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Návrh Komise a jeho cíle

V rámci provádění strategie pro jednotný digitální trh přijala Evropská komise v prosinci 
2015 dva návrhy týkající se harmonizovaných pravidel pro některé aspekty smluv o 
poskytování digitálního obsahu (dále jen „návrh týkající se digitálního obsahu“) a smluv o 
prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku (dále jen „návrh týkající se zboží“). Návrhy 
obsahují společné cíle, a jsou tudíž koncipovány za účelem jednotného a uceleného právního 
výkladu.

Návrh týkající se digitálního obsahu vychází ze zkušeností získaných během jednání o 
společné evropské právní úpravě prodeje. Místo aby Komise zavedla systém nepovinného 
smluvního práva, má v úmyslu harmonizovat některé aspekty pravidel smluvního práva 
týkajících se smluv o poskytování digitálního obsahu mezi podniky a spotřebiteli.

Tento návrh si klade za cíl odstranit mezeru v evropské a vnitrostátní právní úpravě tím, že 
vytvoří standardní soubor pravidel spotřebitelského a smluvního práva a zamezí vzniku 
rozdílných vnitrostátních pravidel, jež by bránila přeshraničnímu obchodu, oslabovala by 
důvěru spotřebitelů i růst jednotného digitálního trhu.

Přípravné práce výborů

Návrh byl postoupen výborům IMCO a JURI jakožto společným výborům podle článku 55 
jednacího řádu. Výbor JURI uspořádal dne 17. února 2016 pracovní setkání na téma „Nová 
pravidla pro smlouvy v digitálním prostředí“. Výbory IMCO a JURI uspořádaly dne 27. 
dubna 2016 společnou schůzi výborů, na níž Evropská komise představila svůj návrh. Dne 24. 
května 2016 uspořádaly výbory IMCO a JURI společné veřejné slyšení na téma „Smluvní 
vztahy a prostředky nápravy pro spotřebitele v digitální oblasti“. Diskusní skupiny tvořili 
zástupci akademické obce, spotřebitelských organizací a různých podnikatelských oblastí.  

Hlavní zásady spoluzpravodajů 

Spoluzpravodajové se dohodli, že se při své práci budou řídit těmito klíčovými zásadami: 

 jasná, jednoduchá a vyvážená pravidla smluvního práva pro poskytování digitálního 
obsahu, což znamená řešení, jež budou funkční i v budoucnosti a jsou maximálně 
otevřená novému technickému vývoji;

 soudržnost s platnými právními předpisy Unie a současně vyjasněný vztah s dalšími 
příslušnými právními předpisy;

 co největší soulad s návrhem týkajícím se zboží a pravidly Unie platnými pro svět 
offline, aby se zamezilo rozdílným úrovním ochrany spotřebitele v důsledku různých 
distribučních kanálů;

 vyvážený výsledek, jenž by byl přínosný pro spotřebitele a stejně i pro podniky.

Úvahy k návrhu

Definice digitálního obsahu
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Spoluzpravodajové vítají rozšíření definice „digitálního obsahu“ v článku 2 podle definice 
„digitálního obsahu“ ve směrnici o právech spotřebitelů. Oba však zvažují možnost upřesnit 
vztah mezi oběma právními režimy vytvořením kategorie digitálních služeb, aby byly do 
oblasti působnosti výslovně zahrnuty video a audio soubory, aplikace, digitální hry a jakýkoli 
jiný software (č. 2 odst. 1 písm. a)), jakož i služby cloud computingu (čl. 2 odst. 1 písm. b)) a 
sociální sítě (čl. 2 odst. 1 písm. c)), aniž by došlo k záměně stávající terminologie, jež byla do 
vnitrostátního práva provedena teprve nedávno. Tento přístup, podle nějž se návrh týkající se 
digitálního obsahu vztahuje na veškerý digitální obsah a služby, může představovat řešení 
fungující i v budoucnu, které zajistí, aby byly v následujících letech do oblasti působnosti 
zahrnuty všechny druhy digitálních produktů a služeb. Jelikož však právní kategorie smlouvy 
(pronájem, prodej, služba) není upřesněna, je nezbytné, aby členské státy provádějící předpis 
buď vytvořily nový druh smlouvy sui generis, nebo v závislosti na příslušném vnitrostátním 
předpisu začlenily ustanovení ve stávajících druzích smluv.

