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Komisjoni ettepanek ja selle eesmärgid

Digitaalse ühtse turu strateegia rakendamise osana võttis Euroopa Komisjon 2015. aasta 
detsembris vastu kaks ettepanekut digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate 
(digitaalset sisu käsitlev ettepanek) ning kaupade internetimüügi ja muu kaugmüügi 
lepingutega seonduvate (kaupu käsitlev ettepanek) teatavate aspektide ühtlustatud 
õigusnormide kohta. Ettepanekud sisaldavad ühiseid eesmärke ning seega peaks nende 
õiguslik tõlgendus olema ühtne ja terviklik.

Digitaalset sisu käsitlevas ettepanekus tuginetakse Euroopa ühise müügiõiguse üle peetud 
läbirääkimistel saadud kogemustele. Valikulise lepinguõiguse normistiku kehtestamise asemel 
kavatseb komisjon ühtlustada ettevõtja ja tarbija vaheliste digitaalse sisu üleandmist 
käsitlevate lepingute lepinguõiguse normide teatavaid aspekte.

Digitaalset sisu käsitleva ettepanekuga soovitakse vähendada Euroopa ja siseriiklike 
õigusaktide vahelist lõhet, luues standardse tarbija- ja lepinguõigust käsitlevate normide 
kogumi ning ennetades erinevate siseriiklike normide kehtestamist, mis mõjuksid takistavalt 
piiriülesele kaubandusele, tarbijate usaldusele ning digitaalse ühtse turu kasvule.

Ettevalmistav töö komisjonides

Ettepanek saadeti siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile ja õiguskomisjonile ühiselt arutamiseks 
kodukorra artikli 55 kohaselt. 17. veebruaril 2016 korraldas õiguskomisjon õpikoja teemal 
„Uued lepingunormid digitaalses keskkonnas“ („New rules for contracts in the digital 
environment“). 27. aprillil 2016 toimus siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning 
õiguskomisjoni ühine koosolek, kus Euroopa Komisjon tutvustas oma ettepanekut. 24. mail 
2016 korraldasid siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon ning õiguskomisjon ühise avaliku 
kuulamise teemal „Lepingulised suhted ja tarbijate õiguskaitsevahendid digitaalsfääris“ 
(„Contractual Relations and Consumer Remedies in the Digital Sphere“). Paneelid koosnesid 
teadusringkondade, tarbijaorganisatsioonide ning eri ärivaldkondade esindajatest.

Kaasraportööride juhtpõhimõtted 

Kaasraportöörid on otsustanud lähtuda oma töös järgmistest juhtpõhimõtetest: 

 selged, lihtsad ja tasakaalustatud digitaalse sisu üleandmist käsitlevad lepinguõiguse 
normid. See eeldab tulevikukindlaid lahendusi, mis on tulevaste tehniliste arengute 
suhtes võimalikult avatud;

 kooskõla kehtivate liidu õigusaktidega, täpsustades suhet muude asjakohaste 
õigusaktidega;

 võimalikult suur kooskõla kaupu käsitleva ettepanekuga ning väljaspool 
võrgukeskkonda kohaldatavate liidu eeskirjadega, et vältida eri müügikanalitest 
tulenevaid tarbijakaitse erinevaid tasemeid;

 tasakaalustatud tulemus, mis tuleks kasuks nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele.

Tähelepanekuid ettepaneku kohta
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Digitaalse sisu määratlus

