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A bizottsági javaslat és célkitűzései

A digitális egységes piaci stratégia végrehajtása részeként az Európai Bizottság 2015 
decemberében elfogadott két javaslatot a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések 
egyes vonatkozásait ("digitális tartalomra vonatkozó javaslat"), valamint a termékek 
internetes és egyéb távértékesítésére irányuló szerződések egyes vonatkozásait ("termékekre 
vonatkozó javaslat") érintő harmonizált szabályok tekintetében. A javaslatok közös célokat 
tartalmaznak, ezért összehangolt és átfogó jogi értelmezésre van szükség.

A digitális tartalomra vonatkozó javaslat a közös európai adásvételi joggal kapcsolatos 
egyeztetések során szerzett tapasztalatokon alapul. Egy opcionális szerződésjogi rendszer 
bevezetése helyett a Bizottság harmonizálni kívánja a digitálistartalom-szolgáltatásról szóló, 
vállalkozások és fogyasztók közötti szerződésekre vonatkozó szerződési jog szabályainak 
egyes vonatkozásait.

A digitális tartalomra vonatkozó javaslat célja az európai és nemzeti jogszabályokra jellemző 
hiányosság megszüntetése azzal, hogy sztenderd szabályrendszert hoz létre a szerződési és 
fogyasztói jog tekintetében továbbá megakadályozza az olyan eltérő nemzeti szabályok 
elterjedését, amelyek akadályoznák a határokon átnyúló kereskedelmet, a fogyasztói bizalmat 
és a digitális egységes piac növekedését.

A bizottságok előkészítő munkája

A javaslatot a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Jogi Bizottság mint vegyes 
bizottságok elé terjesztették az eljárási szabályzat 55. szabálya értelmében. 2016. február 17-
én a Jogi Bizottság szervezett egy munkaértekezletet "Új szabályok a digitális környezetben 
kötött szerződések vonatkozásában" címmel. 2016. április 27-én a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Jogi Bizottság vegyesbizottsági ülést tartott, amelyen az
Európai Bizottság ismertette a javaslatot. 2016. május 24-én a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Jogi Bizottság közös közmeghallgatást szervezett 
"Szerződéses kapcsolatok és fogyasztói jogorvoslatok a digitális szférában" címmel. A 
testületek a tudományos világ, a fogyasztói szervezetek és a különböző üzletágak 
képviselőiből állnak.  

A társelőadók irányadó elvei 

A társelőadók úgy döntöttek, hogy munkájukat az alábbi alapelvekre alapozzák: 

 Egyértelmű, egyszerű és kiegyensúlyozott szerződési jogi tárgyú szabályok a 
digitálistartalom-szolgáltatások tekintetében. Ehhez időtálló megoldásokra van 
szükség, amelyek a lehető legnyitottabbak az új műszaki fejlesztésekre;

 Koherencia a létező uniós jogszabályok tekintetében, továbbá a többi idevágó 
jogszabállyal való kapcsolat tisztázása;

 A lehető legnagyobb mértékű összehangolás az árukra vonatkozó javaslattal, valamint 
az offline világra vonatkozó uniós szabályokkal annak elkerülése érdekében, hogy a 
különböző forgalmazási csatornák ne vezessenek a fogyasztóvédelem eltérő 
szintjeihez;
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 Kiegyensúlyozott eredmény, amely a fogyasztók és vállalkozások javát is szolgálná.

