 
ska inte heller tillämpas på andra uppgifter, 
såsom fotografier, dikter, sånger och 
annat som framställs av användaren, som 
leverantören begär att konsumenten ska 
tillhandahålla för att säkerställa att det 
digitala innehållet är i överensstämmelse 
med avtalet eller för att uppfylla rättsliga 
krav, om leverantören inte använder dessa 
uppgifter för kommersiella ändamål.

Or. it

Ändringsförslag 476
Dita Charanzová

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
digitalt innehåll som tillhandahålls mot 
annan motprestation än pengar, i den mån 
leverantören begär att konsumenten ska 
tillhandahålla personuppgifter vars 
behandling är absolut nödvändig för att 
fullgöra avtalet eller för att uppfylla 
rättsliga krav, och leverantören inte 
behandlar uppgifterna ytterligare på ett sätt 
som är oförenligt med detta ändamål. Det 
ska inte heller tillämpas på andra uppgifter 

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
digitalt innehåll som tillhandahålls mot 
annan motprestation än pengar, i den mån 
leverantören begär att konsumenten ska 
tillhandahålla personuppgifter vars 
behandling är absolut nödvändig för att 
fullgöra avtalet eller för att uppfylla 
rättsliga krav, och leverantören inte 
behandlar uppgifterna ytterligare på ett sätt 
som är oförenligt med detta ändamål. Det 
ska inte heller tillämpas på 
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som leverantören begär att konsumenten 
ska tillhandahålla för att säkerställa att det 
digitala innehållet är i överensstämmelse 
med avtalet eller för att uppfylla rättsliga 
krav, om leverantören inte använder dessa 
uppgifter för kommersiella ändamål.

personuppgifter som leverantören begär att 
konsumenten ska tillhandahålla och som 
varken överlämnas, överförs, delas, 
licensieras eller på annat sätt överförs till 
tredje parter av leverantören.

Or. en

Ändringsförslag 477
Julia Reda

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
digitalt innehåll som tillhandahålls mot 
annan motprestation än pengar, i den mån 
leverantören begär att konsumenten ska 
tillhandahålla personuppgifter vars 
behandling är absolut nödvändig för att 
fullgöra avtalet eller för att uppfylla 
rättsliga krav, och leverantören inte 
behandlar uppgifterna ytterligare på ett sätt 
som är oförenligt med detta ändamål. Det 
ska inte heller tillämpas på andra uppgifter 
som leverantören begär att konsumenten 
ska tillhandahålla för att säkerställa att det 
digitala innehållet är i överensstämmelse 
med avtalet eller för att uppfylla rättsliga 
krav, om leverantören inte använder dessa 
uppgifter för kommersiella ändamål.

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
digitalt innehåll som tillhandahålls mot 
annan motprestation än pengar, i den mån 
leverantören begär att konsumenten ska 
tillhandahålla personuppgifter vars 
behandling är absolut nödvändig för att 
fullgöra avtalet eller för att uppfylla 
rättsliga krav, och leverantören inte 
behandlar uppgifterna ytterligare på ett sätt 
som är oförenligt med detta ändamål. Det 
ska inte heller tillämpas på andra uppgifter 
som leverantören begär att konsumenten 
ska tillhandahålla för att säkerställa att det 
digitala innehållet är i överensstämmelse 
med avtalet eller för att uppfylla rättsliga 
krav, om leverantören inte behandlar dessa 
uppgifter för något annat vinstbringande
ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 478
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
digitalt innehåll som tillhandahålls mot 
annan motprestation än pengar, i den mån 
leverantören begär att konsumenten ska 
tillhandahålla personuppgifter vars 
behandling är absolut nödvändig för att 
fullgöra avtalet eller för att uppfylla 
rättsliga krav, och leverantören inte 
behandlar uppgifterna ytterligare på ett sätt 
som är oförenligt med detta ändamål. Det 
ska inte heller tillämpas på andra uppgifter 
som leverantören begär att konsumenten 
ska tillhandahålla för att säkerställa att det 
digitala innehållet är i överensstämmelse 
med avtalet eller för att uppfylla rättsliga 
krav, om leverantören inte använder dessa 
uppgifter för kommersiella ändamål.

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
digitalt innehåll eller digitala tjänster som 
tillhandahålls mot annan motprestation än 
pengar, i den mån leverantören begär att 
konsumenten ska tillhandahålla 
personuppgifter vars behandling är absolut 
nödvändig för att fullgöra avtalet eller för 
att uppfylla rättsliga krav, och leverantören 
inte behandlar uppgifterna ytterligare på ett 
sätt som är oförenligt med detta ändamål. 
Det ska inte heller tillämpas på andra 
uppgifter som leverantören begär att 
konsumenten ska tillhandahålla för att 
säkerställa att det digitala innehållet är i 
överensstämmelse med avtalet eller för att 
uppfylla rättsliga krav, om leverantören 
inte använder dessa uppgifter för 
kommersiella ändamål.

Or. it

Ändringsförslag 479
Daniel Dalton, Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
digitalt innehåll som tillhandahålls mot 
annan motprestation än pengar, i den mån 
leverantören begär att konsumenten ska 
tillhandahålla personuppgifter vars 
behandling är absolut nödvändig för att 
fullgöra avtalet eller för att uppfylla 
rättsliga krav, och leverantören inte 
behandlar uppgifterna ytterligare på ett sätt 
som är oförenligt med detta ändamål. Det 
ska inte heller tillämpas på andra uppgifter 
som leverantören begär att konsumenten 
ska tillhandahålla för att säkerställa att det 
digitala innehållet är i överensstämmelse 
med avtalet eller för att uppfylla rättsliga 
krav, om leverantören inte använder dessa 

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
digitalt innehåll som tillhandahålls mot 
annan motprestation än pengar, i den mån 
leverantören begär att konsumenten ska 
tillhandahålla personuppgifter vars 
behandling är absolut nödvändig för att 
fullgöra avtalet eller för att uppfylla 
rättsliga krav, och leverantören inte 
behandlar uppgifterna ytterligare på ett sätt 
som är oförenligt med förordning (EU) 
2016/679. Det ska inte heller tillämpas på 
andra uppgifter som leverantören begär att 
konsumenten ska tillhandahålla för att 
säkerställa att det digitala innehållet är i 
överensstämmelse med avtalet eller för att 
uppfylla rättsliga krav, om leverantören 
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uppgifter för kommersiella ändamål. inte använder dessa uppgifter för 
kommersiella ändamål.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att förtydliga texten i direktivet så att den inte syftar till att åsidosätta eller 
strida mot förordning (EU) 2016/679 om allmänna dataskyddsregler.

Ändringsförslag 480
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
digitalt innehåll som tillhandahålls mot 
annan motprestation än pengar, i den mån 
leverantören begär att konsumenten ska 
tillhandahålla personuppgifter vars 
behandling är absolut nödvändig för att 
fullgöra avtalet eller för att uppfylla 
rättsliga krav, och leverantören inte 
behandlar uppgifterna ytterligare på ett sätt 
som är oförenligt med detta ändamål. Det 
ska inte heller tillämpas på andra uppgifter 
som leverantören begär att konsumenten 
ska tillhandahålla för att säkerställa att det 
digitala innehållet är i överensstämmelse 
med avtalet eller för att uppfylla rättsliga 
krav, om leverantören inte använder dessa 
uppgifter för kommersiella ändamål.

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
digitalt innehåll eller en digital tjänst som 
tillhandahålls mot annan motprestation än 
pengar, i den mån behandlingen av 
personuppgifter eller andra uppgifter som 
konsumenten tillhandahåller är nödvändig 
för att ingå eller fullgöra avtalet eller för 
att uppfylla rättsliga krav, och leverantören 
inte behandlar uppgifterna ytterligare på ett 
sätt som är oförenligt med detta ändamål. 
Det ska inte heller tillämpas på andra 
uppgifter som leverantören begär att 
konsumenten ska tillhandahålla för att 
säkerställa att det digitala innehållet är i 
överensstämmelse med avtalet eller för att 
uppfylla rättsliga krav, om leverantören 
inte använder dessa uppgifter för något 
annat ändamål.

Or. fr

Ändringsförslag 481
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) tjänster som utförs med ett 
dominerande inslag av mänsklig 
inblandning från leverantören, om det 
digitala formatet i första hand används 
som bärare,

(a) andra tjänster än 
tillhandahållande av digitalt innehåll eller 
digitala tjänster,

Or. it

Ändringsförslag 482
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) tjänster som utförs med ett 
dominerande inslag av mänsklig 
inblandning från leverantören, om det 
digitala formatet i första hand används som 
bärare,

(a) tjänster som utförs med ett 
dominerande inslag av mänsklig 
inblandning från leverantören, om det 
digitala formatet i första hand används som 
bärare, t.ex. juridiska tjänster,

Or. de

Motivering

Med detta klargörande undanröjs tolkningssvårigheter och skapas rättslig tydlighet på ett 
område som vanligen omfattas av undantaget i artikel 3.5 a, eftersom tjänstens särdrag inte 
ligger i tillhandahållandet av digitalt innehåll.

Ändringsförslag 483
Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) tjänster som utförs med ett 
dominerande inslag av mänsklig 
inblandning från leverantören, om det 
digitala formatet i första hand används som 
bärare,

(a) tjänster vars huvudsakliga syfte 
inte är att tillhandahålla digitalt innehåll 
eller digitala tjänster och där det digitala 
formatet i första hand används för att 
tillhandahålla sådana tjänster,
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Or. en

Ändringsförslag 484
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) tjänster som utförs med ett 
dominerande inslag av mänsklig 
inblandning från leverantören, om det 
digitala formatet i första hand används som 
bärare,

(a) tjänster som utförs med ett 
dominerande inslag av mänsklig 
inblandning från leverantören, om det 
digitala formatet i första hand används som 
bärare, såsom juridiska tjänster,

Or. ro

Ändringsförslag 485
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) tjänster som utförs med ett 
dominerande inslag av mänsklig 
inblandning från leverantören, om det 
digitala formatet i första hand används som 
bärare,

(a) tjänster där det digitala formatet i 
första hand används som bärare eller för 
att tillgängliggöra en sådan tjänst,

Or. en

Ändringsförslag 486
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) icke-ekonomiska tjänster av 
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allmänt intresse,

Or. fr

Ändringsförslag 487
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) verksamhet kopplad till utövandet 
av offentlig makt enligt artikel 45 i 
fördraget,

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) elektroniska 
kommunikationstjänster enligt definitionen 
i direktiv 2002/21/EG.

(b) elektroniska 
kommunikationstjänster enligt definitionen 
i direktiv 2002/21/EG, med undantag för 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster som omfattas av 
detta direktiv,

Or. en

Motivering

Online-kommunikationstjänster såsom Skype och WhatsApp bör omfattas av detta direktiv, i 
synnerhet vad gäller regler om överensstämmelse och avtalslängd. Syftet med ändringen är 
därför att beakta kommissionens förslag till direktiv som inrättar en europeisk kodex för 
elektronisk kommunikation (omarbetning) genom att införa ett undantag till uteslutandet av 
elektroniska kommunikationstjänster enligt det ändrade direktivet 2002/21/EG.
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Ändringsförslag 489
Julia Reda, Dita Charanzová, Kaja Kallas

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) tillhandahållande av digitalt 
innehåll enligt en avgiftsfri eller öppen 
licens i den mån som licensvillkoren inte 
omfattar några avtalsförhållanden och 
skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 490
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. tillhandahållande av utdrag ur 
offentliga register som förs av offentlig 
ämbetsman eller myndighet som enligt 
lagen är oberoende eller opartisk och inte 
utövar någon närings-, affärs-, hantverks-
eller yrkesmässig verksamhet, utan är 
verksam inom rättsväsendet.

Or. de

Motivering

Ett liknande stycke finns även i artikel 3 i direktiv 2011/83/EU 
(konsumenträttighetsdirektivet).

Ändringsförslag 491
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. (f) tjänster som består av offentliga 
förevisningar där det digitala innehållet 
är en del av den konstnärliga 
förevisningen eller föreställningen, såsom 
filmvisningar eller scenkonst.

Or. fr

Ändringsförslag 492
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Detta direktiv är inte tillämpligt på 
tillhandahållande av elektroniska 
offentliga register eller tilldelning av 
utdrag ur sådana register.

Or. de

Ändringsförslag 493
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tillhandahållande av digitala utdrag ur 
offentliga register.