Oblast působnosti

Bude nezbytné věnovat pozornost článku 3 a bodům odůvodnění 11, 12, 13 a 17. Velká 
většina členů výboru, zainteresovaných stran a akademické obce souhlasí s tím, aby se návrh 
týkající se digitálního obsahu vztahoval na poskytování digitálního obsahu bez ohledu na to, 
zda byl smluvní vztah uzavřen on-line nebo offline a bez ohledu na způsob dodání digitálního 
obsahu (digitální obsah na nosiči nebo stažený, přenášený po internetu nebo prostřednictvím 
jakéhokoli jiného přístupu). Značné kritiky se však dočkalo rozhodnutí Komise vyloučit ze 
široké oblasti působnosti vestavěný software, což je částečně problematické, neboť zboží s 
vestavěným digitálním obsahem spadají do kategorie inteligentních produktů, jako jsou 
propojené automobily, mobilní telefony nebo inteligentní televize atd. Jak v bode odůvodnění 
11 návrhu týkajícího se digitálního obsahu, tak v bodě odůvodnění 13 návrhu týkajícího se 
zboží je uvedeno, že směrnice týkající se zboží se vztahuje na digitální obsah zabudovaný ve 
zboží, jako jsou domácí spotřebiče a hračky, přičemž digitální obsah je začleněn do zboží 
takovým způsobem, že jeho funkce jsou podřízeny hlavním funkcím tohoto zboží a funguje 
jako nedílná součást tohoto zboží. Takové rozlišování by v praxi vedlo například k tomu, že 
na vestavěný software hybridního produktu, jako je propojený automobil, by se vztahoval 
režim a prostředky nápravy podle návrhu týkajícího se zboží, zatímco na samostatně získaný 
software propojeného automobilu by se vztahoval režim návrhu týkajícího se digitálního 
obsahu. Z diskusí v obou výborech vyplynulo, že pro spotřebitele a obchodníky může být 
obtížné uplatňovat výše uvedenou „zkoušku funkčnosti“ podobně, jež by navíc mohla mít 
subjektivní aspekt, který by se časem mohl měnit (jsou hlavní funkcí chytré telefonu telefonní 
hovory, nebo se jedná o nosič pro aplikace, ať již předem nainstalované či nikoli?). 
Subjektivní aspekt zkoušky funkčnosti ponechává prostor pro pochybnosti při výkladu, 
zejména pokud je o produkty internetu věcí, které mohou spadat mimo oblast působnosti 
návrhu týkajícího se digitálního obsahu (bod odůvodnění 17). 

Tento rozpor přiměl zpravodaje k úvahám o dalších způsobech, jak objasnit oblast působnosti 
návrhu, včetně:

a) zlepšení definice zboží s vestavěným digitálním obsahem, které by spadalo do návrhu 
týkajícího se zboží;

b) přístup podle „místa vady“: systém prostředků nápravy, který se použije, by se odvíjel od 
toho, co je poškozeno. Pokud je vadný software, pak se použije režim podle digitálního 
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obsahu, pokud je vada v hardwaru (včetně CD), použije se režim podle zboží. Tento přístup 
do značné míry odpovídá doporučení zaměřit se na smlouvy se smíšeným účelem. Zdá se, že 
návrh týkající se digitálního obsahu skutečně počítá ve svém čl. 3 odst. 6 s tím, že smlouva 
může zahrnovat prvky pro poskytnutí digitálního obsahu a prvky jiných smluv, např. kupní 
smlouvy. Toto ustanovení by bylo vhodné dále rozpracovat, aby náležitě zohledňovalo i 
smíšené smlouvy. Nedávno přijatý zákon o právech spotřebitelů (2015) ve Spojeném 
království zahrnuje ve své části 1 bodě 4 smíšené smlouvy, v důsledku čehož je jak v případě 
práv, tak prostředků nápravy nezbytné zohlednit příslušné prvky smlouvy se smíšeným 
účelem; 

c) přístup podle „digitálního obsahu“: bylo by vhodné zvážit zařazení chytrého zboží do 
režimu podle digitálního obsahu (i s přetrvávajícími odlišnostmi a dodatečnými digitálními 
právy) a vzít si příklad z přístupu, který Komise přijala k CD a DVD, jež již spadají do režimu 
podle digitálního obsahu;