A javaslatról folytatott eszmecsere

A digitális tartalom fogalommeghatározása

A társelőadók üdvözlik a "digitális tartalom" fogalommeghatározásának 2. cikkben szereplő 
kiterjesztését a fogyasztók jogairól szóló irányelvben szereplő fogalommeghatározáshoz 
képest. Mindketten megfontolandónak tartják azonban a két szabályozási keret tisztázását 
azzal, hogy bevezetik a digitális szolgáltatások kategóriáját, így kiterjednének a video- és 
audiofájlokra, alkalmazásokra, digitális játékokra és bármely egyéb szoftverre (2. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja), valamint a számításifelhő-szolgáltatásokra (2. cikk (1) bekezdésének 
b) pontja) és a közösségi hálózatokra (2. cikk (1) bekezdésének c) pontja), anélkül, hogy 
összezavarnák a nemzeti jogrendszerekbe nemrég átültetett terminológiát. Ez a megközelítés, 
amely szerint a digitális tartalomra vonatkozó javaslat az összes digitális tartalomra és 
szolgáltatásra kiterjed, időtálló megoldás lehet arra, hogy az elkövetkező években a digitális 
termékek és szerződések minden típusát szabályozzák. Mivel azonban a szerződés jogi 
kategóriája (bérleti, adásvételi, szolgáltatási) nincs meghatározva, a szabályozást átültető 
tagállamok feladata, hogy új típusú sui generis szerződést hozzanak létre, vagy pedig 
integrálják a rendelkezéseket a létező szerződéstípusokba a nemzeti jogszabályoknak 
megfelelően.

Hatály

Figyelembe kell venni a 3. cikket és a (11), (12), (13) és (17) preambulumbekezdést. A 
bizottsági tagok, az érdekelt felek és a tudományos világ széles körben méltatja, hogy a 
digitális tartalomról szóló javaslat kiterjed a digitálistartalom-szolgáltatás minden formájára, 
függetlenül attól, hogy online vagy offline kötötték-e a szerződést, valamint hogy a digitális 
tartalmat milyen módon juttatták el (adathordozón vagy letöltés, streaming, vagy más 
hozzáférési módon eljuttatott digitális tartalom). Jelentős kritika érte azonban a Bizottság arra 
irányuló döntését, hogy e tág hatály alól kizárta a beágyazott szoftvereket. Ez különösen az 
olyan beágyazott digitális tartalommal ellátott termékek tekintetében problémás, amelyek az 
intelligens termékek kategóriájába tartoznak, ilyenek például az összekapcsolt autók, a 
mobiltelefonok vagy az okostelevíziók stb. A digitális tartalomra vonatkozó javaslat (11) 
preambulumbekezdése és az árukra vonatkozó javaslat (13) preambulumbekezdése egyaránt 
kimondja, hogy az árukra vonatkozó irányelv hatálya kiterjed az olyan árukba beépített 
digitális tartalomra, mint a háztartási készülékek vagy a játékok, amelyek esetében a digitális 
tartalom oly módon van beágyazva, hogy annak funkciói az áru fő funkcióihoz képest 
másodlagosak és a digitális tartalom az áru szerves részeként működik. A gyakorlatban ez a 
megkülönböztetés például azzal a következménnyel járna, hogy a hibrid termékek, például az 
összekapcsolt autók beágyazott szoftvere a rendszer és az árukra vonatkozó javaslatban 
meghatározott jogorvoslatok hatálya alá tartozna, míg az összekapcsolt autó külön beszerzett 
szoftvere a digitális tartalomra vonatkozó javaslat rendszerének hatálya alá tartozna. A két 
bizottságban folytatott vitákból kiderült, hogy a fent említett "funkciókra vonatkozó vizsgálat" 
végrehajtása nehézséget jelenthet a fogyasztók és kereskedők számára egyaránt, továbbá 
szubjektív összetevővel is rendelkezhetnek, amely idővel változhat (az okostelefon fő 
funkciója a telefonálás vagy alkalmazások futtatása, függetlenül attól, hogy előre telepítve 
vannak-e a készüléken). A funkciókra vonatkozó vizsgálat szubjektív összetevője értelmezési 
kétségeket vet fel, különösen a dolgok internetének termékei tekintetében, amelyek a digitális 
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tartalomra vonatkozó javaslat hatályán kívül eshetnek ((17) preambulumbekezdés). 