Or. ro

Ändringsförslag 494
Daniel Buda
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om ett avtal omfattar inslag utöver
tillhandahållande av digitalt innehåll, ska 
detta direktiv endast tillämpas på parternas 
skyldigheter och möjligheter att vidta 
avhjälpande åtgärder i egenskap av 
leverantör respektive konsument av det 
digitala innehållet.

6. Om avtalet om tillhandahållande av 
digitalt innehåll eller digitala tjänster
innehåller ytterligare avtalsskyldigheter, 
ska detta direktiv endast tillämpas på 
parternas skyldigheter och rättigheter och 
deras möjligheter att vidta avhjälpande 
åtgärder i egenskap av leverantör 
respektive konsument av det digitala 
innehållet eller de digitala tjänsterna.

Or. ro

Ändringsförslag 495
Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om ett avtal omfattar inslag utöver
tillhandahållande av digitalt innehåll, ska 
detta direktiv endast tillämpas på parternas 
skyldigheter och möjligheter att vidta 
avhjälpande åtgärder i egenskap av 
leverantör respektive konsument av det 
digitala innehållet.

6. Om ett avtal täcker både
tillhandahållande av digitalt innehåll eller 
digitala tjänster och andra varor eller 
tjänster, ska detta direktiv endast tillämpas 
på parternas skyldigheter och rättigheter i 
egenskap av leverantör respektive 
konsument av det digitala innehållet eller 
den digitala tjänsten i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 496
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om ett avtal omfattar inslag utöver 
tillhandahållande av digitalt innehåll, ska 

6. Om ett avtal för tillhandahållande 
av digitalt innehåll omfattar ytterligare 
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detta direktiv endast tillämpas på parternas 
skyldigheter och möjligheter att vidta 
avhjälpande åtgärder i egenskap av 
leverantör respektive konsument av det 
digitala innehållet.

avtalsförpliktelser utöver tillhandahållande 
av digitalt innehåll, ska detta direktiv 
endast tillämpas på parternas skyldigheter 
och möjligheter att vidta avhjälpande 
åtgärder i egenskap av leverantör 
respektive konsument av det digitala 
innehållet.

Or. en

Ändringsförslag 497
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om ett avtal omfattar inslag utöver 
tillhandahållande av digitalt innehåll, ska 
detta direktiv endast tillämpas på parternas 
skyldigheter och möjligheter att vidta 
avhjälpande åtgärder i egenskap av 
leverantör respektive konsument av det 
digitala innehållet.

6. Om ett avtal omfattar inslag utöver 
tillhandahållande av digitalt innehåll eller 
en digital tjänst, ska detta direktiv endast 
tillämpas på parternas skyldigheter och 
möjligheter att vidta avhjälpande åtgärder i 
egenskap av leverantör respektive 
konsument av det digitala innehållet eller 
den digitala tjänsten.

Or. fr

Ändringsförslag 498
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om ett avtal omfattar inslag utöver 
tillhandahållande av digitalt innehåll, ska 
detta direktiv endast tillämpas på parternas 
skyldigheter och möjligheter att vidta 
avhjälpande åtgärder i egenskap av 
leverantör respektive konsument av det 
digitala innehållet.

6. Om ett avtal omfattar inslag utöver 
tillhandahållande av digitalt innehåll eller 
en digital tjänst, ska detta direktiv endast 
tillämpas på parternas skyldigheter och 
möjligheter att vidta avhjälpande åtgärder i 
egenskap av leverantör respektive 
konsument av det digitala innehållet.
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Or. it

Ändringsförslag 499
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om ett avtal omfattar inslag utöver 
tillhandahållande av digitalt innehåll, ska 
detta direktiv endast tillämpas på parternas 
skyldigheter och möjligheter att vidta 
avhjälpande åtgärder i egenskap av 
leverantör respektive konsument av det 
digitala innehållet.

6. Om ett avtal omfattar 
avtalsmässiga skyldigheter utöver 
tillhandahållande av digitalt innehåll, ska 
detta direktiv endast tillämpas på parternas 
rättigheter och skyldigheter i egenskap av 
leverantör respektive konsument av det 
digitala innehållet.

Or. fr

Ändringsförslag 500
Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om en bestämmelse i detta direktiv 
strider mot en bestämmelse i en annan 
unionsakt som reglerar en särskild sektor 
eller ett särskilt ämne, ska bestämmelsen i 
denna andra unionsakt ha företräde 
framför detta direktiv.

7. Om en bestämmelse i detta direktiv 
strider mot en bestämmelse i en annan 
unionsakt som reglerar en särskild sektor 
eller ett särskilt ämne, ska bestämmelsen i 
denna andra unionsakt ha företräde och 
tillämpas på de särskilda sektorerna.

Or. en

Ändringsförslag 501
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om en bestämmelse i detta direktiv 
strider mot en bestämmelse i en annan 
unionsakt som reglerar en särskild sektor 
eller ett särskilt ämne, ska bestämmelsen i 
denna andra unionsakt ha företräde 
framför detta direktiv.

7. Om en bestämmelse i detta direktiv 
strider mot en bestämmelse i en annan 
unionsakt som reglerar en särskild sektor 
eller ett särskilt ämne, ska bestämmelsen i 
denna andra unionsakt ha företräde.

Or. en

Ändringsförslag 502
Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Detta direktiv påverkar inte skyddet 
för enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter.

8. Detta direktiv påverkar inte skyddet 
för enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter. De 
konsumenträttigheter som anges i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG ska inte påverkas och 
får utövas i enlighet med de villkor som 
anges.

Or. ro

Ändringsförslag 503
Julia Reda

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Detta direktiv påverkar inte 
skyddet för enskilda personer med 

8. Ingen bestämmelse i detta direktiv 
eller i någon rättsakt som införlivar det i 
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avseende på behandling av 
personuppgifter.

nationell lagstiftning ska på något sätt 
minska eller urholka det skydd för 
enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter som 
föreskrivs i förordning (EU) 2016/679 och 
i direktiv 2002/58/EG.

Or. en

Ändringsförslag 504
Daniel Dalton, Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Detta direktiv påverkar inte skyddet
för enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter.

8. Detta direktiv påverkar inte det 
skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter som 
föreskrivs i direktiv 95/46/EG och 
förordning (EU) 2016/679.

Or. en

Ändringsförslag 505
Eva Paunova, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Detta direktiv påverkar inte skyddet 
för enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter.

8. Detta direktiv påverkar inte skyddet 
av personuppgifter i enlighet med vad som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 och i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG.

Or. en

Ändringsförslag 506
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Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Detta direktiv påverkar inte skyddet 
för enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter.

8. Detta direktiv påverkar inte skyddet 
av personuppgifter så som det fastställs i 
förordning (EU) 2016/679.

Or. en

Ändringsförslag 507
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. I den mån det inte regleras i detta 
direktiv, ska detta direktiv inte påverka 
allmän nationell avtalsrätt, såsom regler 
om avtals utformning, giltighet eller 
verkningar, inbegripet konsekvenserna av 
hävning av ett avtal.

9. I den mån det inte regleras i detta 
direktiv, ska detta direktiv inte påverka 
allmän nationell avtalsrätt, såsom regler 
om avtals utformning, giltighet eller 
verkningar, inbegripet konsekvenserna av 
uppsägning eller hävning av ett avtal.

Or. ro

Ändringsförslag 508
Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. I den mån det inte regleras i detta 
direktiv, ska detta direktiv inte påverka 
allmän nationell avtalsrätt, såsom regler 
om avtals utformning, giltighet eller 
verkningar, inbegripet konsekvenserna av 
hävning av ett avtal.

9. Detta direktiv ska inte påverka 
allmän nationell avtalsrätt, såsom regler 
om avtals utformning, giltighet eller 
verkningar, inbegripet konsekvenserna av 
hävning av ett avtal, i den mån detta inte 
regleras i detta direktiv.
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Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 utgår

Harmoniseringsnivå

Medlemsstaterna ska inte behålla eller 
införa bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta direktiv, inklusive 
strängare eller mindre stränga 
bestämmelser som ger en annan 
konsumentskyddsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 510
Mylène Troszczynski

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte behålla eller 
införa bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta direktiv, inklusive 
strängare eller mindre stränga 
bestämmelser som ger en annan 
konsumentskyddsnivå.

utgår

Or. fr

Motivering

Denna bestämmelse strider helt mot subsidiaritetsprincipen. Medlemsstaterna måste behålla 
rätten att i sin nationella rätt införa bestämmelser som de anser vara viktiga för att skydda 
sin befolknings intressen.
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Ändringsförslag 511
Dennis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte behålla eller 
införa bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta direktiv, inklusive 
strängare eller mindre stränga 
bestämmelser som ger en annan 
konsumentskyddsnivå.

Medlemsstaterna får behålla bestämmelser 
som är strängare än de bestämmelser som 
redan gäller för att skydda 
konsumenterna, och genomförandet av 
detta direktiv ska under inga 
omständigheter utgöra skäl för att minska 
skyddet för konsumenter på områden som 
omfattas av unionslagstiftning. Detta 
direktiv ska inte påverka allmänna 
materiella och processuella rättigheter 
som konsumenter får åberopa enligt 
nationell lagstiftning som styr 
avtalsrättsligt eller icke-avtalsrättsligt 
ansvar.

Or. en

Motivering

Full harmonisering kan endast ske i allmänhetens intresse när ett konsumentskydd på högsta 
nivå behålls.

Ändringsförslag 512
Julia Reda

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte behålla eller 
införa bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta direktiv, inklusive 
strängare eller mindre stränga 
bestämmelser som ger en annan
konsumentskyddsnivå.

Medlemsstaterna får behålla eller införa 
bestämmelser som är strängare och
avviker från bestämmelserna i detta 
direktiv och som ger en högre
konsumentskyddsnivå.
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Or. en

Ändringsförslag 513
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte behålla eller 
införa bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta direktiv, inklusive 
strängare eller mindre stränga 
bestämmelser som ger en annan
konsumentskyddsnivå.

Medlemsstaterna ska inte behålla eller 
införa bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta direktiv, inklusive 
strängare eller mindre stränga 
bestämmelser som ger en enhetlig
konsumentskyddsnivå.

Or. ro

Ändringsförslag 514
Daniel Dalton, Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte behålla eller
införa bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta direktiv, inklusive 
strängare eller mindre stränga 
bestämmelser som ger en annan 
konsumentskyddsnivå.

Medlemsstaterna ska inte införa 
bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta direktiv, inklusive 
strängare eller mindre stränga 
bestämmelser som ger en annan 
konsumentskyddsnivå.

Or. en

Motivering

Med tanke på tydligheten för konsumenter får fastställda nationella bestämmelser som 
reglerar reglerna krig tillhandahållandet av digitalt innehåll inte störas eller upphävas.

Ändringsförslag 515
Marco Zullo
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Förslag till direktiv
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a

Avtalsvillkor som skadar konsumentens 
dataskyddsrättigheter

Varje avtalsvillkor som gäller behandling 
av personuppgifter som konsumenten 
lämnat till leverantören eller som samlats 
in av leverantören eller av en tredje part i 
leverantörens intresse i samband med 
ingående eller genomförande av ett avtal, 
och som kränker en rättighet som erbjuds 
konsumenten i egenskap av registrerad 
enligt direktiv 95/46/EG och förordning 
(EU) 2016/679, inbegripet varje villkor 
som definierar det digitala innehållets 
eller den digitala tjänstens funktion, 
driftskompabilitet och andra 
prestandaegenskaper på ett sätt som inte 
överensstämmer med direktiv 95/46/EG 
och förordning (EU) 2016/679, ska inte 
vara bindande för konsumenten. Avtalets 
övriga villkor ska fortsätta att vara 
bindande för parterna, om avtalet kan 
fortsätta att existera utan det icke-
bindande villkoret.

Or. it

Ändringsförslag 516
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a

Informationsskyldighet

Innan konsumenten blir bunden av ett 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll eller en digital tjänst ska 
näringsidkaren klart och tydligt 
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tillhandahålla denne sådan information 
som föreskrivs i artikel 6 och 8 i direktiv 
2011/83/EU.

Or. fr

Ändringsförslag 517
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a

10. Detta direktiv påverkar varken de 
immateriella rättigheterna, det vill säga 
upphovsrätten, eller de rättigheter och 
skyldigheter som föreskrivs i direktiv 
2001/29/EG.