Kaasraportöörid kiidavad heaks digitaalse sisu määratluse laiendamise artiklis 2 võrreldes 
määratlusega, mis sel on tarbijaõiguste direktiivis. Mõlemad leiavad siiski, et kahe 
õigusnormistiku suhet võiks selgitada, luues eraldi digitaalteenuste kategooria, mis hõlmaks 
selgelt video, audio, rakendused, digitaalsed mängud ja mis tahes muu tarkvara (artikli 2 
punkti 1 alapunkt a) ning pilveteenused (artikli 2 punkti 1 alapunkt b) ja sotsiaalvõrgustikud 
(artikli 2 punkti 1 alapunkt c), muutmata seejuures segasemaks olemasolevat terminoloogiat, 
mille liikmesriigid on alles hiljuti siseriiklikusse õigusesse üle võtnud. See lähenemisviis, 
mille kohaselt hõlmaks digitaalset sisu käsitlev ettepanek kogu digitaalset sisu ja kõiki 
digitaalteenuseid, võib olla tulevikukindel lahendus, mis hõlmab eelolevatel aastatel igat tüüpi 
digitaaltooteid ning lepinguid. Kuna lepingu (rendi-, müügi- või teenusleping) õiguslikku 
kategooriat ei täpsustata, tähendab see aga, et ülevõtvatel liikmesriikidel tuleb kas luua uut 
tüüpi sui generis leping või lisada sätted asjakohaste siseriiklike õigusaktide kohaselt 
olemasolevatesse lepingutüüpidesse.

Kohaldamisala

Tähelepanu tuleb pöörata artiklile 3 ning põhjendustele 11, 12, 13 ja 17. 
Parlamendikomisjonide liikmed, sidusrühmad ning teadusringkonnad toetavad laialdaselt 
seda, et digitaalset sisu käsitlev ettepanek hõlmaks digitaalse sisu üleandmist sõltumata
sellest, kas lepinguline suhe sõlmitakse internetis või väljaspool seda, ning sõltumata 
digitaalse sisu kohale toimetamise viisist (andmekandjal või allalaadimise, voogedastuse või 
muu juurdepääsu andmise kaudu üleantav digitaalne sisu). Märkimisväärset kriitikat on 
esitatud aga komisjoni otsuse suhtes jätta laiast kohaldamisalast välja manustarkvara. See on 
eriti problemaatiline digitaalse sisu puhul, mis sisaldub arukate toodete kategooriasse 
kuuluvates kaupades, nagu ühendatud autod, mobiiltelefonid või nutiteleviisorid jms. Nii 
digitaalset sisu käsitleva ettepaneku põhjenduses 11 kui ka kaupu käsitleva ettepaneku 
põhjenduses 13 öeldakse, et kaupade direktiivi hakatakse kohaldama kaupades, nagu 
majapidamisseadmed või mänguasjad, sisalduva digitaalse sisu suhtes, kui see on kaasatud 
nii, et selle funktsioonid on allutatud kaupade enda põhifunktsioonidele ning digitaalne sisu 
toimib kauba lahutamatu osana. Praktikas viiks selline eristus olukorrani, kus näiteks 
hübriidtoote, nagu ühendatud auto, manustarkvara suhtes tuleks kohaldada kaupu käsitleva 
ettepaneku normistikku ja õiguskaitsevahendeid, samas kui eraldi soetatud ühendatud auto 
tarkvara kuuluks digitaalset sisu käsitleva ettepaneku normistiku alla. Arutelud mõlemas 
parlamendikomisjonis on näidanud, et eespool nimetatud funktsionaalsuse hindamist võib nii 
tarbijatel kui ka kauplejatel olla keeruline kohaldada ning lisanduda võib ka subjektiivne 
element, mis võib aja jooksul muutuda (kas nutitelefoni põhifunktsioon on telefonikõnede 
tegemine või kasutatakse seda peamiselt rakenduste, eelnevalt installeeritud või mitte, 
kandjana?). Funktsionaalsuse hindamise subjektiivne element tekitab tõlgendamise suhtes 
kahtlusi, eriti seoses asjade interneti toodetega, mis võivad digitaalset sisu käsitleva 
ettepaneku kohaldamisalast välja jääda (põhjendus 17). 

See vastuolulisus on sundinud raportööre kaaluma erinevaid viise ettepaneku kohaldamisala 
selgitamiseks, seahulgas:

a) digitaalset sisu sisaldavate kaupade määratluse parandamine, nii et see langeks kaupu 
käsitleva ettepaneku kohaldamisalasse;