Ez a vita arra késztette az előadókat, hogy fontolják meg a javaslat hatályának tisztázására 
szolgáló egyéb módszerek alkalmazását, ideértve az alábbiakat:

a) A beágyazott szoftverekkel ellátott áruk fogalommeghatározásának javítása, amelyek az 
árukra vonatkozó javaslat hatálya alá esnének;

b) "A hiba helye" megközelítés: Az alkalmazandó jogorvoslati rendszer attól függne, hogy mi 
hibásodott meg. Ha a szoftver hibás, akkor a digitális tartalomra vonatkozó rendszer 
alkalmazandó; ha a hiba a hardvert érinti (ideértve a CD-ket is), akkor az árukra vonatkozó 
rendszer alkalmazandó A "hiba helye" megközelítés nagyrészt megfelel a vegyes szerződések 
középpontba helyezésére vonatkozó javaslatnak. A digitális tartalomra vonatkozó javaslat a 
jelek szerint valóban elfogadja 3. cikkének (6) bekezdésében, hogy a szerződések 
tartalmazhatnak digitálistartalom-szolgáltatásra vonatkozó elemeket és más szerződések, 
például adásvételi szerződések elemeit. Ez a rendelkezés továbbfejleszthető az ilyen vegyes 
szerződések megfelelő szabályozása érdekében. Az Egyesült Királyságban a közelmúltban 
bevezetett fogyasztói jogokról szóló törvény (Consumer Rights Act 2015) 1(4) szakaszában 
foglalkozik a vegyes szerződésekkel azzal a következménnyel, hogy a jogok és jogorvoslatok 
tekintetében egyaránt figyelembe kell venni a vegyes szerződés érintett elemeit; 

c) A „digitális tartalom” megközelítés: Megfontolható az intelligens áruknak a digitális 
tartalomra vonatkozó rendszerek hatálya alá rendelése (a fennmaradó különbségekkel és a 
kiegészítő digitális jogokkal együtt), és a Bizottság által a CD-k és DVD-k tekintetében 
alkalmazott megközelítését vehetik alapul, amelyek a digitális tartalomra vonatkozó rendszer 
hatálya alá tartoznak;

d) „Tárgyi kontra immateriális” megközelítés: Egyetlen jogorvoslatcsoport alkalmazandó, 
annak függvényében, hogy a szerződés tárgya kézzelfogható-e, ilyen például az okostelefon, 
CD, stb. (árukra vonatkozó jogorvoslatok alkalmazhatók), vagy nem, például alkalmazások 
letöltése (digitális tartalomra vonatkozó jogorvoslatok alkalmazhatók). E megközelítés 
előnye, hogy egyszerűbb, és a fogyasztók is könnyen alkalmazhatják: egy szerződésre csak 
egy típusú jogorvoslat vonatkozik. Nincs megkülönböztetés a beágyazott digitális tartalom 
különböző típusai között, mivel minden beágyazott digitális tartalom az árukra vonatkozó 
javaslat hatálya alá esne, függetlenül attól, hogy az áru fő funkciói alá vannak-e rendelve. A 
CD-k és DVD-k így a Bizottság javaslatával ellentétben áruknak minősülnének. 

Mind a négy megközelítésnek vannak előnyei és hátrányai is. Például ugyanazon 
jogorvoslatok alkalmazása egy vegyes helyzetben, például beágyazott digitális tartalom 
esetében (mint a fent leírt a) és d) megközelítésnél) azt a hatást válthatja ki, hogy nem állnak 
rendelkezésre a szerződés alárendelt / nem lényeges részei tekintetében egyébként logikus 
jogorvoslatok. Ezért ha a beágyazott szoftver gazdasági kárt okoz a fogyasztó digitális 
környezetében, előfordulhat, hogy a digitális tartalomra vonatkozó javaslat 14. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott konkrét jogorvoslat nem áll rendelkezésre, mivel az internetes 
értékesítésre vonatkozó rendszer alkalmazandó.