Or. fr

Ändringsförslag 518
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Artikel 5 – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillhandahållande av det digitala innehållet Tillhandahållande av det digitala innehållet 
eller de digitala tjänsterna

Or. ro

Ändringsförslag 519
Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 5 – avdelning
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillhandahållande av det digitala innehållet Tillhandahållande av det digitala innehållet 
eller den digitala tjänsten

Or. en

Ändringsförslag 520
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 5 – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillhandahållande av det digitala innehållet Tillhandahållande av det digitala innehållet 
eller den digitala tjänsten

Or. it

Ändringsförslag 521
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 5 – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillhandahållande av det digitala innehållet Tillhandahållande av det digitala innehållet 
eller den digitala tjänsten

Or. fr

Ändringsförslag 522
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid utförandet av ett avtal om 
tillhandahållande av digitalt innehåll, ska 
leverantören tillhandahålla det digitala 

1. Vid utförandet av ett avtal om 
tillhandahållande av digitalt innehåll eller 
digitala tjänster, ska leverantören 
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innehållet till tillhandahålla det digitala innehållet eller 
de digitala tjänsterna till

Or. ro

Ändringsförslag 523
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid utförandet av ett avtal om 
tillhandahållande av digitalt innehåll, ska 
leverantören tillhandahålla det digitala 
innehållet till

1. Vid utförandet av ett avtal om 
tillhandahållande av det digitala innehållet
eller den digitala tjänsten, ska 
leverantören tillhandahålla det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten till

Or. it

Ändringsförslag 524
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid utförandet av ett avtal om 
tillhandahållande av digitalt innehåll, ska 
leverantören tillhandahålla det digitala 
innehållet till

1. Vid utförandet av ett avtal om 
tillhandahållande av digitalt innehåll, ska 
leverantören tillhandahålla det digitala 
innehållet till konsumenten.

Or. en

Ändringsförslag 525
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid utförandet av ett avtal om 
tillhandahållande av digitalt innehåll, ska 
leverantören tillhandahålla det digitala 
innehållet till

1. Vid utförandet av ett avtal om 
tillhandahållande av digitalt innehåll eller
en digital tjänst, ska leverantören 
tillhandahålla det digitala innehållet till

Or. fr

Ändringsförslag 526
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) konsumenten, eller utgår

Or. en

Ändringsförslag 527
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) en tredje part som driver en fysisk 
eller virtuell funktion som gör det digitala 
innehållet tillgängligt för konsumenten 
eller gör det möjligt för konsumenten att 
få tillgång till det och som konsumenten 
har valt för att ta emot det digitala 
innehållet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 528
Daniel Buda

Förslag till direktiv
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Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) en tredje part som driver en fysisk 
eller virtuell funktion som gör det digitala 
innehållet tillgängligt för konsumenten 
eller gör det möjligt för konsumenten att få 
tillgång till det och som konsumenten har 
valt för att ta emot det digitala innehållet.

(b) en tredje part som driver en fysisk 
eller virtuell funktion som tillgängliggör
det digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten för konsumenten eller gör det 
möjligt för konsumenten att få tillgång till 
det digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten och som konsumenten har valt för 
att ta emot det digitala innehållet eller den 
digitala tjänsten.

Or. ro

Ändringsförslag 529
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) en tredje part som driver en fysisk 
eller virtuell funktion som gör det digitala 
innehållet tillgängligt för konsumenten 
eller gör det möjligt för konsumenten att få 
tillgång till det och som konsumenten har 
valt för att ta emot det digitala innehållet.

(b) en tredje part som driver en fysisk 
eller virtuell funktion som tillgängliggör
det digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten för konsumenten eller gör det 
möjligt för konsumenten att få tillgång till 
det digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten och som konsumenten har valt för 
att ta emot det digitala innehållet eller den 
digitala tjänsten.

Or. it

Ändringsförslag 530
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) en tredje part som driver en fysisk 
eller virtuell funktion som gör det digitala 

(b) en tredje part som driver en fysisk 
eller virtuell funktion som gör det digitala 
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innehållet tillgängligt för konsumenten 
eller gör det möjligt för konsumenten att få 
tillgång till det och som konsumenten har 
valt för att ta emot det digitala innehållet.

innehållet tillgängligt för konsumenten 
eller gör det möjligt för konsumenten att få 
tillgång till det och som konsumenten har 
valt för att ta emot det digitala innehållet, 
eller

Or. it

Ändringsförslag 531
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) en tredje part som konsumenten 
valt.

Or. it

Ändringsförslag 532
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantören ska tillhandahålla det 
digitala innehållet omedelbart efter avtalets 
ingående, såvida inte parterna har kommit 
överens om annat. Tillhandahållandet ska 
anses äga rum när det digitala innehållet 
tillhandahålls konsumenten eller, om 
punkt 1 b tillämpas, den tredje part som 
konsumenten har valt, beroende på vilket 
som infaller först.

2. Leverantören ska tillhandahålla det 
digitala innehållet omedelbart efter avtalets 
ingående, såvida inte parterna har kommit 
överens om annat.

Or. en

Ändringsförslag 533
Eva Paunova
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantören ska tillhandahålla det 
digitala innehållet omedelbart efter avtalets 
ingående, såvida inte parterna har kommit 
överens om annat. Tillhandahållandet ska 
anses äga rum när det digitala innehållet 
tillhandahålls konsumenten eller, om 
punkt 1 b tillämpas, den tredje part som 
konsumenten har valt, beroende på vilket 
som infaller först.

2. Såvida inte konsumenten och 
leverantören har kommit överens om 
annat, ska leverantören tillhandahålla det 
digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten omedelbart efter avtalets ingående 
och utan onödigt dröjsmål. Leverantören
ska anses ha uppfyllt sin 
leveransskyldighet när det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten görs 
tillgänglig eller åtkomlig för konsumenten, 
eller, om punkt 1 b eller c tillämpas, den 
tredje part som konsumenten har valt, 
beroende på vilket som är tillämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 534
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantören ska tillhandahålla det 
digitala innehållet omedelbart efter avtalets 
ingående, såvida inte parterna har kommit 
överens om annat. Tillhandahållandet ska 
anses äga rum när det digitala innehållet 
tillhandahålls konsumenten eller, om punkt 
1 b tillämpas, den tredje part som 
konsumenten har valt, beroende på vilket 
som infaller först.

2. Såvida inte parterna har kommit 
överens om annat, ska leverantören
tillhandahålla det digitala innehållet eller 
den digitala tjänsten utan onödigt 
dröjsmål och senast trettio dagar efter 
avtalets ingående. Tillhandahållandet ska 
anses äga rum när det digitala innehållet 
eller den digitala tjänsten tillhandahålls 
konsumenten eller, om punkt 1 b tillämpas, 
den tredje part som konsumenten har valt, 
beroende på vilket som infaller först.

Or. ro

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantören ska tillhandahålla det 
digitala innehållet omedelbart efter avtalets 
ingående, såvida inte parterna har kommit 
överens om annat. Tillhandahållandet ska 
anses äga rum när det digitala innehållet 
tillhandahålls konsumenten eller, om 
punkt 1 b tillämpas, den tredje part som 
konsumenten har valt, beroende på vilket 
som infaller först.

2. Leverantören ska tillhandahålla det 
digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten omedelbart efter avtalets 
ingående, såvida inte parterna har kommit 
överens om annat. Leverantören ska anses 
ha uppfyllt sin leveransskyldighet när det 
digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten görs tillgänglig eller åtkomlig för
konsumenten, eller, om punkt 1 b eller c
tillämpas, den tredje part som konsumenten 
har valt, beroende på vilket som är 
tillämpligt.

Or. en

Motivering

Anpassning till artikel 18.1 i direktivet om konsumenträttigheter.

Ändringsförslag 536
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantören ska tillhandahålla det 
digitala innehållet omedelbart efter 
avtalets ingående, såvida inte parterna har 
kommit överens om annat. 
Tillhandahållandet ska anses äga rum när 
det digitala innehållet tillhandahålls
konsumenten eller, om punkt 1 b tillämpas, 
den tredje part som konsumenten har valt, 
beroende på vilket som infaller först.

2. Leverantören ska tillhandahålla det 
digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten inom en månad efter det att 
avtalet ingås, såvida inte parterna har 
kommit överens om annat. 
Tillhandahållandet ska anses äga rum när 
det digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten tillgängliggörs konsumenten eller, 
om punkt 1 b tillämpas, den tredje part som 
konsumenten har valt, beroende på vilket 
som infaller först.
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Or. it

Ändringsförslag 537
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantören ska tillhandahålla det 
digitala innehållet omedelbart efter avtalets 
ingående, såvida inte parterna har kommit 
överens om annat. Tillhandahållandet ska 
anses äga rum när det digitala innehållet 
tillhandahålls konsumenten eller, om punkt 
1 b tillämpas, den tredje part som 
konsumenten har valt, beroende på vilket 
som infaller först.

2. Leverantören ska tillhandahålla det 
digitala innehållet utan oskäligt dröjsmål
efter avtalets ingående, såvida inte parterna 
har kommit överens om annat. 
Tillhandahållandet ska anses äga rum när 
det digitala innehållet tillhandahålls 
konsumenten eller, om punkt 1 b tillämpas, 
den tredje part som konsumenten har valt, 
beroende på vilket som infaller först.

Or. en

Ändringsförslag 538
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantören ska tillhandahålla det 
digitala innehållet omedelbart efter avtalets 
ingående, såvida inte parterna har kommit 
överens om annat. Tillhandahållandet ska 
anses äga rum när det digitala innehållet 
tillhandahålls konsumenten eller, om punkt 
1 b tillämpas, den tredje part som 
konsumenten har valt, beroende på vilket 
som infaller först.

2. Leverantören ska tillhandahålla det 
digitala innehållet utan oskäligt dröjsmål
efter avtalets ingående, såvida inte parterna 
har kommit överens om annat. 
Tillhandahållandet ska anses äga rum när 
det digitala innehållet tillhandahålls 
konsumenten eller, om punkt 1 b tillämpas, 
den tredje part som konsumenten har valt, 
beroende på vilket som infaller först.

Or. en

Ändringsförslag 539
Virginie Rozière
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När tillhandahållandet av digitalt 
innehåll eller en digital tjänst äger rum 
omedelbart efter att avtalet ingåtts ska 
leverantören vederbörligen informera 
konsumenten om att denne förlorar sin 
ångerrätt, i enlighet med artikel 16 m i 
direktiv 2011/83 om 
konsumenträttigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 540
Jean-Marie Cavada, Kaja Kallas

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Leverantören är endast ansvarig 
för förseningar vad gäller 
tillhandahållandet av digitalt innehåll om 
det går att bevisa att dessa inte beror på 
ett problem vid plattformen för 
återförsäljning av innehållet eller med 
tillgången till internet.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Artikel 5a

Det digitala innehållets eller den digitala 
tjänstens överensstämmelse med avtalet

1. För att vara i överensstämmelse med 
avtalet måste det digitala innehållet eller 
den digitala tjänsten uppfylla kraven i 
artiklarna 6, 6a, 7 och 8.

2. Om ett avtal föreskriver att det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten ska 
tillhandahållas över en tidsperiod, ska det 
digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten vara i överensstämmelse med 
avtalet under hela denna period. 
Tillfälliga avbrott i tillhandahållandet av 
det digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten som ingår i leverantörens ansvar 
ska behandlas som fall av icke-
överensstämmelse.

3. Såvida inte annat har överenskommits 
ska digitalt innehåll eller en digital tjänst 
tillhandahållas i överensstämmelse med 
den senaste version av det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten som 
var tillgänglig vid den tidpunkt då avtalet 
ingicks.

4. Leverantören måste säkerställa att 
konsumenten informeras om, och förses 
med, uppdateringar av digitalt innehåll 
eller av en digital tjänst som är 
nödvändiga för att bringa det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten i 
överensstämmelse med avtalet. Om 
konsumenten väljer att behålla sin 
befintliga version av det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten, ska 
den versionen fortsätta att vara tillgänglig 
eller åtkomlig under en rimlig tidsperiod.