b) „puuduse asukoha“ lähenemisviis: kohaldatavad õiguskaitsevahendid sõltuksid sellest, mis 
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on katki. Kui puudus asub tarkvaras, kohaldatakse digitaalse sisu normistikku; kui puudus on 
seotud riistvaraga (sh CD-d), kohaldatakse kaupu käsitlevat normistikku. „Puuduse asukoha“ 
lähenemisviis on suuresti kooskõlas soovitusega keskenduda segatüüpi lepingutele. 
Digitaalset sisu käsitleva ettepaneku artikli 3 lõige 6 paistab tõesti võimaldavat seda, et leping 
sisaldab nii digitaalse sisu üleandmist käsitlevaid elemente kui ka muude lepingute, nt 
müügilepingu elemente. Seda sätet võiks edasi arendada, et kõnealuseid segatüüpi lepinguid 
paremini hõlmata. Ühendkuningriigis hiljuti vastu võetud 2015. aasta tarbijaõiguste seaduse 
1. jao lõikes 4 on segatüüpi lepingud hõlmatud nii, et nii õiguste kui ka õiguskaitsevahendite 
puhul tuleb vaadelda segatüüpi lepingu asjakohaseid elemente; 

c) „digitaalse sisu“ lähenemisviis: võiks kaaluda arukate kaupade lisamist digitaalse sisu 
normistiku alla (koos allesjäävate erinevuste ning lisanduvate digitaalsete õigustega) ning 
võtta eeskuju lähenemisviisist, mille komisjon on võtnud CD-de ja DVD-de suhtes, mis juba 
kuuluvad digitaalse sisu normistiku alla;

d) „materiaalne versus immateriaalne“ lähenemisviis: kohaldatakse ühte õiguskaitsevahendite 
kogumit, sõltuvalt sellest, kas lepingu eset on võimalik puudutada, nt nutitelefonide, CD-de 
jms puhul (kohaldatakse kaupade ettepaneku õiguskaitsevahendeid), või mitte, nt allalaetavate 
rakenduste puhul (kohaldatakse digitaalse sisu ettepaneku õiguskaitsevahendeid). Selle 
lähenemisviisi eeliseks on selle lihtsus ning kasutajatel on seda lihtne kohaldada – ühe 
lepingu suhtes kehtib ainult üks õiguskaitsevahendite kogum. Kaupades sisalduva digitaalse 
sisu tüüpe ei eristata, kuna kogu kaupades sisalduv digitaalne sisu kuuluks kaupu käsitleva 
ettepaneku kohaldamisalasse, sõltumata sellest, kas see on allutatud kauba 
põhifunktsioonidele või mitte. Erinevalt komisjoni ettepanekust käsitletaks CD-sid ja DVD-
sid sel juhul kaupadena. 

Kõigil neljal lähenemisviisil on oma eelised ja puudused. Näiteks kohaldades ühte 
õiguskaitsevahendite kogumit segatüüpi olukorras, nagu kaupades sisalduva digitaalse sisu 
puhul (eespool esitatud lähenemisviisid a ja d), võib tekkida olukord, kus 
õiguskaitsevahendid, mis oleksid muidu lepingu allutatud/mitteinstrumentaalse elemendi 
puhul loogilised, ei ole kättesaadavad. Seega juhul, kui manustarkvara tekitab tarbija 
digitaalsele keskkonnale majanduslikku kahju, ei pruugi digitaalset sisu käsitleva ettepaneku 
artikli 14 lõikes 1 sätestatud konkreetne õiguskaitsevahend olla kättesaadav, kuna 
kohaldatakse internetimüügi normistikku.

Andmed vastutasuna ning ettepaneku kooskõla ELi andmekaitseraamistikuga 

Ettepanekus sätestatakse andmete kujul muu kui rahalise vastutasu mõiste. Praegu kogutakse 
andmeid väga erinevalt, näiteks vabatahtliku avaldamise kaudu sotsiaalvõrgustike seadistustes 
või andmete jälgimise teel, kui kasutajad teevad mitmekordse veebiotsingu kaudu oma 
ostusoovi nähtavaks. Üha enam märgistatakse ja reklaamitakse veebiteenuseid tasuta 
teenustena, ehkki tegelikkuses pakuvad tarbijad oma andmeid vastutasuna ning eelkõige 
nõusolekuna neid andmeid isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt töödelda. Digiteerimine 
on seda suundumust kiirendanud. Kaasraportöörid tagavad kooskõla isikuandmete kaitse 
üldmäärusega ning tervitaksid sellise sätte lisamist, näiteks artikli 3 lõikesse 8, mis sätestaks, 
et asjaomane direktiiv ei mõjuta isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 kohaldamist.