Adat mint ellenszolgáltatás és a javaslat összhangja az EU adatvédelmi 
keretrendszerével 

A javaslat bevezeti a pénztől eltérő, adat formájában történő ellenszolgáltatás fogalmát. 
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Jelenleg az adatgyűjtés számos módszerét alkalmazzák, ilyen például az önkéntes adatközlés 
a közösségi hálózatok keretében, illetve a "tracking" amikor a felhasználók ismételt internetes 
keresés útján közlik vásárlási szándékukat. Egyre gyakoribb, hogy az online szolgáltatások 
hirdetésében és elnevezésében szerepel az "ingyenes" kifejezés, míg valójában a fogyasztók 
adataikat adják meg ellenszolgáltatásként, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy ezeket az 
adatokat feldolgozzák az általános adatvédelmi rendelet értelmében. Ezt a tendenciát 
felgyorsította a digitalizálás. A társelőadók gondoskodnak majd az általános adatvédelmi 
rendelettel való összhangról és üdvözölnék egy olyan rendelkezés bevezetését, például a 3. 
cikk (8) bekezdésében, amely szerint ez az irányelv nem érinti a 2016/679/EU általános 
adatvédelmi rendeletet.

A digitális tartalomra vonatkozó javaslat kimondja, hogy a szolgáltatók és a fogyasztók 
szinallagmatikus szerződéses kapcsolatba kerülnek, amely keretében a szállító pénz, 
ténylegesen megadott személyes adatok vagy egyéb adatok ellenében digitális tartalmat 
szolgáltat (3. cikk (1) bekezdése). A "személyes adatok" és a "bármely egyéb adat" 
fogalmának alkalmazása mögött a jelek szerint az áll, hogy a digitális tartalomra vonatkozó 
javaslat nem építhet arra, hogy a "személyes adatok" fogalmát az általános adatvédelmi 
rendeletben foglalt meghatározás szerint értelmezik. A "bármely egyéb adat" fogalmát 
azonban tisztázni kell.

Az érdekelt felek és tudósok komoly aggályaiknak adtak hangot a 3. cikk (1) és (4) 
bekezdésének pontos hatálya miatt, mivel csak a "ténylegesen" megadott személyes adatokra 
terjednek ki. Gyakran előfordul azonban, hogy a személyes adatokat közvetett adatgyűjtési 
módszerekkel (tracking) gyűjtik, amelyek a (14) preambulumbekezdés szerint nem tartoznak 
a javaslat hatálya alá. Ezért felmerül az a kérdés, hogy ez a rendelkezés nem szűkíti-e 
elkerülhetetlenül az alkalmazás körét és nem ösztönzi-e a szolgáltatókat kiskapuk 
létrehozására. A társelőadóknak továbbá tisztázniuk kell a 3. cikk (4) bekezdésében szereplő 
"szigorúan szükséges" kifejezés jelentését az általános adatvédelmi rendelet szerinti indokolt 
adatfeldolgozás tekintetében.

Továbbá a társelőadók kérik, hogy tisztázzák a személyes adatok általános adatvédelmi 
rendelet szerinti feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának következményeit a 
szerződéses kapcsolat tekintetében (szerződések személyes adatok ellenében). A szerződés 
megszüntetésére vonatkozó szabályok és a szolgáltató és az érintett/fogyasztó tekintetében 
egyaránt fennálló kötelezettségeket és következményeket szintén tisztázni kell annak 
érdekében, hogy ne sérüljön az adatokon mint ellenszolgáltatáson alapuló szerződéses 
jogviszony egyensúlya. 

A digitális tartalom megfelelősége

A megfelelőségre vonatkozó szabályok ebben a javaslatban fel vannak osztva szubjektív 
kritériumokon alapuló vizsgálatra (6. cikk (1) bekezdése) és objektív kritériumokon alapuló 
vizsgálatra (6. cikk (2) bekezdése). A 6. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy a digitális 
tartalomnak meg kell felelnie a szolgáltató által megadott leírásnak. Amennyiben a szerződés 
nem ír elő ilyen követelményeket, a digitális tartalomnak alkalmasnak kell lennie arra a célra, 
amelyre az ugyanolyan leírású digitális tartalom szokásosan használatos lenne (6. cikk (2) 
bekezdése). Összefoglalva tehát a megfelelőséget elsősorban a szóban forgó szerződés egyes 
kikötései segítségével értékelik. Ez a korábban univerzálisan támogatott, a fogyasztási cikkek 
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adásvételéről és a kapcsolódó jótállásról szóló irányelvben meghatározott objektív 
megfelelőségi vizsgálattól való elmozdulást jelzi.1 Csak akkor használhatóak objektív 
kritériumok a digitális tartalom megfelelőségének megállapítására, ha a szerződés a digitális 
tartalomra vonatkozó követelmények tekintetében "nem megfelelő vagy nem átlátható" (6. 
cikk (2) bekezdése, (25) preambulumbekezdés). 