Or. en

Motivering

En läsligare struktur föreslås: Artikel 5a innehåller en inledningsfras som introducerar 
överensstämmelse och vissa horisontella frågor, artikel 6 de subjektiva kraven, artikel 7 de 
objektiva kraven etc.
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Ändringsförslag 542
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Artikel 6 – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det digitala innehållets överensstämmelse 
med avtalet

Det digitala innehållets eller den digitala 
tjänstens överensstämmelse med avtalet

Or. ro

Ändringsförslag 543
Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 6 – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det digitala innehållets överensstämmelse 
med avtalet

Det digitala innehållets eller den digitala 
tjänstens överensstämmelse med avtalet

Or. en

Ändringsförslag 544
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 6 – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det digitala innehållets överensstämmelse 
med avtalet

Det digitala innehållets eller den digitala 
tjänstens överensstämmelse med avtalet

Or. it

Ändringsförslag 545
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
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Artikel 6 – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det digitala innehållets överensstämmelse 
med avtalet

Det digitala innehållets eller den digitala 
tjänstens överensstämmelse med avtalet

Or. fr

Ändringsförslag 546
Daniel Dalton, Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 6 – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det digitala innehållets överensstämmelse 
med avtalet

Krav gällande det digitala innehållets 
överensstämmelse med avtalet

Or. en

Ändringsförslag 547
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Leverantören är skyldig att 
tillhandahålla konsumenten digitalt 
innehåll eller en digital tjänst i 
överensstämmelse med avtalet.

Or. fr

Ändringsförslag 548
Julia Reda

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet i 
förekommande fall

1. Avtalet ska innehålla alla 
relevanta egenskaper för att det digitala 
innehållets eller den digitala tjänsten 
överensstämmelse med avtalet ska kunna 
bedömas samt all relevant information om 
behandling av personuppgifter i enlighet 
med skyldigheten enligt förordning (EU) 
2016/679.

För att vara i överensstämmelse med 
avtalet ska det digitala innehållet i 
förekommande fall

Or. en

Ändringsförslag 549
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet i 
förekommande fall

1. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet eller 
den digitala tjänsten i förekommande fall

Or. ro

Ändringsförslag 550
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet i 
förekommande fall

1. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet eller 
den digitala tjänsten i förekommande fall

Or. it
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Ändringsförslag 551
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet i 
förekommande fall

1. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet i 
tillämpliga fall

Or. en

Ändringsförslag 552
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet i 
förekommande fall

1. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet eller 
den digitala tjänsten

Or. fr

Ändringsförslag 553
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) uppfylla avtalets krav när det gäller 
kvantitet, kvalitet, varaktighet och version 
samt besitta funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra egenskaper 
såsom tillgänglighet, kontinuitet och 
säkerhet i enlighet med vad som anges i 
avtalet, inbegripet i eventuell 
förhandsinformation som utgör en 
integrerad del av avtalet,

(a) uppfylla avtalets krav när det gäller 
kvantitet, kvalitet, varaktighet och version 
samt besitta funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra egenskaper 
såsom tillgänglighet, kontinuitet och 
säkerhet i enlighet med vad som anges i 
avtalet, inbegripet i eventuell 
förhandsinformation som utgör en 
integrerad del av avtalet eller i eventuell 
reklamkommunikation som kan tillskrivas 
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leverantören, såvida leverantören inte 
bevisar att han eller hon inte hade 
underrättats om detta,

Or. it

Ändringsförslag 554
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) uppfylla avtalets krav när det gäller 
kvantitet, kvalitet, varaktighet och version 
samt besitta funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra egenskaper 
såsom tillgänglighet, kontinuitet och 
säkerhet i enlighet med vad som anges i 
avtalet, inbegripet i eventuell 
förhandsinformation som utgör en 
integrerad del av avtalet,

(a) uppfylla avtalets krav när det gäller 
kvantitet, kvalitet, beskrivning, varaktighet 
och version samt besitta sådan
funktionalitet, driftskompatibilitet och 
andra egenskaper såsom tillgänglighet, 
kontinuitet och säkerhet som leverantören 
har uppgett,

Or. fr

Ändringsförslag 555
Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) uppfylla avtalets krav när det gäller 
kvantitet, kvalitet, varaktighet och version 
samt besitta funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra egenskaper 
såsom tillgänglighet, kontinuitet och 
säkerhet i enlighet med vad som anges i 
avtalet, inbegripet i eventuell 
förhandsinformation som utgör en 
integrerad del av avtalet,

(a) uppfylla avtalets krav när det gäller 
kvantitet, kvalitet, beskrivning, varaktighet 
och version samt besitta funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra egenskaper 
såsom tillgänglighet, kontinuitet och 
säkerhet i enlighet med vad som anges i 
avtalet, inbegripet i eventuell 
förhandsinformation som utgör en 
integrerad del av avtalet,

Or. ro
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Ändringsförslag 556
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) uppfylla avtalets krav när det gäller 
kvantitet, kvalitet, varaktighet och version 
samt besitta funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra egenskaper 
såsom tillgänglighet, kontinuitet och 
säkerhet i enlighet med vad som anges i 
avtalet, inbegripet i eventuell 
förhandsinformation som utgör en 
integrerad del av avtalet,

(a) uppfylla avtalets krav när det gäller 
kvantitet, filens kvalitet, varaktighet och 
version samt besitta funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra egenskaper 
såsom tillgänglighet, kontinuitet och 
säkerhet i enlighet med vad som anges i 
avtalet, inbegripet i eventuell 
förhandsinformation som utgör en 
integrerad del av avtalet,

Or. fr

Ändringsförslag 557
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) uppfylla avtalets krav när det gäller 
kvantitet, kvalitet, varaktighet och version 
samt besitta funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra egenskaper 
såsom tillgänglighet, kontinuitet och 
säkerhet i enlighet med vad som anges i 
avtalet, inbegripet i eventuell 
förhandsinformation som utgör en 
integrerad del av avtalet,

(a) uppfylla avtalets krav när det gäller 
kvantitet, kvalitet, varaktighet, 
funktionalitet, driftskompatibilitet och 
andra egenskaper såsom tillgänglighet, 
kontinuitet och säkerhet i enlighet med vad 
som anges i avtalet, inbegripet i eventuell 
förhandsinformation som utgör en 
integrerad del av avtalet,

Or. fr

Ändringsförslag 558
Constance Le Grip
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) uppfylla avtalets krav när det gäller 
kvantitet, kvalitet, varaktighet och version 
samt besitta funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra egenskaper 
såsom tillgänglighet, kontinuitet och 
säkerhet i enlighet med vad som anges i 
avtalet, inbegripet i eventuell 
förhandsinformation som utgör en 
integrerad del av avtalet,

(a) uppfylla avtalets krav när det gäller 
kvantitet, kvalitet, varaktighet och version 
samt besitta funktionalitet och andra 
egenskaper såsom prestanda,
tillgänglighet, kontinuitet och säkerhet i 
enlighet med vad som anges i avtalet, 
inbegripet i eventuell förhandsinformation
som utgör en integrerad del av avtalet,

Or. fr

Ändringsförslag 559
Daniel Dalton, Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) vara lämpligt för det särskilda 
ändamål för vilket konsumenten behöver 
det och som konsumenten informerade 
leverantören om vid tidpunkten för 
avtalets ingående och som leverantören 
har godtagit,

(b) vara i överensstämmelse med 
konsumentens berättigade förväntningar 
och vara lämpligt för det särskilda ändamål 
för vilket konsumenten behöver det,

Or. en

Ändringsförslag 560
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) vara lämpligt för det särskilda 
ändamål för vilket konsumenten behöver 
det och som konsumenten informerade 
leverantören om vid tidpunkten för avtalets 

(b) vara lämpligt för det särskilda 
ändamål för vilket konsumenten behöver 
det och som konsumenten informerade 
leverantören om senast vid tidpunkten för 
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ingående och som leverantören har 
godtagit,

avtalets ingående och som leverantören har 
godtagit,

Or. fr

Ändringsförslag 561
Julia Reda

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) lämpa sig för de ändamål för vilka 
digitalt innehåll med samma beskrivning 
normalt skulle användas och ska ha de 
egenskaper – inklusive dess funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra egenskaper, 
såsom tillgänglighet, kontinuitet och 
säkerhet – som konsumenter rimligen kan 
förvänta sig, med beaktande av

(1) konsumenternas berättigade 
förväntningar,

(2) befintliga internationella eller 
europeiska tekniska standarder eller, i 
avsaknad av sådana tekniska standarder, 
tillämpliga branschregler och god praxis, 
och

(3) eventuell befintlig bästa praxis i fråga 
om säkerhet för informationssystem och 
digitala miljöer,

(4) offentliga uttalanden som gjorts av 
eller på uppdrag av leverantören eller 
andra personer i tidigare led i 
transaktionskedjan, om inte leverantören 
visar att

(i) leverantören inte kände inte till, och 
rimligen inte kunde känna till, uttalandet 
i fråga,

(ii) uttalandet hade korrigerats vid 
tidpunkten för avtalets ingående och 
konsumenten uttryckligen hade gjorts 
uppmärksam på denna korrigering av 
näringsidkaren,
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(iii) beslutet att förvärva det digitala 
innehållet inte kunde ha påverkats av 
uttalandet.

Or. en

Ändringsförslag 562
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) vara lämpliga för de ändamål för 
vilka digitalt innehåll eller digitala 
tjänster av samma slag vanligen används,

Or. fr

Ändringsförslag 563
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) vara av den kvalitet och ha de 
prestanda som digitalt innehåll eller en 
digital tjänst av detta slag vanligen har 
och som konsumenten rimligen kan 
förvänta sig med hänsyn till innehållets 
eller tjänstens art och, i förekommande 
fall, med beaktande av eventuella 
offentliga uttalanden om innehållets eller 
tjänstens särskilda egenskaper som gjorts 
av leverantören eller en tredje part som 
företräder denne, i synnerhet i reklam 
eller på märkningen.

Or. fr
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Ändringsförslag 564
Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) levereras tillsammans med de 
instruktioner och det kundstöd som anges 
i avtalet, och

utgår

Or. en

Ändringsförslag 565
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) levereras tillsammans med de 
instruktioner och det kundstöd som anges i 
avtalet, och

(c) levereras tillsammans med alla 
tillbehör, alla installationsinstruktioner
och allt kundstöd som anges i avtalet, och

Or. it

Ändringsförslag 566
Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) uppdateras i enlighet med avtalet. utgår

Or. en

Ändringsförslag 567
Virginie Rozière
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) uppdateras i enlighet med avtalet. (d) uppdateras i enlighet med avtalet, 
förhandsinformationen, reklamen eller 
märkningen.

Or. fr

Ändringsförslag 568
Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) motsvara konsumenternas 
berättigade förväntningar,

Or. ro

Ändringsförslag 569
Virginie Rozière

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den mån avtalet i förekommande 
fall inte på ett klart och uttömmande sätt 
uppställer krav avseende det digitala 
innehållet i enlighet med punkt 1, ska det 
digitala innehållet lämpa sig för de 
ändamål för vilka digitalt innehåll med 
samma beskrivning normalt skulle 
användas, inklusive dess funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra egenskaper, 
såsom tillgänglighet, kontinuitet och 
säkerhet, med beaktande av

utgår

(a) huruvida det digitala innehållet 
tillhandahålls mot ett pris eller en annan 
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motprestation än pengar,

(b) i tillämpliga fall, befintliga 
internationella tekniska standarder eller, i 
avsaknad av sådana tekniska standarder, 
tillämpliga branschregler och god praxis, 
och

(c) offentliga uttalanden som gjorts av 
eller på uppdrag av leverantören eller 
andra personer i tidigare led i 
transaktionskedjan, om inte leverantören 
visar att 

i) leverantören inte kände inte till, och 
rimligen inte kunde känna till, uttalandet 
i fråga, 

ii) uttalandet hade korrigerats vid 
tidpunkten för avtalets ingående,

iii) beslutet att förvärva det digitala 
innehållet inte kunde ha påverkats av 
uttalandet.

Or. fr

Ändringsförslag 570
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den mån avtalet i förekommande 
fall inte på ett klart och uttömmande sätt 
uppställer krav avseende det digitala 
innehållet i enlighet med punkt 1, ska det 
digitala innehållet lämpa sig för de 
ändamål för vilka digitalt innehåll med 
samma beskrivning normalt skulle 
användas, inklusive dess funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra egenskaper, 
såsom tillgänglighet, kontinuitet och 
säkerhet, med beaktande av

utgår

(a) huruvida det digitala innehållet 
tillhandahålls mot ett pris eller en annan 
motprestation än pengar,
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(b) i tillämpliga fall, befintliga 
internationella tekniska standarder eller, i 
avsaknad av sådana tekniska standarder, 
tillämpliga branschregler och god praxis, 
och

(c) offentliga uttalanden som gjorts av 
eller på uppdrag av leverantören eller 
andra personer i tidigare led i 
transaktionskedjan, om inte leverantören 
visar att

i) leverantören inte kände inte till, och 
rimligen inte kunde känna till, uttalandet 
i fråga,

ii) uttalandet hade korrigerats vid 
tidpunkten för avtalets ingående,

iii) beslutet att förvärva det digitala 
innehållet inte kunde ha påverkats av 
uttalandet.