Digitaalset sisu käsitlevas ettepanekus sätestatakse, et üleandjad ja tarbijad astuvad 
sünallagmaatilistesse lepingulistesse suhetesse, kus üleandjad pakuvad digitaalset sisu kas 
raha, aktiivselt üleantavate isikuandmete või muude andmete eest (artikli 3 lõige 1). Korraga 
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nii isikuandmete kui ka muude andmete mõiste kasutamise väidetav põhjus on see, et 
digitaalset sisu käsitlev ettepanek ei peaks eeldama isikuandmete mõiste tõlgendamist, nagu 
seda kasutatakse isikuandmete kaitse üldmääruses. Muude andmete mõistet võiks siiski 
täiendavalt selgitada.

Sidusrühmad ja teadlased on väljendanud tõsist muret artikli 3 lõigete 1 ja 4 täpse ulatuse 
suhtes, kuna need hõlmavad üksnes „aktiivselt“ üleantavat teavet. Sageli kogutakse 
isikuandmeid siiski kaudsete andmete kogumise meetoditega (jälgimine), mis põhjenduse 14 
kohaselt ei kuulu ettepaneku kohaldamisalasse. See tõstatab küsimuse, kas see säte ei kitsenda 
paratamatult kohaldamisala ega õhuta sisuteenuse pakkujaid looma seaduslünki. 
Kaasraportöörid peavad tähenduse seisukohast täpsustama ka mõistet „rangelt vajalik“, mida 
kasutatakse artikli 3 lõikes 4 seoses isikuandmete kaitse üldmääruse kohase andmete 
põhjendatud töötlemisega. 

Lisaks sooviksid kaasraportöörid, et selgitataks isikuandmete kaitse üldmääruse kohaseks 
isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekust taganemise tagajärgi lepingulise suhte puhul 
(lepingud digitaalse sisu üleandmise kohta isikuandmete eest). Lepingu lõpetamist käsitlevaid 
eeskirju ning nii üleandjale kui ka andmesubjektile/tarbijale sellest tulenevaid kohustusi ja 
tagajärgi võib olla vaja selgitada ka selleks, et mitte kahjustada andmetel kui vastutasul 
põhineva lepingulise suhte tasakaalu. 

Digitaalse sisu vastavus

Vastavust käsitlevad normid on kõnealuses ettepanekus jaotatud subjektiivsete kriteeriumide 
alusel hindamiseks (artikli 6 lõige 1) ning objektiivsete kriteeriumide alusel hindamiseks 
(artikli 6 lõige 2). Artikli 6 lõikes 1 sätestatakse, et digitaalne sisu peab vastama üleandja 
esitatud kirjeldusele. Niivõrd kui leping selliseid nõudeid ette ei näe, peab digitaalne sisu 
täitma eesmärki, milleks seda tüüpi kaupu tavapäraselt kasutatakse (artikli 6 lõige 2). 
Kokkuvõttes hinnatakse vastavust eelkõige asjaomase lepingu üksikute tingimuste alusel. See 
tähendab eemaldumist eelnevalt üldiselt heaks kiidetud objektiivse vastavuse hindamise 
mudelist, mis sisaldub tarbekaupade müüki ja nendega seotud garantiisid käsitlevas 
direktiivis.1 Ainult juhul, kui leping ei ole digitaalse sisu nõuete osas piisavalt selge või 
läbipaistev (artikli 6 lõige 2; põhjendus 25), võib kasutada objektiivseid kriteeriume, et teha 
kindlaks, kas digitaalne sisu vastab tingimustele või on puudulik. 

