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Kommissionens forslag og dets formål

Som led i gennemførelsen af strategien for det digitale indre marked vedtog Kommissionen i 
december 2015 to forslag til harmoniserede bestemmelser for visse aspekter af aftaler om 
levering af digitalt indhold ("forslaget om digitalt indhold") og aftaler om onlinesalg og andre 
former for fjernsalg af varer ("forslaget om varer"). Forslagene indeholder fælles 
målsætninger og er derfor udarbejdet med henblik på en sammenhængende og omfattende 
juridisk fortolkning.

Forslaget om digitalt indhold bygger på de opnåede erfaringer i forbindelse med 
forhandlingerne om en fælles EU-købelov. I stedet for at indføre en valgfri aftaleretlig 
ordning ønsker Kommissionen at harmonisere visse aspekter af de aftaleretlige regler om 
aftaler mellem virksomheder og forbrugere om levering af digitalt indhold.

Forslaget om digitalt indhold har til formål at få lukket en lakune i EU-lovgivningen og den 
nationale lovgivning ved at etablere standardiserede forbruger- og aftaleretlige regler og 
forhindre, at der opstår divergerende nationale regler, som vil hindre den 
grænseoverskridende handel, svække forbrugernes tillid og væksten på det digitale indre 
marked.

Udvalgenes forberedende arbejde

Forslaget blev henvist til IMCO og JURI som fælles udvalg i henhold til forretningsordenens 
artikel 55. JURI afholdte den 17. februar 2016 en workshop om "Nye regler for kontrakter i 
det digitale miljø". IMCO og JURI afholdt den 27. april 2016 et fælles udvalgsmøde, hvor 
Kommissionen præsenterede forslaget. IMCO og JURI afholdt den 24. maj 2016 en fælles 
offentlig høring med titlen "Aftalemæssige forbindelser og forbrugerbeføjelser på det digitale 
område". Panelerne bestod af repræsentanter fra den akademiske verden, 
forbrugerorganisationer og forskellige erhvervsgrene.

Ordførernes vejledende principper 

Ordførerne har besluttet at basere deres arbejde på følgende hovedprincipper: 

 Klare, enkle og afbalanceret aftaleretlige regler om levering af digitalt indhold. Dette 
indebærer fremtidssikrede løsninger, der i høj så høj grad som muligt er åbne for nye 
tekniske udviklinger.

 Sammenhæng i forhold til eksisterende EU-lovgivning, samtidig med at forbindelsen 
med anden relevant lovgivning præciseres.

 Tilnærmelse i forhold til forslaget om varer så vidt som muligt og med EU-regler, der 
gælder for offlineverdenen for at undgå forskellige niveauer af forbrugerbeskyttelse 
som følge af forskellige distributionskanaler.

 Et afbalanceret resultat som både vil være til fordel for forbrugere og virksomheder.

Overvejelser omkring forslaget

Definition af digitalt indhold
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Ordførerne glæder sig over, at definitionen af "digitalt indhold" i artikel 2 er udvidet i forhold 
til definitionen af "digitalt indhold" i forbrugerrettighedsdirektivet. De mener imidlertid 
begge, at det er muligt med en præcisering mellem de to retlige ordninger ved at indføre en 
kategori af digitale tjenester for udtrykkeligt at medtage digitale spil og øvrig software i 
anvendelsesområdet for video, lyd, applikationer (artikel 2, stk. 1, litra a)) samt cloud-
tjenester (artikel 2, stk. 1, litra b)) og sociale netværk (artikel 2, stk. 1, litra c)) uden at skabe 
forvirring omkring eksisterende terminologi, som først for nylig er blevet omsat i national 
lovgivning. Denne tilgang, ifølge hvilken forslaget om digitalt indhold dækker alle digitale 
tjenester og digitalt indhold, kan udgøre en fremtidssikret løsning til dækning af alle former 
for digitale produkter og aftaler i de kommende år. Da den retlige kategori af aftalen (leje, 
salg, service) er ikke specificeret, skal medlemsstaterne ved gennemførelsen enten oprette en 
ny type sui generis-aftale eller alternativt integrere bestemmelserne i de eksisterende 
aftaletyper i henhold til den relevante nationale lovgivning.