d) přístup „hmotný vs. nehmotný“: použije se jediný soubor prostředků nápravy v závislosti 
na tom, zda je předmět smlouvy hmotný, např. chytré telefony, CD atd. (prostředky nápravy 
podle zboží), či nikoli, např. aplikace pro stahování (prostředky nápravy podle digitálního 
obsahu). Výhodou tohoto přístupu je větší jednoduchost a snadnější použitelnost pro 
spotřebitele, neboť u jedné smlouvy se použije pouze jeden soubor prostředků nápravy. Typy 
vestavěného digitálního obsahu se nijak nerozlišují, protože veškerý vestavěný digitální obsah 
by spadal do působnosti návrhu týkajícího se zboží, až již by funkce digitálního obsahu byly 
podřízeny hlavním funkcím zboží, či nikoli. K CD a DVD by se pak na rozdíl od návrhu 
Komise přistupovalo jako ke zboží. 

Všechny čtyři přístupy mají své výhody i nevýhody. Například použití jednoho souboru 
prostředků nápravy na smíšenou situaci, např. vestavěný digitální obsah, (jako v přístupech 
uvedených v písmenech a) a d) výše), může vést k tomu, že prostředky nápravy, jinak logicky 
použitelné pro podřízený / neinstrumentální prvek smlouvy, nebudou dostupné. Pokud tak 
vestavěný software způsobí digitálnímu prostředí spotřebitele ekonomickou újmu, nemusí být 
konkrétní prostředek nápravy stanovený v čl. 14 odst. 1 návrhu týkajícího se digitálního 
obsahu dostupný, neboť se použije režim pro prodej on-line.

Údaje jako protiplnění a soudržnost návrhu s rámcem EU pro ochranu údajů 

Návrh zavádí pojem jiného než peněžního protiplnění v podobě údajů. V současnosti jsou 
údaje shromažďovány nejrůznějšími způsoby, jsou například dobrovolně zveřejňovány v 
nastaveních na sociálních sítích nebo jsou získávány sledováním internetového chování 
uživatelů, kteří projeví zájem o koupi, pomocí vícenásobného vyhledávání na internetu. On-
line služby jsou také stále častěji propagovány a označovány jako „bezplatné“, ale ve 
skutečnosti spotřebitelé poskytují jako protiplnění své údaje a navíc také souhlas se 
zpracováním těchto údajů podle obecného nařízení o ochraně údajů. Digitalizace tento trend 
ještě více zrychlila. Spoluzpravodajové chtějí zajistit soudržnost s obecným nařízením o 
ochraně údajů a uvítali by přijetí ustanovení, například do čl. 3 odst. 8, uvádějící, že touto 
směrnicí není obecné nařízení (EU) č. 2016/679 o ochraně údajů dotčeno.

Návrh týkající se digitálního obsahu stanoví, že poskytovatelé a spotřebitelé vstupují do 
synallagmatického smluvního vztahu, v němž poskytovatel poskytuje digitální obsah za 
peníze, aktivně poskytnuté osobní údaje nebo jakékoli jiné údaje (čl. 3 odst. 1). Důvodem 
uvedeným pro použití obou pojmů „osobní údaje“ a „jakékoli jiné údaje“ je zřejmě to, že 
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návrh týkající se digitálního obsahu by neměl předjímat výklad pojmu „osobní údaje“ 
použitého v obecném nařízení o ochraně údajů. Pojem „jakékoli jiné údaje“ by však mohl být 
dále vyjasněn.

Zainteresované strany a akademičtí pracovníci vyjádřili vážné obavy, pokud jde o přesnou 
oblast působnosti čl. 3 odst. 1 a 4, nebo pouze zahrnují „aktivně“ poskytnuté údaje. Osobní 
údaje jsou nicméně často shromažďovány nepřímými způsoby sběru údajů (sledováním 
internetového chování), které podle bodu odůvodnění 14 nespadá do působnosti návrhu. 
Nabízí se tak otázka, zda toto ustanovení nevyhnutelně nezužuje oblast působnosti a 
nepodporuje poskytovatele obsahu ve vytváření mezer. Spoluzpravodajové budou muset také 
dále pracovat na významu pojmu „nezbytně nutné“ v čl. 3 odst. 4 v souvislosti s 
odůvodněným zpracováním údajů podle obecného nařízení o ochraně údajů.