Parlamendikomisjonide liikmed, sidusrühmad ning teadlased aga kahtlevad, kas see 
lähenemisviis on sobilik. Mitmel juhul ning ka komisjonide ühistel koosolekutel on Euroopa 
Komisjoni esindajad väitnud, et traditsioonilised vastavusnormid on digitaalse sisu puhul 
ebapiisavad, kuna üleandjaid võivad piirata intellektuaalomandi õigused, mis tuleb tarbijale 
üle kanda. Vastuseks võib aga väita, et tarbekaupade müüki ja nendega seotud garantiisid 
käsitleva direktiivi2 artiklis 2 esitatud vastavushindamine tagab piisava avatuse, mis on vajalik 
seoses ebakindlusega selle suhtes, mida tarbijal on mõistlik digitaalselt sisult eeldada. Samuti
peavad kaasraportöörid vajalikuks täiendavalt kriitiliselt hinnata, kas kõnealune 
subjektiivne/objektiivne vastavushindamine rahuldab tarbijate ja ettevõtjate ning ülevõtvate 

                                               
1 Direktiiv 1999/44/EÜ. Vt Martin Schmidt-Kessel et al, „Die Richtlinienvorschläge der Kommission zu Digitalen 
Inhalten und Onlinehandel-Teil I“ GPR/ 1 (2016), lk 65.
2 Kaup loetakse normidele vastavaks, kui see vastab müüja esitatud kirjeldusele, sobib kasutamiseks mis tahes 
konkreetsel eesmärgil, sobib kasutamiseks eesmärkidel, milleks seda harilikult kasutatakse, või kui sellel on 
sama liiki kauba tavapärased omadused ja toimivus, mida tarbija võib põhjendatult eeldada. 
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liikmesriikide vajadusi.

Tõendamiskoormis

Kaasraportöörid märgivad, et digitaalset sisu käsitleva ettepaneku artiklis 9 ei seata 
ümberpööratud tõendamiskohustusele kuuekuulist piirangut, nagu on sätestatud tarbekaupade 
müüki ja nendega seotud garantiisid käsitlevas direktiivis, ega kaheaastast piirangut, nagu on 
sätestatud kaupu käsitlevas ettepanekus. Digitaalse sisu lepingutingimustele vastavuse 
tõendamiskoormis lasub üleandjal seoses üleandmise hetkel esineva lepingutingimustele 
mittevastavusega. Üleandjad saavad (tarbija kasuks) ümberpööratud tõendamiskohustuse 
ümber pöörata, kui nad tõendavad, et tarbija digitaalne keskkond on ühildumatu digitaalse 
sisu koostalitlus- ja muude tehniliste nõuetega ning juhul, kui üleandjad olid tarbijat sellistest 
nõuetest enne lepingu sõlmimist teavitanud. Lisaks langeb puuduse tõendamiskoormis tagasi 
tarbijale, kui viimane ei tee üleandjaga võimalikus ja vajalikus ulatuses koostööd tarbija 
kasutatava digitaalse keskkonna kindlaksmääramiseks. 

Mis puudutab garantiiperioodi puudumist digitaalset sisu käsitlevas ettepanekus, tuleb 
kaasraportööridel kaaluda järgmist: põhjenduses 36 väidab komisjon, et digitaalne sisu 
kasutamisel ei kulu ning seega ei ole vaja näha ette ajavahemikku mittevastavuse kohta 
nõuete esitamiseks. Materiaalseid kaupu ja digitaalset sisu kõrvutades võib see loogika 
tunduda pealtnäha mõjuv, kuna eeldab, et digitaalne sisu on pikaealine. See hüpotees ei ole 
aga mingil moel tõestatud. Kaasraportöörid peavad kaaluma, kas komisjoni võetud 
lähenemisviis näha digitaalse sisu ja materiaalsete kaupade jaoks ette erinev garantiiperiood 
on mõistlik. Probleem on veelgi ilmsem, kui võtame arvesse liikmesriikides kehtivaid 
erinevaid aegumistähtaegu, mis takistavad tarbijatel nõudeid esitamast, kui tähtaeg on 
möödunud.

Seega püsivad küsimused seoses sellega, millises ulatuses peaks üleandjatel olema võimalik 
teavet enne lepingu sõlmimist nõuda, ning seoses tõendamiskoormise ümberpööramise püsiva 
iseloomuga. Eriti just viimase puhul võiks kaaluda kooskõlla viimist kaupu käsitleva 
ettepanekuga. 