Or. it

Ändringsförslag 571
Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den mån avtalet i förekommande 
fall inte på ett klart och uttömmande sätt 
uppställer krav avseende det digitala
innehållet i enlighet med punkt 1, ska det 
digitala innehållet lämpa sig för de 
ändamål för vilka digitalt innehåll med 
samma beskrivning normalt skulle 
användas, inklusive dess funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra egenskaper, 
såsom tillgänglighet, kontinuitet och 
säkerhet, med beaktande av

utgår

(a) huruvida det digitala innehållet 
tillhandahålls mot ett pris eller en annan 
motprestation än pengar,

(b) i tillämpliga fall, befintliga 
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internationella tekniska standarder eller, i 
avsaknad av sådana tekniska standarder, 
tillämpliga branschregler och god praxis, 
och

(c) offentliga uttalanden som gjorts av 
eller på uppdrag av leverantören eller 
andra personer i tidigare led i 
transaktionskedjan, om inte leverantören 
visar att

i) leverantören inte kände inte till, och 
rimligen inte kunde känna till, uttalandet 
i fråga,

ii) uttalandet hade korrigerats vid 
tidpunkten för avtalets ingående,

beslutet att förvärva det digitala 
innehållet inte kunde ha påverkats av 
uttalandet.

Or. en

Ändringsförslag 572
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den mån avtalet i förekommande 
fall inte på ett klart och uttömmande sätt 
uppställer krav avseende det digitala 
innehållet i enlighet med punkt 1, ska det 
digitala innehållet lämpa sig för de 
ändamål för vilka digitalt innehåll med 
samma beskrivning normalt skulle 
användas, inklusive dess funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra egenskaper, 
såsom tillgänglighet, kontinuitet och 
säkerhet, med beaktande av

2. I den mån avtalet i förekommande 
fall inte på ett klart och uttömmande sätt 
uppställer krav avseende det digitala 
innehållet i enlighet med punkt 1, ska det 
digitala innehållet lämpa sig för de 
ändamål för vilka digitalt innehåll med 
samma beskrivning normalt skulle 
användas, inklusive dess funktionalitet,
driftskompatibilitet och andra egenskaper, 
såsom tillgänglighet, kontinuitet och 
säkerhet, och uppfylla de standarder som 
konsumenten skäligen kan förvänta sig, 
med beaktande av

Or. en
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Motivering

Konsumenters förväntningar varierar stort beroende på typen och användningen av digitalt 
innehåll och digitala tjänster och bör därför utrönas objektivt och med beaktande av avtalets 
karaktär och syfte, omständigheterna kring fallet, i synnerhet mot bakgrund av de 
affärsmodeller som snabbt utvecklas inom företag inom den digitala sektorn och den snabba 
takten vad gäller utvecklande av digitalt innehåll och digitala tjänster, och av användningen 
och praxisen hos involverade parter.

Ändringsförslag 573
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den mån avtalet i förekommande 
fall inte på ett klart och uttömmande sätt 
uppställer krav avseende det digitala 
innehållet i enlighet med punkt 1, ska det 
digitala innehållet lämpa sig för de 
ändamål för vilka digitalt innehåll med 
samma beskrivning normalt skulle 
användas, inklusive dess funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra egenskaper, 
såsom tillgänglighet, kontinuitet och 
säkerhet, med beaktande av

2. I den mån avtalet i förekommande 
fall inte på ett klart och uttömmande sätt 
uppställer krav avseende det digitala
innehållet i enlighet med punkt 1, ska det 
digitala innehållet lämpa sig för de 
ändamål som konsumenter rimligen skulle 
kunna förvänta sig eller för vilka digitalt 
innehåll med samma beskrivning normalt 
skulle användas, inklusive dess 
funktionalitet, driftskompatibilitet och 
andra egenskaper, såsom tillgänglighet, 
kontinuitet och säkerhet, med beaktande av

Or. en

Ändringsförslag 574
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den mån avtalet i förekommande 
fall inte på ett klart och uttömmande sätt 
uppställer krav avseende det digitala 
innehållet i enlighet med punkt 1, ska det 
digitala innehållet lämpa sig för de 
ändamål för vilka digitalt innehåll med 

2. I den mån avtalet i förekommande 
fall inte på ett klart och uttömmande sätt 
uppställer krav avseende det digitala 
innehållet i enlighet med punkt 1, ska det 
digitala innehållet lämpa sig för de 
ändamål för vilka digitalt innehåll med 
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samma beskrivning normalt skulle 
användas, inklusive dess funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra egenskaper, 
såsom tillgänglighet, kontinuitet och 
säkerhet, med beaktande av

samma beskrivning normalt skulle 
användas, inklusive dess funktionalitet, och 
andra egenskaper såsom prestanda, 
tillgänglighet, kontinuitet och säkerhet, 
med beaktande av

Or. fr

Ändringsförslag 575
Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) huruvida det digitala innehållet 
tillhandahålls mot ett pris eller en annan 
motprestation än pengar,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 576
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) huruvida det digitala innehållet 
tillhandahålls mot ett pris eller en annan 
motprestation än pengar,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 577
Julia Reda

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) huruvida det digitala innehållet 
tillhandahålls mot ett pris eller en annan 
motprestation än pengar,

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) huruvida det digitala innehållet 
tillhandahålls mot ett pris eller en annan 
motprestation än pengar,

(a) Den driftskompatibilitet som 
kunden rimligen kan förvänta sig av en 
elektronisk fil som tillhandahållits för 
obegränsad tid kräver, oberoende av 
bestämmelserna i avtalet, att denna 
elektroniska fil ska tillhandahållas endast 
i ett öppet format. Leverantören av en fil 
som använder egna tekniska 
skyddsåtgärder ska göra denna tillgänglig 
för andra leverantörer eller digitala 
tjänster som begär detta, informationen är 
nödvändig med tanke på 
driftskompatibiliteten. Den ska inte införa 
andra begränsningar gällande hårdvaran 
eller programvaran som förhindrar 
tillgång till och användning av en fil i en 
annan digital miljö än den i vilken den 
levereras, vilket innebär att konsumenter 
kan nå digitalt innehåll utan att de måste 
använda tillämpningar eller annan teknik 
för att konvertera det innehåll de vill få 
tillgång till.

Or. en

Ändringsförslag 579
Julia Reda
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i tillämpliga fall, befintliga 
internationella tekniska standarder eller, i 
avsaknad av sådana tekniska standarder, 
tillämpliga branschregler och god praxis, 
och

utgår

Or. en

Ändringsförslag 580
Marlene Mizzi

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i tillämpliga fall, befintliga 
internationella tekniska standarder eller, i 
avsaknad av sådana tekniska standarder, 
tillämpliga branschregler och god praxis, 
och

(b) i tillämpliga fall, befintliga tekniska 
standarder eller, i avsaknad av sådana 
tekniska standarder, tillämpliga 
branschregler och god praxis, och

Or. en

Ändringsförslag 581
Julia Reda

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) leverantören inte kände inte till, 
och rimligen inte kunde känna till, 
uttalandet i fråga,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 582
Julia Reda

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) uttalandet hade korrigerats vid 
tidpunkten för avtalets ingående,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 583
Julia Reda

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) beslutet att förvärva det digitala 
innehållet inte kunde ha påverkats av 
uttalandet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 584
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om avtalet föreskriver att det 
digitala innehållet ska tillhandahållas över 
en tidsperiod, ska det digitala innehållet 
vara i överensstämmelse med avtalet under 
hela denna period.

3. Om avtalet föreskriver att det 
digitala innehållet ska tillhandahållas över 
en tidsperiod, ska det digitala innehållet 
vara i överensstämmelse med avtalet under 
hela denna period. Digitalt innehåll som är 
integrerat i produkter ska uppdateras av 
tillhandahållaren under produktens 
normala livslängd, när och i fall detta är 
nödvändigt för den ändamålsenliga 
användningen på grundval av rättsliga 
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bestämmelser.

Or. de

Motivering

De fastställda kraven på digitalt innehålls avtalsenlighet och de rättsliga anspråk som 
konsumenterna kan ha vid bristande överensstämmelse är en förnuftig och ändamålsenlig 
måttstock och bör därför gälla även digitalt innehåll som är integrerat i fysiska produkter. 
För att underlätta för konsumenten att göra sina rättigheter gällande bör säljaren av varan ta 
ansvaret för bristande överensstämmelse oavsett eventuella enskilda avtalsförbindelser 
mellan konsumenten och tillhandahållaren av det digitala innehållet.

Ändringsförslag 585
Julia Reda

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om avtalet föreskriver att det 
digitala innehållet ska tillhandahållas över 
en tidsperiod, ska det digitala innehållet 
vara i överensstämmelse med avtalet under 
hela denna period.

3. Om avtalet föreskriver att det 
digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten ska tillhandahållas över en 
tidsperiod, ska det digitala innehållet eller 
den digitala tjänsten, inklusive 
säkerhetsuppdateringar från 
leverantörens sida om sådana behövs,
vara i överensstämmelse med avtalet under 
hela denna period.

Or. en

Ändringsförslag 586
Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om avtalet föreskriver att det 
digitala innehållet ska tillhandahållas över 
en tidsperiod, ska det digitala innehållet 
vara i överensstämmelse med avtalet under 

3. Om avtalet föreskriver att det 
digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten ska tillhandahållas över en 
tidsperiod, ska det digitala innehållet eller 
den digitala tjänsten vara i 



AM\1117404SV.docx 137/170 PE599.502v02-00

SV

hela denna period. överensstämmelse med avtalet under hela 
denna period.

Or. en

Ändringsförslag 587
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om avtalet föreskriver att det 
digitala innehållet ska tillhandahållas över 
en tidsperiod, ska det digitala innehållet 
vara i överensstämmelse med avtalet under 
hela denna period.

3. Om avtalet föreskriver att det 
digitala innehållet ska tillhandahållas över 
en tidsperiod, ska det digitala innehållet 
eller den digitala tjänsten vara i 
överensstämmelse med avtalet under hela 
denna period.

Or. it

Ändringsförslag 588
Marietje Schaake

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Om digitalt innehåll ska 
tillhandahållas under en bestämd 
tidsperiod och det digitala innehållet i 
fråga är inbyggt i en vara, ska 
leverantören av varan säkerställa att det 
inbyggda digitala innehållet förblir i 
överensstämmelse med det avtal som 
anges i punkt 1 i denna artikel eller 
lämpar sig för ändamålen i punkt 2 i 
denna artikel, inbegripet genom att 
uppdatera inbyggt digitalt innehåll på det 
sätt som konsumenten kan förvänta sig 
med tanke på varans och avtalets 
karaktär, den motprestation som 
tillhandahålls av konsumenten och 
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eventuella säkerhetsrisker.

Or. en

Ändringsförslag 589
Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Såvida inte annat har 
överenskommits ska digitalt innehåll 
tillhandahållas i överensstämmelse med 
den senaste version av det digitala 
innehållet som var tillgänglig vid den 
tidpunkt då avtalet ingicks.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 590
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Såvida inte annat har 
överenskommits ska digitalt innehåll 
tillhandahållas i överensstämmelse med 
den senaste version av det digitala 
innehållet som var tillgänglig vid den 
tidpunkt då avtalet ingicks.

utgår

Or. en

Motivering

Den version som tillhandahålls ska vara den som leverantören och konsumenten kommit 
överens om på basis av tekniska krav och innehållets driftskompatibilitet med konsumentens 
digitala miljö.
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Ändringsförslag 591
Julia Reda

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Såvida inte annat har 
överenskommits ska digitalt innehåll 
tillhandahållas i överensstämmelse med 
den senaste version av det digitala 
innehållet som var tillgänglig vid den 
tidpunkt då avtalet ingicks.

4. Såvida inte annat har 
överenskommits ska digitalt innehåll eller 
en digital tjänst tillhandahållas i 
överensstämmelse med den senaste version 
av det digitala innehållet eller den digitala 
tjänst som var tillgänglig vid den tidpunkt 
då avtalet ingicks.

Or. en

Ändringsförslag 592
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När avtalet avser kulturellt 
innehåll, och därmed oundvikligen verk 
som skyddas av upphovsrätten, förutsätts 
det för avtalets överensstämmelse att all 
lagstiftning som rör skydd av 
upphovsrätten efterlevs.