Dále se domnívají, že je třeba vyjasnit důsledky odvolání souhlasu se zpracováním osobních 
údajů podle obecného nařízení o ochraně údajů pro smluvní vztah (smlouvy výměnou za 
osobní údaje). Může být nezbytné upřesnit pravidla pro ukončení smlouvy, povinnosti a 
důsledky pro poskytovatele i subjekt údajů / spotřebitele, a to i z toho důvodu, aby nebyla 
narušena vyváženost smluvního vztahu založeného na protiplnění v podobě údajů. 

Soulad digitálního obsahu

Pravidla týkající se souladu jsou v tomto návrhu rozdělena na ověření podle subjektivních 
kritérií (čl. 6 odst. 1) a ověření podle objektivních kritérií (čl. 6 odst. 2). Čl. 6 odst. 1 stanoví, 
že digitální obsah musí odpovídat popisu uvedenému poskytovatelem. Pouze v míře, v jaké 
smlouva nestanoví tyto požadavky, musí být digitální obsah vhodný pro účel, pro který by se 
zboží téhož druhu běžně použilo (čl. 6 odst. 2). Soulad se tak celkově posuzuje především na 
základě individuálních podmínek uvedených v příslušné smlouvě, v důsledku čehož se návrh 
odklání od všeobecně přijatého modelu objektivního ověřování souladu uvedeného ve 
směrnici o prodeji spotřebního zboží a zárukách na toto zboží.1 Pouze pokud je smlouva z 
hlediska požadavků na digitální obsah „nedostatečná nebo netransparentní“ (čl. 6 odst. 2, bod 
odůvodnění 25), lze ke zjištění, zda je digitální obsah v souladu se smlouvou, nebo zda je 
vadný, použít objektivní kritéria. 

Členové výboru, zainteresované strany a akademičtí pracovníci však zpochybnili vhodnost 
tohoto přístupu. Zástupci Evropské komise při různých příležitostech a také během 
společných schůzí výborů argumentovali tím, že běžná pravidla týkající se souladu jsou pro 
digitální obsah nedostatečná, neboť poskytovatelé mohou být omezováni právy duševního 
vlastnictví, jež musí být převáděna na spotřebitele. Na oplátku lze uvést, že ověření souladu 
podle článku 2 směrnice o prodeji spotřebního zboží a zárukách na toto zboží2 nabízí 
požadovanou otevřenost, která je nezbytná pro odstranění nejistoty ohledně toho, co 
spotřebitel může od digitálního obsahu rozumně očekávat. Spoluzpravodajové se rovněž 

                                               
1

Směrnice 1999/44/ES. Viz Martin Schmidt-Kessel et al, „Die Richtlinienvorschläge der Kommission zu Digitalen 
Inhalten und Onlinehandel-Teil I“ (Návrhy směrnic týkajících se digitálního obsahu a prodeje zboží on-line, které 
předložila Komise, část I) GPR/ 1 (2016) s. 65.
2  Soulad se předpokládá, pokud zboží odpovídá popisu uvedenému prodejcem, je vhodné pro každý účel, pro 
který je požadováno, je vhodné pro účel, pro který se zboží běžně používá, nebo vykazuje kvalitu a funkčnost, 
jež jsou běžné u zboží téhož druhu, a spotřebitel je může rozumně očekávat. 
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domnívají, že je nezbytné dále kriticky posoudit, zda toto subjektivní / objektivní ověřování 
souladu uspokojuje potřeby spotřebitelů a podniků, jakož i členských států provádějících 
předpis.

Důkazní břemeno

Spoluzpravodajové konstatují, že článek 9 návrhu týkajícího se digitálního obsahu neomezuje 
obrácení důkazního břemene na šest měsíců, jak je stanoveno ve směrnici o prodeji 
spotřebního zboží a zárukách na toto zboží, ani na dva roky, jak stanoví návrh týkající se 
zboží. Pokud jde o nesoulad v době dodání obsahu, nese důkazní břemeno pro ověření 
souladu digitálního obsahu se smlouvou poskytovatel. Obrácení důkazního břemene u 
souladu (ve prospěch spotřebitele) může poskytovatel provést tehdy, pokud prokáže, že 
„digitální prostředí spotřebitele není kompatibilní s interoperabilitou a jinými technickými 
požadavky digitálního obsahu a pokud poskytovatel spotřebitele o těchto požadavcích 
informoval před uzavřením smlouvy“. Důkazní břemeno u vady se dále vrací na stranu 
spotřebitele tehdy, pokud spotřebitel nespolupracuje s poskytovatelem „v co největší možné 
míře, která je nezbytná pro určení digitálního prostředí spotřebitele“. 