Õiguskaitsevahendid

Õiguskaitsevahendite osas säilitatakse digitaalset sisu käsitlevas ettepanekus sama 
õiguskaitsevahendite hierarhia mis tarbekaupade müüki ja nendega seotud garantiisid 
käsitlevas direktiivis, mille puhul omakorda järgiti minimaalselt ühtlustatud normide 
lähenemisviisi, ning kaupu käsitlevas ettepanekus. Mittevastavuse korral tuleb tarbijatel 
esmajoones püüda mittevastavus kõrvaldada ning alles teise sammuna on neil õigus leping 
lõpetada ning nõuda raha tagasimaksmist. Tarbija õigus leping lõpetada ei kehti siiski juhul, 
kui mittevastavus ei halvenda artikli 12 lõike 5 kohaselt digitaalse sisu toimivust, 
koostalitlusvõimet või muid peamisi toimivusomadusi, mille korral tõendamiskoormis lasub 
üleandjal. Juhtudel, kus tarbija on ostnud digitaalse sisu raha eest ning tal on õigus 
mittevastavuse korral leping lõpetada, võib ta viimase asemel otsustada makstavat hinda 
osaliselt alandada (artikli 12 lõiked 3 ja 4). Hinda alandatakse võrdeliselt tegelikult üleantud 
digitaalse sisu väärtuse suhtele lepingutingimustele vastama pidanud digitaalse sisu 
väärtusesse. 

Mitmed parlamendikomisjoni liikmed ja sidusrühmad on kritiseerinud ettepanekut täielikult 
ühtlustatud normide lähenemisviisi all hierarhilise süsteemi säilitamise eest, kuna see võib 
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tuua kaasa muutusi hästitoimivates siseriiklikes tarbijakaitsenormides. Mõnede ELi 
jurisdiktsioonide kohaselt on tarbijal õigus leping lõpetada, kui lepingu rikkumine on piisavalt 
tõsine. Kaasraportööridel tuleb täielikult ühtlustatud õiguskaitsevahendite hierarhia süsteemi 
täiendavalt hinnata.

Et vältida kahe täiesti erineva normide kogumi loomist peaksid digitaalset sisu käsitleva 
ettepaneku õiguskaitsevahendid ning materiaalseid kaupu käsitleva ettepaneku 
õiguskaitsevahendid igal juhul olema võimalikult sidusad. Sellise kohanduse lähtepunktiks 
võivad olla olemasolevad normid, st tarbekaupade müüki ja nendega seotud garantiisid 
käsitlev direktiiv ning kaupu käsitlev ettepanek. Konkreetselt digitaalse sisu puhul kehtivad 
täiendavad õiguskaitsevahendid oleksid tarbijatele kättesaadavad ainult juhul, kui digitaalse 
sisu eripärad seda nõuavad (majanduslik kahju digitaalsele keskkonnale, andmete 
tagasisaamine pärast lepingu lõpetamist jne). 

Selle „õiguskaitsevahendite kooskõlastamise“ lähenemisviisiga võiks kaasneda täiendav 
arutelu ettepanekute mitmesuguste aspektide võimaliku kooskõlastamise üle, näiteks seoses 
järgmisega:

 objektiivsete ja subjektiivsete vastavuskriteeriumide suhe;

 garantiiperioodide pikkus ja tõendamiskoormis;

 lepingute lõpetamine (väiksemad puudused jms);

 õigus hüvitisele majandusliku kahju eest, mis on tekitatud digitaalsele keskkonnale (sh 
sisalduvale digitaalsele sisule);

 müügigarantiisid käsitlevad sätted (sh digitaalse sisu puhul);

 üleandmist käsitlevad sätted;

 …

Kombinatsioonis „õiguskaitsevahendite kooskõlastamise“ lähenemisviisiga võiks kasutada 
kohaldamisala all nimetatud eristuskriteeriume, et määrata kindlaks, millises ulatuses tuleks 
kohaldada ülejäänud digitaalset sisu käsitlevaid konkreetseid norme. 