Or. fr

Ändringsförslag 593
Julia Reda

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet även 

5. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet eller 
den digitala tjänsten även uppfylla kraven 
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uppfylla kraven i artiklarna 7 och 8. i artiklarna 7 och 8 samt respektera de 
principer om inbyggt dataskydd och 
dataskydd som standard som avses i 
artikel 25 i förordning (EU) 2016/679.

Or. en

Ändringsförslag 594
Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet även 
uppfylla kraven i artiklarna 7 och 8.

5. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet eller
den digitala tjänsten även uppfylla kraven 
i artiklarna 6a, 7 och 8.

Or. en

Ändringsförslag 595
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet även 
uppfylla kraven i artiklarna 7 och 8.

5. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet även 
uppfylla kraven i artiklarna 6a, 7 och 8.

Or. it

Ändringsförslag 596
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet även 
uppfylla kraven i artiklarna 7 och 8.

5. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet även 
uppfylla kraven i artikel 7.

Or. fr

Ändringsförslag 597
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet även 
uppfylla kraven i artiklarna 7 och 8.

5. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet även 
uppfylla kraven i artikel 7.

Or. fr

Ändringsförslag 598
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet även 
uppfylla kraven i artiklarna 7 och 8.

5. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet även 
uppfylla kraven i artikel 7.

Or. fr

Ändringsförslag 599
Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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5a. Avtalsparterna kan komma 
överens om att avvika från de objektiva 
kriterier som krävs i enlighet med 
punkterna 1 och 3 på villkor att 
konsumenten vid den tidpunkt då avtalet 
ingicks var medveten om denna specifika
egenskap hos det digitala innehållet och 
uttryckligen gett sitt samtycke till den i 
samband med att avtalet ingicks.

Or. en

Ändringsförslag 600
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a

Överensstämmelsekriterier för det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten

1. Det digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten måste

(a) lämpa sig för varje särskilt ändamål 
som säljaren fått kännedom om när 
avtalet ingicks, om inte omständigheterna 
visar att köparen inte förlitade sig till, 
eller att det hade varit orimligt för 
köparen att förlita sig till, säljarens 
kunskaper och omdöme,

(b) lämpa sig för de ändamål för vilka 
digitalt innehåll eller digitala tjänster med 
samma beskrivning normalt skulle 
användas,

(c) levereras tillsammans med sådana 
tillbehör, installationsinstruktioner eller 
andra instruktioner som anges i avtalet,

(d) besitta de egenskaper och den 
prestanda som angetts i ett eventuellt 
uttalande eller reklammeddelande före 
avtalets ingående,

2. I den mån avtalet i förekommande fall 
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inte på ett klart och uttömmande sätt 
uppställer krav avseende det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten i 
enlighet med punkt 1, ska det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten 
lämpa sig för de ändamål för vilka digitalt 
innehåll eller digitala tjänster med samma 
beskrivning normalt skulle användas, 
inklusive dess funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra egenskaper, 
såsom tillgänglighet, kontinuitet och 
säkerhet, med beaktande av

(a) huruvida det digitala innehållet eller 
den digitala tjänsten tillhandahålls mot ett 
pris eller en annan motprestation än 
pengar,

(b) i tillämpliga fall, befintliga 
internationella tekniska standarder eller, i 
avsaknad av sådana tekniska standarder, 
tillämpliga branschregler och god praxis, 
och

(c) offentliga uttalanden som gjorts av 
eller på uppdrag av leverantören eller 
andra personer i tidigare led i 
transaktionskedjan, om inte leverantören 
visar att

i) leverantören inte kände inte till, och 
rimligen inte kunde känna till, uttalandet 
i fråga,

ii) uttalandet hade korrigerats vid 
tidpunkten för avtalets ingående,

iii) beslutet att förvärva det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten inte 
kunde ha påverkats av uttalandet.

Or. it

Ändringsförslag 601
Eva Maydell

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a

Objektiva krav för 
avtalsöverensstämmelse

1. Det digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten ska, i tillämpliga fall,

(a) lämpa sig för ändamål för vilka 
digitalt innehåll med samma beskrivning i 
vanliga fall skulle användas med 
beaktande av: i tillämpliga fall, befintliga 
tekniska standarder eller, i avsaknad av 
sådana tekniska standarder, tillämpliga 
branschregler och god praxis,

(a) levereras tillsammans med de 
tillbehör, instruktioner och det kundstöd 
som anges i avtalet, och

(b) besitta de egenskaper, den 
funktionalitet, driftskompatibilitet och 
andra egenskaper, såsom tillgänglighet, 
kontinuitet och säkerhet, som är normala 
för digitalt innehåll eller en digital tjänst 
av samma typ och som konsumenten 
rimligen kan förvänta sig med tanke på 
det digitala innehållets eller den digitala 
tjänstens karaktär, med beaktande av 
offentliga uttalanden som gjorts av eller 
på uppdrag av leverantören eller andra 
personer i tidigare led i 
transaktionskedjan, om inte leverantören 
visar att

i) leverantören inte kände inte till, och 
rimligen inte kunde känna till, uttalandet 
i fråga,

ii) uttalandet hade korrigerats vid 
tidpunkten för avtalets ingående,

iii) beslutet att förvärva det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten inte 
kunde ha påverkats av uttalandet.

(c) vara uppdaterat så att det eller den 
lämpar sig för sitt ändamål, som 
konsumenten rimligen kan förvänta sig 
med tanke på det digitala innehållets eller 
den digitala tjänstens karaktär.
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(2) Digitalt innehåll eller en digital tjänst 
ska tillhandahållas i överensstämmelse 
med den senaste version av det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten som 
var tillgänglig vid den tidpunkt då avtalet 
ingicks.

Or. en

Ändringsförslag 602
Axel Voss, Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 7 – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Integration av det digitala innehållet Integration av det digitala innehållet eller 
de digitala tjänsterna

Or. en

Ändringsförslag 603
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 7 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det digitala innehållet har integrerats 
felaktigt i konsumentens digitala miljö, ska 
eventuell bristande överensstämmelse till 
följd av den felaktiga integrationen 
betraktas som bristande överensstämmelse 
hos det digitala innehållet om

Om det digitala innehållet eller den 
digitala tjänsten har integrerats felaktigt i 
konsumentens digitala miljö, ska eventuell 
bristande överensstämmelse till följd av 
den felaktiga integrationen betraktas som 
bristande överensstämmelse hos det 
digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten om

Or. it

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det digitala innehållet har integrerats 
felaktigt i konsumentens digitala miljö, ska 
eventuell bristande överensstämmelse till 
följd av den felaktiga integrationen 
betraktas som bristande överensstämmelse 
hos det digitala innehållet om

Om det digitala innehållet eller den 
digitala tjänsten har integrerats felaktigt i 
konsumentens digitala miljö, ska eventuell 
bristande överensstämmelse till följd av 
den felaktiga integrationen betraktas som 
bristande överensstämmelse med avtalet
om

Or. en

Ändringsförslag 605
Axel Voss, Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 7 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det digitala innehållet har integrerats 
felaktigt i konsumentens digitala miljö, ska 
eventuell bristande överensstämmelse till 
följd av den felaktiga integrationen 
betraktas som bristande överensstämmelse 
hos det digitala innehållet om

Om det digitala innehållet eller den 
digitala tjänsten har integrerats felaktigt i 
konsumentens digitala miljö, ska eventuell 
bristande överensstämmelse till följd av 
den felaktiga integrationen betraktas som 
bristande överensstämmelse med avtalet
om

Or. en

Ändringsförslag 606
Axel Voss, Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 7 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det digitala innehållet integrerades 
av leverantören eller under leverantörens 

(a) det digitala innehållet eller den 
digitala tjänsten integrerades av 
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ansvar, eller leverantören eller under leverantörens 
ansvar, eller

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det digitala innehållet integrerades 
av leverantören eller under leverantörens 
ansvar, eller

(a) det digitala innehållet eller den 
digitala tjänsten integrerades av 
leverantören eller under leverantörens 
ansvar, eller

Or. en

Ändringsförslag 608
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 7 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det digitala innehållet integrerades 
av leverantören eller under leverantörens 
ansvar, eller

(a) det digitala innehållet eller den 
digitala tjänsten integrerades av 
leverantören eller under leverantörens 
ansvar, eller

Or. it

Ändringsförslag 609
Axel Voss, Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 7 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) det digitala innehållet var avsett att 
integreras av konsumenten och den 
felaktiga integrationen berodde på brister i 
integrationsinstruktionerna, om dessa 
instruktioner tillhandahållits i enlighet med 
i enlighet med artikel 6.1 c eller borde ha 
tillhandahållits i enlighet med artikel 6.2.

(b) det digitala innehållet eller den 
digitala tjänsten var avsett att integreras av 
konsumenten och den felaktiga 
integrationen berodde på brister i 
integrationsinstruktionerna, om dessa 
instruktioner tillhandahållits i enlighet med 
i enlighet med artikel 6.a1 b eller borde ha 
tillhandahållits i enlighet med artikel 6.a1 
c.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) det digitala innehållet var avsett att 
integreras av konsumenten och den 
felaktiga integrationen berodde på brister i 
integrationsinstruktionerna, om dessa 
instruktioner tillhandahållits i enlighet med 
i enlighet med artikel 6.1 c eller borde ha 
tillhandahållits i enlighet med artikel 6.2.

(b) det digitala innehållet eller den 
digitala tjänsten var avsett att integreras av 
konsumenten och den felaktiga 
integrationen berodde på brister i 
integrationsinstruktionerna, om dessa 
instruktioner tillhandahållits i enlighet med 
i enlighet med artikel 6.1 b eller borde ha 
tillhandahållits i enlighet med artikel 6.1 c.

Or. en

Ändringsförslag 611
Julia Reda

Förslag till direktiv
Artikel 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) det digitala innehållet var avsett att 
integreras av konsumenten och den 
felaktiga integrationen berodde på brister i 

(b) det digitala innehållet var avsett att 
integreras av konsumenten och den 
felaktiga integrationen berodde på brister i 
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integrationsinstruktionerna, om dessa 
instruktioner tillhandahållits i enlighet med 
i enlighet med artikel 6.1 c eller borde ha 
tillhandahållits i enlighet med artikel 6.2.

integrationsinstruktionerna, om dessa 
instruktioner tillhandahållits i enlighet med 
i enlighet med artikel 6.1 c eller borde ha 
tillhandahållits i enlighet med artikel 6.1.

Or. en

Ändringsförslag 612
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) det digitala innehållet var avsett att
integreras av konsumenten och den 
felaktiga integrationen berodde på brister i 
integrationsinstruktionerna, om dessa 
instruktioner tillhandahållits i enlighet med 
i enlighet med artikel 6.1 c eller borde ha 
tillhandahållits i enlighet med artikel 6.2.

(b) det digitala innehållet eller den 
digitala tjänsten skulle integreras av 
konsumenten och den felaktiga 
integrationen berodde på brister i 
integrationsinstruktionerna, om dessa 
instruktioner tillhandahållits i enlighet med 
i enlighet med artikel 6.1 c eller borde ha 
tillhandahållits i enlighet med artikel 6.2.

Or. it

Ändringsförslag 613
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med beaktande av vad som ovan nämns 
är det därför nödvändigt att leverantören 
och konsumenten, innan avtalet ingås, 
försäkrar sig om att innehållet är 
kompatibelt med konsumentens digitala 
miljö.

Or. fr
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Ändringsförslag 614
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a

Digitala böckers driftskompatibilitet

1. En digital bok som tillhandahålls utan 
tidsbegränsning ska vara driftskompatibel 
och därför endast tillhandahållas i öppet 
format.

2. Om leverantören använder tekniska 
skyddsåtgärder ska denne göra sådan 
information som krävs för 
driftskompatibiliteten tillgänglig för andra 
leverantörer av digitala bokfiler då de 
begär sådan information av denne.

Or. fr

Ändringsförslag 615
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid den tidpunkt då det digitala 
innehållet tillhandahålls konsumenten ska 
det digitala innehållet inte vara belastat av 
rättigheter som tillkommer tredje part, 
däribland immateriella rättigheter, så att 
det digitala innehållet kan användas i 
enlighet med avtalet.

1. Vid den tidpunkt då det digitala 
innehållet tillhandahålls konsumenten ska 
det digitala innehållet inte vara belastat av 
sådana rättigheter som tillkommer tredje 
part, däribland immateriella rättigheter, 
som skulle kunna hindra konsumenten 
från det avtalsmässiga användandet av det 
digitala innehållet, så att det digitala 
innehållet kan användas i enlighet med 
avtalet.