Anvendelsesområde

Opmærksomheden skal rettes mod artikel 3 og betragtning 11, 12, 13 og 17. 
Udvalgsmedlemmer, interessenter og den akademiske verden tilslutter sig i vid udstrækning, 
at forslaget om digitalt indhold omfatter levering af digitalt indhold, uanset om aftalen er 
indgået online eller offline, og uanset om hvordan det digitale indhold leveres (digitalt 
indhold på et medium eller via download eller streaming eller anden form for adgang). Der er 
dog blevet rejst betydelig kritik af Kommissionens beslutning om at udelukke indlejret 
software fra det brede anvendelsesområde. Dette er navnlig problematisk i lyset af varer med 
indlejret digitalt indhold, der falder ind under kategorien af intelligente produkter som f.eks. 
internetforbundne biler, mobiltelefoner eller smart-TV'er osv. Det fremgår både af betragtning 
11 i forslaget om digitalt indhold og betragtning 13 i forslaget om varer, at varedirektivet skal 
finde anvendelse på digitalt indhold, der er integreret i varer såsom husholdningsapparater 
eller legetøj, hvor det digitale indhold er inkorporeret således, at dets funktioner er 
underordnet varens primære funktioner, og det udgør en integreret del af varen. Denne 
sondring ville i praksis føre f.eks. til, at indlejret software for et hybridt produkt såsom en 
internetforbundet bil ville falde ind under ordningen og beføjelserne i forslaget om varer, 
mens den særskilt fremstillede software i den internetforbundne bil ville falde ind under 
ordningen i forslaget om digitalt indhold. Drøftelserne i begge udvalg har vist, at ovennævnte 
"afprøvning" kan være vanskelig at anvende for både forbrugere og erhvervsdrivende og kan 
desuden have et subjektivt element, der kan ændre sig med tiden (er den vigtigste 
funktionalitet i en smartphone at foretage telefonopkald eller fungere som medie for 
applikationer, der enten er forudinstalleret eller ej?). Det subjektive element i afprøvningen 
skaber tvivl om fortolkningen, navnlig med hensyn til produkter af tingenes internet, som kan 
falde uden for rammerne af forslaget om digitalt indhold (betragtning 17). 

Denne uenighed har tvunget ordførerne til at overveje forskellige metoder til, hvordan 
forslagets anvendelsesområde kan præciseres, herunder:

a) Forbedring af definitionen af varer med indlejret digitalt indhold, der ville falde ind under 
forslaget om varer.

b) Tilgang med fastsættelse af begrebet "defekt": Den gældende ordning for beføjelser vil 
afhænge af, hvad der er defekt. Hvis defekten findes i softwaren, da finder ordningen for 
digitalt indhold anvendelse; hvis defekten vedrører hardware (herunder CD'er), da finder 
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ordningen for varer anvendelse. Tilgangen med fastsættelse af begrebet "defekt" svarer i vidt 
omfang til forslaget om at fokusere på aftaler med et blandet indhold. Det lader til, at det i 
forslaget om digitalt indhold rent faktisk i dets artikel 3, stk. 6, accepteres, at en aftale kan 
indeholde elementer, der vedrører levering af digitalt indhold og elementer af andre aftaler, 
f.eks. købsaftaler. Denne bestemmelse kunne udvikles yderligere for behørigt at lade sådanne 
blandede aftaler være omfattet. Den nyligt indførte lov om forbrugerrettigheder i 2015 i Det 
Forenede Kongerige omfatter i sin afdeling 1(4) blandede kontrakter med den konsekvens, at 
det for begge rettigheder og beføjelser er nødvendigt at se på de relevante elementer i en 
aftale med et blandet indhold. 

c) Tilgang med "digitalt indhold": Det kunne overvejes at lade intelligente varer falde ind 
under ordningen for digitalt indhold (med dens resterende forskelle og yderligere digitale 
rettigheder) og gøre brug af den tilgang, som Kommissionen har valgt for CD'er og DVD'er, 
som allerede falder ind under ordningen for digitalt indhold.

d) Tilgangen "materiel vs. immateriel" Et fælles sæt beføjelser finder anvendelse, alt efter om 
man kan røre ved aftalens genstand, f.eks. smartphones, CD'er, osv. (hvor beføjelserne for 
varer finder anvendelse) eller ej, f.eks. at downloade applikationer (hvor beføjelserne for 
digitalt indhold finder anvendelse). Denne tilgang har den fordel, at den er enklere og ville 
være let at anvende for forbrugerne: Der er kun ét sæt beføjelser, der finder anvendelse på en 
aftale. Der skelnes ikke mellem forskellige typer af indlejret digitalt indhold, idet al indlejret 
digital indhold falder ind under forslaget om varer, hvad enten de er underordnet varens 
primære funktioner eller ej. CD'er, DVD'er vil derefter blive behandlet som varer i 
modsætning til Kommissionens forslag. 