Kahjuhüvitis

Kaasraportöörid leiavad, et ettepaneku artiklis 14 äsja kehtestatud norm tarbija digitaalsele 
keskkonnale tekitatud majandusliku kahju kohta väärib põhjalikku arutelu. Artiklis 14 
sätestatakse, et digitaalse sisu üleandja vastutab digitaalsele keskkonnale tekitatud 
majandusliku kahju eest, mis on tekkinud vigasest digitaalsest sisust või digitaalse sisu 
üleandmata jätmisest. Mitu lahtiseks jäänud küsimust ootavad aga endiselt vastust. Näiteks 
tulenevalt asjaolust, et digitaalset sisu käsitleva ettepaneku puhul on valitud täieliku 
ühtlustamise lähenemisviis, ei ole selge, kas kõik muud kahju tekitamise põhjused jäävad 
kohaldamisalast välja või mitte. Õigupoolest näib usutav, et kõik muud mõeldavad kahju 
tekitamise juhud, eelkõige mittedigitaalsele keskkonnale, jäävad liikmesriikide reguleerida 
ning lepinguvälise õiguse ühtlustamist üldiselt ei kavandatud. Neil põhjustel tuleb
kaasraportööridel kaaluda, kas nad näevad vajadust lisada sõnastus, mis täpsustaks, et 
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artikliga 14 ei välistata vastutust mittedigitaalsele keskkonnale tekitatud kahju eest, ning mis 
täpsustaks digitaalse keskkonna mõiste konkreetset tähendust.

Muud küsimused

Ühtlustamise tase

Üks põhimõtteline küsimus, millega tuleb tegeleda, on ühtlustamise tase. Digitaalset sisu 
käsitleva ettepaneku artiklis 4 sätestatakse, et liikmesriigid ei säilita ega kehtesta sätteid, mis 
erinevad kõnealuse direktiiviga kehtestatutest. Selle tagajärjel ei pruugi liikmesriikidel olla 
võimalik säilitada ega kehtestada digitaalset sisu käsitlevas ettepanekus ette nähtud normidest 
rohkem või vähem tarbijasõbralikumaid norme. Kaasraportööridel tuleb siiski leppida kokku 
tulevikukindlas ja tehnoloogiliselt neutraalses lähenemisviisis ning võtta arvesse, et lähemas 
tulevikus esile kerkivaid tarbijate ja ettevõtjate kaitseks seadusandlikku sekkumist nõudvaid 
probleeme on raske ette näha. Ehkki maksimaalne ühtlustamine on kogu Euroopas 
ettevõtjatele võrdsete tingimuste loomiseks kindlasti sobilik, ei maksa unustada, et direktiivi 
asjakohased rakenduseeskirjad saavad olema hajutatud 28 õigussüsteemi vahel ning mis 
veelgi olulisem, need hakkavad olema tihedalt seotud iga liikmesriigi eraõiguse ülejäänud 
osaga. Ettepanekus käsitletakse ainult teatavaid küsimusi ning suurem osa digitaalset sisu 
puudutava lepingu kehtivust, sisu ja tõlgendamist mõjutavaid norme jääb liikmesriikide 
tasandile. Seetõttu on üldiste lepinguõiguste mitmekesisus vähemalt osaliselt kaalukam 
ettevõtjatele tulenevast kasust. Seega tuleb teha poliitiline valik ühelt poolt maksimaalse 
tarbijate kaitse saavutamise ning teiselt poolt ettevõtjatele (eeldatavate) võrdsete tingimuste 
võimaldamise suhtelise eelise vahel.

Järeldus

Eksperdid on tuvastanud täiendavaid probleeme, mida ei ole, kuid võiks asjaomases 
direktiivis käsitleda. Need võivad hõlmata näiteks tarbijate õiguseid mitmekordsele 
allalaadimisele, koopiate tegemisele, digitaalse sisu edasimüümisele ning oluliste 
ajakohastamiste ja hoolduse saamisele, samuti küsimusi, mis on seotud valikuliste garantiide, 
kohese üleandmise, ühise vastutuse ning konkreetsete ebaausate lepingutingimustega 
digitaalse sisu üleandmise lepingutes. Kaasraportöörid kavatsevad töötada koos 
variraportööridega tasakaalustatud ja õiglase lõppteksti saavutamise nimel, mis on kooskõlas 
juba olemasolevate ELi õigusaktidega ning vastab nii ettevõtjate kui ka tarbijate vajadustele.
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