Jelikož návrh týkající se digitálního obsahu neřeší záruční dobu, spoluzpravodajové musí 
uvážit následující: v bodě odůvodnění 36 Komise konstatuje, že „digitální obsah nepodléhá 
opotřebení“, a proto není zapotřebí stanovit lhůtu pro uplatnění pohledávky v případě 
nesouladu. Tím, že je digitální obsah postaven vedle hmotného zboží jako takového, může být 
tato úvaha na první pohled přesvědčivá, neboť předpokládá dlouhou životnost digitálního 
obsahu. Tato hypotéza však v žádném případě není ověřená. Spoluzpravodajové musí uvážit, 
zda je přístup přijatý Komisí, spočívající ve stanovení odlišné záruční doby pro digitální 
obsah a hmotné zboží, rozumný. Problém je pak zřejmější v okamžiku, kdy uvážíme odlišné 
promlčecí lhůty v jednotlivých členských státech, které spotřebitelům znemožňují uplatnit 
pohledávku po vypršení promlčecí lhůty.

Zbývají tak otázky týkající se rozsahu informací, které by poskytovatelé měli mít možnost 
požadovat před uzavřením smlouvy, a trvalé povahy obrácení důkazního břemene. Zejména v 
případě povahy obrácení důkazního břemene by bylo vhodné zajistit soulad předpisu s 
návrhem týkajícím se zboží. 

Prostředky nápravy

Pokud jde o prostředky nápravy, návrh týkající se digitálního obsahu ponechává stejný systém 
hierarchie prostředků jako směrnice o prodeji spotřebního zboží a zárukách na toto zboží, 
která naopak uplatňuje přístup minimální harmonizace, a návrh týkající se zboží. V případě 
nesouladu musí spotřebitelé nejprve usilovat o nápravu a teprve poté mají nárok na ukončení 
smlouvy a následné navrácení finančních prostředků. Spotřebitel však podle čl. 12 odst. 5 
nemá právo smlouvu ukončit tehdy, pokud nesoulad se smlouvou nenarušuje funkčnost, 
interoperabilitu a “jiné hlavní funkční“ prvky digitálního obsahu, zatímco důkazní břemeno 
nese poskytovatel. V případě, že spotřebitel zakoupil digitální obsah a má právo na ukončení 
smlouvy z důvodu nesouladu, může si místo toho zvolit částeční snížení uhrazené ceny (čl. 12 
odst. 3 a 4). Snížení ceny musí být přiměřené k poklesu hodnoty digitálního obsahu, který 
spotřebitel skutečně obdržel, ve srovnání s hodnotou digitálního obsahu, jenž by byl v souladu 
se smlouvou. 
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Někteří členové výboru a zainteresované strany kritizovali, že návrh ponechává systém 
hierarchie prostředků nápravy podle přístupu úplné harmonizace, což by mohlo vést ke 
změnám v již zavedených vnitrostátních pravidlech ochrany spotřebitele. Podle některých 
jurisdikcí EU může spotřebitel ukončit smlouvu tehdy, pokud je porušení smlouvy dostatečně 
závažné. Spoluzpravodajové budou muset dále posoudit systém plně harmonizované 
hierarchie prostředků nápravy.  

Aby se však zabránilo vzniku dvou zcela odlišných souborů pravidel, měly by být prostředky 
nápravy v návrhu týkajícím se digitálního obsahu a v návrhu týkajícím se hmotného zboží co 
nejjednotnější. Východiskem pro takové přizpůsobení by se mohla stát stávající pravidla, tj.
směrnice o prodeji spotřebního zboží a zárukách na toto zboží a návrh týkající se zboží. Pouze 
pokud to vyžadují zvláštnosti digitálního obsahu, měli by spotřebitelé k dispozici dodatečné 
prostředky nápravy specifické pro daný digitální obsah (ekonomická újma způsobená 
digitálnímu prostředí, opětovné získání údajů po ukončení smlouvy atd.). 

Tento přístup „sbližování prostředků nápravy“ by měl zahrnovat další diskusi o možném 
sladění některé aspektů návrhů, například:

 vztah mezi objektivními a subjektivními kritérii souladu

 délka záruční doby a důkazní břemeno

 ukončení smlouvy (drobné vady atd.)

 právo na náhradu ekonomické újmy způsobené digitálnímu prostředí (i pro vestavěný 
digitální obsah)

 ustanovení o obchodních zárukách (i pro digitální obsah)

 ustanovení o poskytování

 …

V kombinaci s přístupem „sbližování prostředků nápravy“ by bylo vhodné použít vymezující 
kritéria uvedená v části Oblast působnosti k určení míry, do jaké by zbývající zvláštní 
pravidla týkající se digitálního obsahu musela být uplatňována. 