Alle fire tilgange har fordele og ulemper. F.eks. kan anvendelsen af ét sæt beføjelser i en 
blandet situation som f.eks. med indlejret digitalt indhold (som i tilgang a) og d) ovenfor), 
have den virkning, at beføjelser, der i øvrigt er logisk for det underordnede/ikke-instrumentale 
element i aftalen, ikke er til rådighed. Hvis indlejret software derimod medfører økonomisk 
skade på forbrugerens digitale miljø, kan det være, at de særlige beføjelser, der er fastsat i 
artikel 14, stk. 1, i forslaget om digitalt indhold, ikke er til rådighed, eftersom ordningen for 
onlinesalg finder anvendelse.

Data som modydelse og forslagets sammenhæng med EU-rammebestemmelserne for 
databeskyttelse 

Forslaget indfører begrebet anden modydelse, som ikke er penge, i form af data. Data 
indsamles i dag på meget forskellige måder, såsom frivillig oplysning i sociale netværk 
indstillinger eller via sporing, når brugerne afslører, at de agter at købe gennem flere 
søgninger på internettet. Onlinetjenester markedsføres i stigende grad og markeres som 
"gratis", når forbrugerne i virkeligheden som en modydelse stille deres oplysninger til 
rådighed og desuden giver deres samtykke til at behandle disse data i henhold til den 
generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR"). Denne tendens er blevet fremskyndet af 
digitaliseringen. Ordførerne vil sikre sammenhæng med den generelle forordning om 
databeskyttelse og ville hilse det velkommen, hvis der indføres en bestemmelse, for eksempel 
i artikel 3, stk. 8, hvori det angives, at dette direktiv ikke berører den generelle forordning om 
databeskyttelse (EU) nr. 2016/679.

Forslaget om digitalt indhold fastsætter, at leverandører og forbrugere indgår gensidigt 
bebyrdende aftaleforhold, hvor leverandøren leverer digitalt indhold til gengæld for penge, 
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aktivt leverede personlige oplysninger eller andre data (artikel 3, stk. 1). Den angivne 
begrundelse for anvendelsen af både begreberne "personlige oplysninger" og "andre data" 
synes at være, at forslaget om digitalt indhold ikke bør foregribe den fortolkning af begrebet 
"personlige oplysninger", som er anvendt i den generelle forordning om databeskyttelse. 
Begrebet "andre data" kan dog præciseres yderligere.

Interessenter og forskere har givet udtryk for alvorlige betænkeligheder med hensyn til det 
nøjagtige anvendelsesområde af artikel 3, stk.1, og stk. 4, eftersom de kun omfatter "aktivt" 
leverede data. Ikke desto mindre indsamles personlige oplysninger ofte via indirekte former 
for dataindsamling (sporing), der ifølge betragtning 14 ikke er omfattet af forslaget. Dette 
giver anledning til spørgsmålet om, hvorvidt denne bestemmelse ikke uundgåeligt indsnævrer 
anvendelsesområdet og tilskynder indholdsudbydere til at finde smuthuller. Ordførerne vil 
også skulle redegøre for betydningen af udtrykket "strengt nødvendigt" i artikel 3, stk. 4, med 
hensyn til den begrundede databehandling i henhold til den generelle forordning om 
databeskyttelse.

Desuden ønsker ordførerne en præcisering af konsekvenserne af en tilbagetrækning af 
samtykke til behandling af personlige oplysninger i henhold til den generelle forordning om 
databeskyttelse i aftaleforholdet (personlige oplysninger som modydelse for aftaler). 
Bestemmelserne om ophævelse af aftalen og de forpligtelser og konsekvenser for både 
leverandør og registrerede/forbruger skal muligvis også præciseres for ikke at forringe 
balancen i aftaleforholdet, som er baseret på data som modydelse. 