Or. de
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Motivering

Enligt nuvarande formulering skulle digitalt innehåll vara fritt från alla rättigheter. Men det 
är tillräckligt att innehållet är fritt från rättigheter som utgör hinder.

Ändringsförslag 616
Axel Voss, Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid den tidpunkt då det digitala 
innehållet tillhandahålls konsumenten ska 
det digitala innehållet inte vara belastat av 
rättigheter som tillkommer tredje part, 
däribland immateriella rättigheter, så att
det digitala innehållet kan användas i 
enlighet med avtalet.

1. Det digitala innehållet eller den 
digitala tjänsten ska inte belastas av 
rättigheter som tillkommer tredje part, 
däribland immateriella rättigheter som kan 
hindra konsumenten från att använda det 
digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten i enlighet med avtalet.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid den tidpunkt då det digitala 
innehållet tillhandahålls konsumenten ska
det digitala innehållet inte vara belastat av 
rättigheter som tillkommer tredje part, 
däribland immateriella rättigheter, så att
det digitala innehållet kan användas i 
enlighet med avtalet.

1. Det digitala innehållet eller den 
digitala tjänsten ska inte belastas av 
rättigheter som tillkommer tredje part, 
däribland immateriella rättigheter som kan 
hindra konsumenten från att använda det 
digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten i enlighet med avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 618
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Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid den tidpunkt då det digitala 
innehållet tillhandahålls konsumenten ska 
det digitala innehållet inte vara belastat av
rättigheter som tillkommer tredje part, 
däribland immateriella rättigheter, så att 
det digitala innehållet kan användas i 
enlighet med avtalet.

1. Vid den tidpunkt då det digitala 
innehållet tillhandahålls konsumenten ska 
det digitala innehållet respektera 
rättigheter som tillkommer tredje part, 
däribland immateriella rättigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 619
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid den tidpunkt då det digitala 
innehållet tillhandahålls konsumenten ska 
det digitala innehållet inte vara belastat av 
rättigheter som tillkommer tredje part, 
däribland immateriella rättigheter, så att 
det digitala innehållet kan användas i 
enlighet med avtalet.

1. Vid den tidpunkt då det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten
tillhandahålls konsumenten ska dessa inte 
vara belastade av rättigheter som 
tillkommer tredje part, däribland 
immateriella rättigheter, så att de kan 
användas i enlighet med avtalet.

Or. it

Ändringsförslag 620
Angel Dzhambazki

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid den tidpunkt då det digitala 
innehållet tillhandahålls konsumenten ska 
det digitala innehållet inte vara belastat av

1. Vid den tidpunkt då det digitala 
innehållet tillhandahålls konsumenten ska 
det digitala innehållet inte kränka
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rättigheter som tillkommer tredje part, 
däribland immateriella rättigheter, så att 
det digitala innehållet kan användas i 
enlighet med avtalet.

rättigheter som tillkommer tredje part, 
däribland immateriella rättigheter, så att 
det digitala innehållet kan användas i 
enlighet med avtalet.
.

Or. en

Ändringsförslag 621
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid den tidpunkt då det digitala 
innehållet tillhandahålls konsumenten ska 
det digitala innehållet inte vara belastat av 
rättigheter som tillkommer tredje part, 
däribland immateriella rättigheter, så att 
det digitala innehållet kan användas i 
enlighet med avtalet.

1. Vid den tidpunkt då det digitala 
innehållet tillhandahålls konsumenten ska 
det digitala innehållet inte kränka någon 
rättighet som tillkommer tredje part, 
däribland immateriella rättigheter, så att 
det digitala innehållet kan användas i 
enlighet med avtalet.

Or. fr

Ändringsförslag 622
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid den tidpunkt då det digitala 
innehållet tillhandahålls konsumenten ska
det digitala innehållet inte vara belastat av
rättigheter som tillkommer tredje part, 
däribland immateriella rättigheter, så att 
det digitala innehållet kan användas i 
enlighet med avtalet.

1. Vid den tidpunkt då det digitala 
innehållet tillhandahålls konsumenten bör
det digitala innehållet respektera alla
rättigheter som tillkommer tredje part, 
däribland immateriella rättigheter, så att 
det digitala innehållet kan användas i 
enlighet med avtalet.

Or. fr
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Ändringsförslag 623
Axel Voss, Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det digitala innehållet 
tillhandahålls över en tidsperiod ska 
leverantören, under hela denna period, se 
till att det digitala innehållet inte belastas 
av rättigheter som tillkommer tredje part, 
däribland immateriella rättigheter, så att 
det digitala innehållet kan användas i 
enlighet med avtalet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 624
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det digitala innehållet 
tillhandahålls över en tidsperiod ska 
leverantören, under hela denna period, se 
till att det digitala innehållet inte belastas 
av rättigheter som tillkommer tredje part, 
däribland immateriella rättigheter, så att 
det digitala innehållet kan användas i 
enlighet med avtalet.

2. Om det digitala innehållet 
tillhandahålls över en tidsperiod ska 
leverantören, under hela denna period, se 
till att det digitala innehållet respekterar de 
rättigheter som tillkommer tredje part, 
däribland immateriella rättigheter.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det digitala innehållet 
tillhandahålls över en tidsperiod ska 
leverantören, under hela denna period, se 
till att det digitala innehållet inte belastas 
av rättigheter som tillkommer tredje part, 
däribland immateriella rättigheter, så att 
det digitala innehållet kan användas i 
enlighet med avtalet.

2. Om det digitala innehållet 
tillhandahålls över en tidsperiod ska 
leverantören, under hela denna period, se 
till att det digitala innehållet inte belastas 
av rättigheter som tillkommer tredje part, 
däribland rättigheter till följd av villkoren i 
en licens, som kan hindra konsumenten 
från att använda det digitala innehållet 
eller den digitala tjänsten i enlighet med 
avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 626
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det digitala innehållet 
tillhandahålls över en tidsperiod ska 
leverantören, under hela denna period, se 
till att det digitala innehållet inte belastas 
av rättigheter som tillkommer tredje part, 
däribland immateriella rättigheter, så att 
det digitala innehållet kan användas i 
enlighet med avtalet.

2. Om det digitala innehållet eller den 
digitala tjänsten tillhandahålls över en 
tidsperiod ska leverantören, under hela 
denna period, se till att det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten inte 
belastas av rättigheter som tillkommer 
tredje part, däribland immateriella 
rättigheter, så att det digitala innehållet 
eller den digitala tjänsten kan användas i 
enlighet med avtalet.

Or. it

Ändringsförslag 627
Angel Dzhambazki

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det digitala innehållet 2. Om det digitala innehållet 
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tillhandahålls över en tidsperiod ska 
leverantören, under hela denna period, se 
till att det digitala innehållet inte belastas 
av rättigheter som tillkommer tredje part, 
däribland immateriella rättigheter, så att 
det digitala innehållet kan användas i 
enlighet med avtalet.

tillhandahålls över en tidsperiod ska 
leverantören, under hela denna period, se 
till att det digitala innehållet inte kränker
rättigheter som tillkommer tredje part, 
däribland immateriella rättigheter, så att 
det digitala innehållet kan användas i 
enlighet med avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 628
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det digitala innehållet 
tillhandahålls över en tidsperiod ska 
leverantören, under hela denna period, se 
till att det digitala innehållet inte belastas 
av rättigheter som tillkommer tredje part, 
däribland immateriella rättigheter, så att 
det digitala innehållet kan användas i 
enlighet med avtalet.

2. Om det digitala innehållet 
tillhandahålls över en tidsperiod ska 
leverantören, under hela denna period, se 
till att det digitala innehållet inte kränka 
någon rättighet som tillkommer tredje 
part, däribland immateriella rättigheter, så 
att det digitala innehållet kan användas i 
enlighet med avtalet.

Or. fr

Ändringsförslag 629
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det digitala innehållet 
tillhandahålls över en tidsperiod ska 
leverantören, under hela denna period, se 
till att det digitala innehållet inte belastas 
av rättigheter som tillkommer tredje part, 
däribland immateriella rättigheter, så att 
det digitala innehållet kan användas i 
enlighet med avtalet.

2. Om det digitala innehållet 
tillhandahålls över en tidsperiod ska 
leverantören, under hela denna period, se 
till att det digitala innehållet respekterar de
rättigheter som tillkommer tredje parter, 
däribland immateriella rättigheter, så att 
det digitala innehållet kan användas i 
enlighet med avtalet.
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Or. fr

Ändringsförslag 630
Julia Reda

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Leverantörens underlåtenhet att 
säkerställa att sådant digitalt innehåll inte 
belastas av rättigheter som tillkommer 
tredje part kan inte leda till att avtalet 
hävs om konsumenten inte har gett sitt 
medgivande till en sådan hävning.

Or. en

Ändringsförslag 631
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a

Relevant tidpunkt för fastställande av 
överensstämmelse med avtalet

1. Leverantören ska ansvara för all 
bristande överensstämmelse med avtalet 
som föreligger vid den tidpunkt då

(a) konsumenten eller en tredje part som 
konsumenten anger, dock ej 
transportören, fysiskt har tagit det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten i sin 
besittning, eller

(b) det digitala innehållet eller den 
digitala tjänsten överlämnas till den 
transportör som konsumenten har valt, 
om den transportören inte föreslogs av 
säljaren eller om säljaren inte föreslår 
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något transportsätt.

2. Om varorna installerats av 
leverantören eller under leverantörens 
ansvar ska tidpunkten för installationens 
slutförande anses vara den tidpunkt då 
konsumenten har tagit det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten i 
fysisk besittning. Om det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten 
skulle ha installerats av konsumenten, ska 
den tidpunkt då konsumenten anses ha 
haft skälig tid på sig för installationen, 
dock högst 30 dagar efter den tidpunkt 
som anges i punkt 1, anses vara den 
tidpunkt då konsumenten har tagit 
varorna i fysisk besittning.

3. Varje brist på överensstämmelse som 
framkommer inom två år från den 
tidpunkt som anges i punkterna 1 och 2 
ska antas ha förelegat vid den tidpunkt 
som anges i punkterna 1 och 2, såvida 
inte detta är oförenligt med det digitala 
innehållets eller den digitala tjänstens 
karaktär eller den bristande 
överensstämmelsens natur.

Or. it

Ändringsförslag 632
Axel Voss, Eva Maydell

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a

Relevant tidpunkt för fastställande av 
överensstämmelse med avtalet

Leverantören ska ansvara för all 
bristande överensstämmelse som 
föreligger vid den tidpunkt då

(a) en konsument eller en tredje part som 
konsumenten anger, dock ej 
transportören, fysiskt har tagit ett fysiskt 
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medium i vilket det digitala innehållet 
eller den digitala tjänsten är inbyggd i sin 
besittning,

(b) det fysiska medium i vilket det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten är 
inbyggd överlämnas till den transportör 
som konsumenten har valt, om den 
transportören inte föreslogs av 
leverantören eller om leverantören inte 
föreslår något transportsätt, utan att det 
påverkar konsumentens rättigheter 
gentemot transportören,

(c) en konsument eller tredje part i 
enlighet med artikel 5.1 har fått kontroll 
över det digitala innehållet eller den 
digitala tjänsten, eller

(d) den digitala tjänsten eller det digitala 
innehållet levererats i enlighet med artikel 
5, varvid det inte går att få kontroll över 
det digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 633
Dennis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a

Relevant tidpunkt för fastställande av 
överensstämmelse med avtalet

1. Säljaren ska ansvara för all bristande 
överensstämmelse med avtalet som 
föreligger vid den tidpunkt då

(a) konsumenten eller en tredje part som 
konsumenten anger, dock ej 
transportören, fysiskt har tagit varorna i 
sin besittning, eller

(b) varorna överlämnas till den 
transportör som konsumenten har valt, 



PE599.502v02-00 160/170 AM\1117404SV.docx

SV

om den transportören inte föreslogs av 
säljaren.

2. I fall där varorna installerats av 
säljaren eller under säljarens ansvar ska 
tidpunkten för installationens slutförande 
anses vara den tidpunkt då konsumenten 
har tagit varorna i fysisk besittning. I ett 
fall där varorna varit avsedda att 
installeras av konsumenten, ska en 
tidsperiod på 30 dagar anses vara den 
tidpunkt då konsumenten har tagit 
varorna i fysisk besittning.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a

Köpgarantier

1. En köpgaranti ska vara bindande för 
garantigivaren enligt de villkor som 
fastställs i

(a) förhandsinformation som 
tillhandahålls av säljaren, inklusive 
eventuella uttalanden före avtalets 
ingående som utgör en integrerad del av 
avtalet,

(b) reklam som var tillgänglig vid 
tidpunkten för avtalets ingående eller före 
avtalets ingående, och

(c) garantibeviset.