Náhrada škody

Spoluzpravodajové se domnívají, že nové pravidlo týkající se ekonomické újmy způsobené 
digitálnímu prostředí spotřebitele uvedené v článku 14 návrhu by mělo být předmětem 
podrobné diskuse. Článek 14 stanoví, že poskytovatel digitálního obsahu je odpovědný za 
ekonomickou újmu způsobenou digitálnímu prostředí vadným digitálním obsahem nebo jeho 
neposkytnutím. Je však nezbytné zodpovědět několik otevřených otázek. Vzhledem k tomu, 
že návrh týkající se digitálního obsahu směřuje k úplné harmonizaci, není například jasné, zda 
jsou vyloučeny veškeré ostatní důvody vedoucí k újmě, či nikoli. Ve skutečnosti se jeví jako 
realistické, aby veškeré ostatní myslitelné případy vzniku újmy, zejména pak újmy způsobené 
jinému než digitálnímu prostředí, byly dále právně upravovány členskými státy a nebyla 
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zamýšlena žádná harmonizaci práva občanskoprávních deliktů obecně. Z těchto důvodů musí 
spoluzpravodajové posoudit, zda považují za nutné doplnit formulaci, jež upřesní, že článek 
14 nevylučuje odpovědnost za újmu způsobenou jinému než digitálnímu prostředí, jakož i 
význam pojmu „digitální prostředí“.

Další otázky

Úroveň harmonizace

Jednou z dalších otázek zásadního významu, kterou bude nutné zodpovědět, je úroveň 
harmonizace. Článek 4 návrhu týkajícího se digitálního obsahu stanoví, že členské státy nesmí 
zachovávat v platnosti nebo zavádět ustanovení odchylná od ustanovení této směrnice. V 
důsledku toho by členské státy nemusely mít možnost zachovat nebo zavést pravidla více či 
méně zaměřená na potřeby spotřebitelů, než jsou pravidla stanovená v návrhu týkajícím se 
digitálního obsahu. Spoluzpravodajové se však musí dohodnout na technologicky neutrálním 
přístupu, jenž bude funkční i v budoucnu, a proto musí vzít v úvahu skutečnost, že je dnes 
obtížné předvídat, jaké problémy vyžadující legislativní zásah ve prospěch spotřebitelů a 
podniků mohou v blízké budoucnosti nastat. Maximální harmonizace je zcela jistě vhodná pro 
vytvoření rovných podmínek pro podniky v celé Evropě, avšak nesmíme zapomínat, že 
příslušná pravidla, jimiž se provádí tato směrnice, se roztříští do 28 právních systémů, a co je 
důležitější, budou úzce provázána se zbývající částí soukromého práva každého členského 
státu. Návrh se zabývá pouze vybranými otázkami, přičemž většina pravidel týkajících se 
platnosti, obsahu a výkladu smlouvy o digitálním obsahu zůstanou na úrovni členských států. 
Výhody pro podniky tak budou alespoň částečně vyváženy odlišností obecného smluvního 
práva jednotlivých států. Je tudíž nezbytné přijmout politické rozhodnutí a zvolit mezi 
maximální ochranou spotřebitelů na straně jedné a relativní výhodou, jež představuje 
vytvoření (údajně) rovných podmínek pro podniky, na straně druhé.

Závěr

Odborníci určili další oblasti, jimž se tato směrnice nevěnuje, ale měla by. Jedná se například 
o práva spotřebitelů na vícenásobné stahování, kopírování, odprodej digitálního obsahu a 
získání zásadních aktualizací a údržbu, jakož i o otázku nepovinných záruky, okamžitého 
poskytnutí, společné odpovědnosti a konkrétních nepřiměřených smluvních podmínek ve 
smlouvách o poskytnutí digitálního obsahu. Spoluzpravodajové mají v úmyslu spolupracovat 
se stínovými zpravodaji na vyhotovení vyváženého a spravedlivého konečného znění, jež 
bude soudržné s platnými právními předpisy EU a bude uspokojovat potřeby podniků a stejně 
také spotřebitelů.
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