Det digitale indholds overensstemmelse med aftalen

Reglerne om overensstemmelse med aftalen er underopdelt i dette forslag i subjektive 
overensstemmelseskriterier (artikel 6, stk. 1) og objektive overensstemmelseskriterier 
(artikel 6, stk. 2). Artikel 6, stk. 1, foreskriver, at digitalt indhold skal være i 
overensstemmelse med beskrivelsen, som er givet af leverandøren. Kun i det omfang, at 
aftalen ikke indeholder sådanne krav, skal det digitale indhold være egnet til de formål, som 
varer af samme type normalt bruges til (artikel 6, stk. 2). Generelt vurderes overensstemmelse 
først og fremmest via de enkelte bestemmelser i den pågældende aftale. Dette markerer en 
afvigelse fra den tidligere universelt godkendte model for en objektiv overensstemmelsestest, 
som fandtes i direktivet om forbrugerkøb og garantier.1 Kun hvis og når aftalen er 
"utilstrækkelig eller uigennemsigtig" med hensyn til kravene om digitalt indhold (artikel 6, 
stk. 2, betragtning 25), kan objektive kriterier anvendes for at sikre, hvorvidt det digitale 
indhold er i overensstemmelse med aftalen eller defekt. 

Udvalgenes medlemmer, interessenter og forskere har imidlertid sat spørgsmålstegn ved, om 
denne fremgangsmåde er hensigtsmæssig. Ved flere lejligheder og ligeledes under fælles 
udvalgsmøder har repræsentanter for Kommissionen har fremført, at traditionelle 
overensstemmelsesregler er utilstrækkelige med hensyn til digitalt indhold, idet leverandøren 
kan være begrænset af intellektuelle ejendomsrettigheder, der skal overføres til forbrugeren. 
Det kan derimod også hævdes, at i overensstemmelsestesten i artikel 2 direktivet om 

                                               
1 Direktiv 1999/44/EF. Se Martin Schmidt-Kessel m. fl., "Die Richtlinienvorschläge der Kommission zu Digitalen 
Inhalten und Onlinehandel-Teil I“ GPR/ 1 (2016) s.  65.
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forbrugerkøb og garantier1, giver den krævede åbenhed, der er nødvendig med hensyn til 
usikkerheden, hvad forbrugeren med rimelighed kan forvente af det digitale indhold. 
Ordførerne mener også, at det er nødvendigt yderligere at kritisk vurdere, om denne 
subjektive og objektive overensstemmelseskontrol opfylder forbrugernes og virksomhedernes 
behov samt behovene hos de medlemsstater, der skal gennemføre den.

Bevisbyrde

Ordførerne bemærker, at artikel 9 i forslaget om digitalt indhold ikke begrænser den 
omvendte bevisbyrde til seks måneder som fastsat i direktivet om forbrugerkøb og garantier 
eller til to år som fastsat i forslaget om varer. Bevisbyrden for det digitale indholds 
overensstemmelse med aftalen ligger hos leverandøren med hensyn til manglende 
overensstemmelse på leveringstidspunktet. Den omvendte bevisbyrde for overensstemmelsen 
(til fordel for forbrugerne) kan afvises af leverandørerne, hvis de kan påvise, at "forbrugerens 
digitale miljø ikke er kompatibelt med interoperabilitetskravet og øvrige tekniske krav 
vedrørende det digitale indhold, og hvis leverandøren har oplyst forbrugeren om disse krav" 
forud for indgåelsen af aftalen. Endvidere vender bevisbyrden for en defekt tilbage til 
forbrugeren, hvis denne undlader at samarbejde med leverandøren "i det omfang, det er 
muligt og nødvendigt for at fastlægge forbrugerens digitale miljø", der anvendes af 
forbrugeren. 