2. Garantibeviset ska tillhandahållas 
skriftligen eller på ett annat varaktigt 
medium och vara klart och begripligt 
formulerat. Det ska innehålla följande:

(a) en klar redogörelse för konsumentens 
juridiska rättigheter enligt detta direktiv 
och en tydlig uppgift om att dessa 
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rättigheter inte påverkas av köpgarantin, 
och

(b) de garantivillkor som går utöver 
konsumentens juridiska rättigheter, 
information om giltighetstid, 
överförbarhet, geografisk täckning, 
förekomsten av eventuella avgifter som 
konsumenten kan komma att ådra sig för 
att kunna dra nytta av köpgarantin, 
garantigivarens namn och adress samt, 
om uppgifterna skiljer sig från 
garantigivarens, den person till vilken ett 
eventuellt anspråk ska ställas och det 
förfarande som ska användas för att ställa 
ett sådant anspråk.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8b

Kommersiella livstidsgarantier

1. Tillverkaren av en teknisk vara med 
inbyggt digitalt innehåll eller en inbyggd 
digital tjänst ska för konsumenten 
garantera produktens lämplighet under 
dess förutspådda minimilivstid och ange 
hur lång livstiden är. Den angivna 
tidsramen ska inte vara kortare än den 
lagliga preskriptionsfrist som gäller i den 
medlemsstat där konsumenten har sin 
vanliga vistelseort och avspegla en 
förnuftig och typisk konsuments 
förväntningar.

2. Om tillverkaren inte uppfyller sina 
skyldigheter i enlighet med punkt 1 ska de 
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skyldigheter som denne har gentemot 
konsumenten vara desamma som de som 
leverantören har.

Or. en

Ändringsförslag 636
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår

Bevisbörda

1. Bevisbördan för överensstämmelse med 
avtalet vid den tidpunkt som anges i 
artikel 10 ska åvila leverantören.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas om 
leverantören visar att konsumentens 
digitala miljö inte är förenlig med krav på 
driftskompatibilitet och andra tekniska 
krav som gäller för det digitala innehållet, 
och leverantören har informerat 
konsumenten om dessa krav innan avtalet 
ingicks.

3. Konsumenten ska när så krävs i 
möjligaste mån samarbeta med 
leverantören för att fastställa 
konsumentens digitala miljö. Denna 
skyldighet att samarbeta ska vara 
begränsad till de tekniskt tillgängliga 
medel som är minst ingripande för 
konsumenten. Om konsumenten 
underlåter att samarbeta ska bevisbördan 
för bristande överensstämmelse med 
avtalet åvila konsumenten.

Or. de

Motivering

För att skapa bättre översikt bör bestämmelserna i artiklarna 9 och 10 slås ihop i en artikel. 
Detta ändringsförslag ska ses tillsammans med ändringsförslaget till artikel 10.
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Ändringsförslag 637
Dennis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bevisbördan för överensstämmelse 
med avtalet vid den tidpunkt som anges i 
artikel 10 ska åvila leverantören.

1. Bevisbördan för överensstämmelse 
med avtalet vid den tidpunkt som anges i 
artikel 10 ska åvila leverantören eller 
försäljaren om det handlar om en fysisk 
vara med inbyggd programvara.
Varje brist på överensstämmelse med 

avtalet som framkommer inom 
produkternas förväntade livstid från den 
tidpunkt som anges i artiklarna 8a.1 och 
8a.2 ska presumeras ha förelegat vid den 
tidpunkt som anges i artikel 10, såvida 
inte detta är oförenligt med varornas 
karaktär eller den bristande 
överensstämmelsens natur.

Or. en

Ändringsförslag 638
Dietmar Köster

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bevisbördan för överensstämmelse 
med avtalet vid den tidpunkt som anges i 
artikel 10 ska åvila leverantören.

1. Varje brist på överensstämmelse 
med avtalet som framkommer inom sex år 
från den tidpunkt som anges i artikel 10 
ska presumeras ha förelegat vid denna 
tidpunkt, såvida inte detta är oförenligt 
med varornas karaktär eller den bristande 
överensstämmelsens natur.

Or. en
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Ändringsförslag 639
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bevisbördan för överensstämmelse 
med avtalet vid den tidpunkt som anges i 
artikel 10 ska åvila leverantören.

1. Bevisbördan för överensstämmelse 
med avtalet vid den tidpunkt som anges i 
artikel 10 ska åvila leverantören inom de 
första sex månaderna från den tidpunkt 
då det digitala innehållet levererades.

Or. en

Ändringsförslag 640
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bevisbördan för överensstämmelse 
med avtalet vid den tidpunkt som anges i 
artikel 10 ska åvila leverantören.

1. Bevisbördan för överensstämmelse 
med avtalet vid den tidpunkt som anges i 
artikel 10 ska åvila leverantören i sex 
månader efter leveransen.

Or. en

Ändringsförslag 641
Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bevisbördan för överensstämmelse 
med avtalet vid den tidpunkt som anges i 
artikel 10 ska åvila leverantören.

1. Bevisbördan för överensstämmelse 
med avtalet vid den tidpunkt som anges i 
artikel 10 ska åvila leverantören de första 
sex månaderna.

Or. de
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Ändringsförslag 642
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bevisbördan för överensstämmelse 
med avtalet vid den tidpunkt som anges i 
artikel 10 ska åvila leverantören.

1. Bevisbördan för överensstämmelse 
med avtalet vid den tidpunkt som anges i 
artikel 10 ska åvila leverantören under en 
tidsperiod av sex månader.

Or. de

Motivering

En bevisbörda som åvilar leverantören i sex månader utgör ett lämpligt konsumentskydd, 
medan leverantörens intressen också beaktas.

Ändringsförslag 643
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bevisbördan för överensstämmelse 
med avtalet vid den tidpunkt som anges i 
artikel 10 ska åvila leverantören.

1. Om en bristande 
överensstämmelse visar sig inom två år 
från den tidpunkt som anges i punkt 10,
ska leverantören vara ansvarig för denna 
bristande överensstämmelse.

Or. it

Ändringsförslag 644
Axel Voss, Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bevisbördan för överensstämmelse 
med avtalet vid den tidpunkt som anges i 

1. All bristande överensstämmelse 
med avtalet som framkommer inom sex 
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artikel 10 ska åvila leverantören. månader efter tillhandahållandet ska 
presumeras ha förelegat vid tidpunkten 
för tillhandahållandet.

Or. en

Ändringsförslag 645
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bevisbördan för överensstämmelse 
med avtalet vid den tidpunkt som anges i
artikel 10 ska åvila leverantören.

1. Bevisbördan vad gäller huruvida 
det digitala innehållet tillhandahållits i 
enlighet med artikel 5 ska åvila 
leverantören.

Or. en

Ändringsförslag 646
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Konsumenten förlorar sina 
rättigheter enligt detta direktiv om han 
eller hon underlåter att upplysa säljaren 
om den bristande överensstämmelsen 
inom en period av två månader från den 
dag då felet upptäcktes eller kunde ha 
upptäckts vid normal omsorg och 
uppmärksamhet.

Or. it

Ändringsförslag 647
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Om inte motsatsen kan bevisas, 
ska bristande överensstämmelse som visar 
sig inom sex månader från den tidpunkt 
som anges i artikel 10 antas ha förelegat 
redan vid den tidpunkten.

Or. it

Ändringsförslag 648
Angel Dzhambazki

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas om 
leverantören visar att konsumentens 
digitala miljö inte är förenlig med krav på 
driftskompatibilitet och andra tekniska 
krav som gäller för det digitala innehållet, 
och leverantören har informerat 
konsumenten om dessa krav innan avtalet 
ingicks.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas om 
konsumentens digitala miljö inte är 
förenlig med krav på driftskompatibilitet 
och andra tekniska krav som gäller för det 
digitala innehållet, och leverantören har 
informerat konsumenten om dessa krav 
innan avtalet ingicks. Konsumenten ska ha 
en moralisk skyldighet att ta alla 
nödvändiga steg och, inom ramen för 
detta, säkerställa den digitala miljöns 
kompatibilitet på sin egen sida, i enlighet 
med leverantörens krav.

Or. en

Motivering

Det behövs en differentierad strategi eftersom konsumenten likaså måste säkerställa den 
tekniska driftskompatibiliteten vad gäller konsumentens egna digitala miljö som leverantören 
varken har tillgång till eller förhandskunskaper om med tanke på att leverantören lagligen för 
konsumenten har tillhandahållit nödvändig information om driftskompatibilitet och tekniska 
krav.

Ändringsförslag 649
Julia Reda
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas om 
leverantören visar att konsumentens 
digitala miljö inte är förenlig med krav på 
driftskompatibilitet och andra tekniska 
krav som gäller för det digitala innehållet, 
och leverantören har informerat 
konsumenten om dessa krav innan avtalet 
ingicks.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas om 
leverantören visar att konsumentens 
digitala miljö inte är förenlig med krav på 
driftskompatibilitet och andra tekniska 
krav som gäller för det digitala innehållet, 
och leverantören på ett lättförståeligt sätt
har informerat konsumenten om dessa krav 
innan avtalet ingicks.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas om 
leverantören visar att konsumentens 
digitala miljö inte är förenlig med krav på 
driftskompatibilitet och andra tekniska 
krav som gäller för det digitala innehållet, 
och leverantören har informerat 
konsumenten om dessa krav innan avtalet 
ingicks.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas om 
leverantören visar att konsumentens 
digitala miljö inte är förenlig med krav på 
driftskompatibilitet och andra tekniska 
krav som gäller för det digitala innehållet 
eller den digitala tjänsten, och 
leverantören har informerat konsumenten 
om dessa krav innan avtalet ingicks.

Or. en

Ändringsförslag 651
Axel Voss, Eva Paunova

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. Punkt 1 ska inte tillämpas om 
leverantören visar att konsumentens 
digitala miljö inte är förenlig med krav på 
driftskompatibilitet och andra tekniska 
krav som gäller för det digitala innehållet, 
och leverantören har informerat 
konsumenten om dessa krav innan avtalet 
ingicks.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas om 
leverantören visar att konsumentens 
digitala miljö inte är förenlig med krav på 
driftskompatibilitet och andra tekniska 
krav som gäller för det digitala innehållet 
eller den digitala tjänsten, och 
leverantören har informerat konsumenten 
om dessa krav innan avtalet ingicks.

Or. en

Ändringsförslag 652
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas om 
leverantören visar att konsumentens 
digitala miljö inte är förenlig med krav på 
driftskompatibilitet och andra tekniska 
krav som gäller för det digitala innehållet, 
och leverantören har informerat 
konsumenten om dessa krav innan avtalet 
ingicks.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas om 
leverantören visar att konsumentens 
digitala miljö inte är förenlig med krav på 
driftskompatibilitet och andra tekniska 
krav som gäller för det digitala innehållet 
eller den digitala tjänsten, och 
leverantören har informerat konsumenten 
om dessa krav innan avtalet ingicks.

Or. it

Ändringsförslag 653
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas om 
leverantören visar att konsumentens 
digitala miljö inte är förenlig med krav på 
driftskompatibilitet och andra tekniska 
krav som gäller för det digitala innehållet, 
och leverantören har informerat 
konsumenten om dessa krav innan avtalet 
ingicks.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas om 
leverantören visar att konsumentens 
digitala miljö inte är förenlig med de
tekniska krav som gäller för det digitala 
innehållet, och leverantören har informerat 
konsumenten om dessa krav innan avtalet 
ingicks.



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

SV

Or. fr

Ändringsförslag 654
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas om 
leverantören visar att konsumentens 
digitala miljö inte är förenlig med krav på 
driftskompatibilitet och andra tekniska 
krav som gäller för det digitala innehållet, 
och leverantören har informerat 
konsumenten om dessa krav innan avtalet 
ingicks.

2. Punkt 1b ska inte tillämpas om 
leverantören visar att konsumentens 
digitala miljö inte är förenlig med krav på 
driftskompatibilitet och andra tekniska 
krav som gäller för det digitala innehållet, 
och leverantören har informerat 
konsumenten om dessa krav innan avtalet 
ingicks.

Or. it
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