Med hensyn til manglen på en garantiperiode i forslaget om digitalt indhold skal ordførerne 
tage stilling til følgende: I betragtning 36 anfører Kommissionen, at "digitalt indhold ikke 
slides", og at det dermed ikke er nødvendigt med nogen frist for fremsættelse af krav i tilfælde 
af manglende overensstemmelse. Ved sammenligningen af materielle varer og digitalt indhold 
kan dette ræsonnement umiddelbart virke tvingende, idet der antages, at der er en levetid for 
digitalt indhold. Denne hypotese er imidlertid langt fra påvist. Ordførerne skal undersøge, om 
den fremgangsmåde, som Kommissionen havde valgt til at fastsætte forskellige 
garantiperioder for digitalt indhold og materielle varer, er hensigtsmæssig. Problemet bliver 
endnu tydeligere, når man tager hensyn til de forskellige forældelsesfrister i medlemsstaterne, 
som udelukker forbrugerne fra at gøre krav gældende ved udløbet af en reklamationsfrist.

Der er dermed stadig uklarhed om omfanget af de oplysninger, som leverandørerne skal 
kunne anmode inden indgåelsen af aftalen samt om den varige karakter af den omvendte 
bevisbyrde. Navnlig med hensyn til det sidstnævnte bør man overveje en tilnærmelse til 
forslaget om varer. 

Beføjelser

Med hensyn til beføjelser bevarer forslaget om digitalt indhold det samme system af hierarki 
for beføjelser som i direktivet om forbrugerkøb og garantier, der derimod fulgte 
fremgangsmåden med minimumsharmonisering, og forslaget om varer. I tilfælde af
manglende overensstemmelse skal forbrugerne i første omgang søge at rette op på 
uoverensstemmelsen og har først i anden omgang ret til ophævelse og efterfølgende til 

                                               
1  Overensstemmelse antages at foreligge, hvis varen er i overensstemmelse med sælgers beskrivelse, er egnet 
til de formål, hvortil det er nødvendigt, er egnet til formålet, hvortil varen normalt anvendes eller udviser den 
kvalitet og ydeevne, der er normal for varer af samme type, og som forbrugeren med rimelighed kan forvente. 
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tilbagebetaling. Forbrugerens ret til at ophæve aftalen er imidlertid udelukket, hvis manglen 
ikke hæmmer det digitale indholds funktionalitet, interoperabilitet og "øvrige 
hovedfunktioner" i henhold til artikel 12, stk. 5, hvorimod bevisbyrden ellers ligger hos 
leverandøren. I de tilfælde hvor forbrugeren har købt digitalt indhold mod betaling og er 
berettiget til at ophæve aftalen på grund af manglende overensstemmelse, kan denne i stedet 
vælge et delvist afslag i den betalte pris (artikel 12, stk. 3-4). Et sådan prisafslag skal svare til 
den lavere værdi af det digitale indhold, der faktisk blev leveret i forhold til det digitale 
indhold, som ville have været i overensstemmelse med aftalen. 

Adskillige udvalgsmedlemmer og interessenter kritiserer forslaget om at bevare systemet af 
hierarki i forbindelse med en fuldstændig harmonisering, da dette kunne medføre ændringer i 
veletablerede nationale forbrugerbeskyttelsesregler. I visse af EU's jurisdiktioner kan 
forbrugeren ophæve aftalen, hvis misligholdelsen af aftalen er tilstrækkelig alvorlig. 
Ordførerne bliver nødt til yderligere at vurdere systemet af et fuldt harmoniseret hierarki af 
beføjelser.

Under alle omstændigheder for at undgå, at der skabes to helt forskellige regelsæt, bør 
beføjelserne i forslaget om digital indhold og beføjelserne i forslaget om materielle varer være 
så sammenhængende som muligt. Udgangspunktet for sådanne reguleringer vil være de 
eksisterende bestemmelser, dvs. direktivet om forbrugerkøb og garantier og forslaget om 
varer. Kun hvis de særlige forhold inden for digitalt indhold tilsiger det, vil der være 
yderligere forbrugerbeføjelser, der er specifikke for digitalt indhold (økonomisk skade på det 
digitale miljø, genfinding af data efter ophævelse af aftalen osv.). 

Denne tilgang med "tilpasning af beføjelser" kunne give anledning til en yderligere drøftelse 
af en eventuel tilpasning af adskillige aspekter i forslagene såsom:

 Forholdet mellem objektive og subjektive overensstemmelseskriterier

 Længden af garantiperioder og bevisbyrde

 Ophævelse af aftaler (mindre fejl osv.)

 Ret til erstatning for økonomiske skader på det digitale miljø (også for indlejret 
digitalt indhold)

 Bestemmelser om handelsmæssige garantier (også for digitalt indhold)

 Bestemmelser om levering

 …

I kombination med tilgangen "tilpasning af beføjelser" kunne afgrænsningskriterierne, der er 
nævnt under anvendelsesområdet, bruges til at fastslå, i hvilket omfang resterende specifikke 
bestemmelser for digitalt indhold skal anvendes. 

Skader
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Ordførerne mener, at den nyligt indførte bestemmelse om økonomisk skade på forbrugerens 
digitale miljø i forslagets artikel 14 fortjener en indgående drøftelse. Artikel 14 foreskriver, at 
leverandøren af digitalt indhold er ansvarlig for økonomisk skade på det digitale miljø, der er 
forårsaget af fejlbehæftet digitalt indhold eller manglende levering af det digitale indhold. 
Adskillige åbne spørgsmål skal dog besvares. F.eks. på grund af den omstændighed, at 
forslaget om digitalt indhold sigter mod fuld harmonisering, er det uklart, om alle andre 
former for skader er udelukket eller ej. Faktisk synes det at være plausibelt, at alle tænkelige 
andre tilfælde af skader, navnlig på et ikke-digitalt miljø, reguleres yderligere af 
medlemsstaterne, og at der generelt ikke var nogen planer om harmonisering af 
erstatningsretten. Af disse grunde bliver ordførerne nødt til at overveje, om de mener, at der er 
behov for at tilføje en formulering, som præciserer, at artikel 14 ikke udelukker 
erstatningsansvar for skader på et ikke-digitalt miljø, og som præciserer den konkrete 
betydning af begrebet "digitalt miljø".

Andre spørgsmål

Harmoniseringsniveau

Et yderligere grundlæggende spørgsmål, der skal behandles, er harmoniseringsniveauet. 
Ifølge artikel 4 i forslaget om digitalt indhold må medlemsstaterne ikke bevare eller indføre 
bestemmelser, der fraviger dem, der er fastsat i dette direktiv. Som følge heraf kunne 
medlemsstaterne forhindres i at bevare eller indføre mere eller mindre forbrugervenlige 
bestemmelser end dem, der er foreskrevet i forslaget om digitalt indhold. Ordførerne skal 
imidlertid blive enige om en fremtidssikret og teknologineutral tilgang og skal derfor tage 
højde for, hvor vanskeligt det i dag er at forudse, hvilke problemer, der kræver 
lovgivningsmæssige indgreb til fordel for forbrugere og virksomheder, kan opstå i den 
nærmeste fremtid. Selv om maksimal harmonisering utvivlsomt er egnet til at skabe lige 
vilkår for virksomheder i hele Europa, må det ikke glemmes, at de relevante bestemmelser til 
gennemførelse af direktivet vil blive spredt over 28 retssystemer, og – hvad der er vigtigst –
de vil være nært knyttet til den resterende del af privatretten i hver medlemsstat. Forslaget 
behandler kun udvalgte spørgsmål, og størstedelen af de bestemmelser, der vedrører 
gyldigheden, indholdet og fortolkningen af en aftale om digitalt indhold, vil forblive på 
nationalt plan. Fordelene for virksomhederne vil i hvert fald delvist blive opvejet af 
forskellene i den generelle aftaleret. Der skal derfor foretages et politisk valg mellem på den 
ene side at opnå den størst mulige beskyttelse af forbrugere og på den anden side den relative 
fordel ved at have (angiveligt) lige vilkår for virksomheder.

Konklusion

Eksperter har identificeret flere spørgsmål, der ikke er medtaget, men som eventuelt kunne 
være blevet behandlet af dette direktiv. Disse kunne f.eks. bestå i, at forbrugernes rettigheder 
til at downloade flere gange, at kopiere, at videresælge digitalt indhold og til at modtage 
væsentlige ajourføringer og vedligeholdelse samt spørgsmål om valgfri garantier, omgående 
levering, fælles ansvar og bestemte urimelige aftalevilkår i aftaler om levering af digitalt 
indhold. Ordførerne vil gerne arbejde sammen med skyggeordførerne om at nå frem til en 
afbalanceret og rimelig endelig tekst, der hænger sammen med den allerede eksisterende EU-
lovgivning, og som opfylder behovene hos virksomheder og forbrugere.
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