A bizottságok tagjai, az érdekeltek és a tudósok azonban megkérdőjelezték e megközelítés 
megfelelőségét. Az Európai Bizottság képviselői több alkalommal és a vegyes bizottsági 
üléseken is amellett érveltek, hogy a hagyományos megfelelőségi szabályok nem elegendőek 
a digitális tartalom esetében, mivel a szolgáltatókat korlátozhatják a szellemi tulajdonjogok, 
amelyeket át kell ruházni a fogyasztóra. Ugyanakkor indokolható, hogy a fogyasztási cikkek 
adásvételéről és a kapcsolódó jótállásról szóló irányelv 2. cikkében2 meghatározott 
megfelelőségi vizsgálat rendelkezik a szükséges nyitottsággal a fogyasztók által a digitális 
tartalommal szemben jogosan érzett bizalmatlanság tekintetében. A társelőadóknak továbbá 
kritikus értékelést kell végezniük arról, hogy ez a szubjektív/objektív megfelelőségi vizsgálat 
kielégíti-e a fogyasztók és a vállalkozások, valamint a jogszabályt átültető tagállamok 
igényeit.

Bizonyítási teher

A társelőadók megjegyzik, hogy a digitális tartalomra vonatkozó javaslat 9. cikke nem 
korlátozza a bizonyítási teher megfordulását a fogyasztási cikkek adásvételéről és a 
kapcsolódó jótállásról szóló irányelvben szereplő hat hónapra, illetve a termékekről szóló 
javaslatban meghatározott két évre. A digitális tartalom szerződésnek való megfelelőségét a 
szolgáltatónak kell bizonyítania a szolgáltatásnyújtás időpontjában fennálló meg nem 
felelőség tekintetében. A megfelelőség bizonyítási terhének megfordulása (a fogyasztók 
javára) visszafordítható a szolgáltatók által, ha a szolgáltató bebizonyítja, hogy "a fogyasztó 
digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom interoperabilitási és egyéb műszaki 
követelményeivel, és ha a szolgáltató a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a fogyasztót 
ezekről a követelményekről". Továbbá a hibák bizonyítási terhe visszaszáll a fogyasztóra, ha 
nem működik együtt a szolgáltatóval "a digitális környezetének meghatározásához a 
lehetséges és a szükséges mértékben". 

A digitális tartalomra vonatkozó javaslatból hiányzó garanciaidő tekintetében a 
társelőadóknak az alábbiakat kell figyelembe venniük: A (36) preambulumbekezdésben a 
Bizottság úgy érvel, hogy "a digitális tartalom nem kopik el és nem használódik el", ezért 
nincs szükség arra, hogy meg nem felelőség esetében időkorlát vonatkozzon a kereset 
benyújtására. Ez az érvelés a kézzelfogható áruk és a digitális tartalom összehasonlításával a 
felszínen logikusnak tűnik, mert a digitális tartalom hosszú élettartamát feltételezi. Ez az 
elmélet azonban nem bizonyított. A társelőadóknak meg kell fontolniuk, hogy a Bizottság 
által alkalmazott megközelítés, amely a digitális tartalom és a kézzelfogható áruk tekintetében 
eltérő garanciaidőszakokat ír elő, ésszerű-e. Ez a probléma még nyilvánvalóbbá válik, ha 

                                               
1 1999/44/EK irányelv. Lásd: Martin Schmidt-Kessel et al, “Die Richtlinienvorschläge der Kommission zu 
Digitalen Inhalten und Onlinehandel-Teil I“ GPR/ 1 (2016) 65. o.
2  A megfelelés akkor vélelmezhető, ha az áru megfelel az eladó által adott leírásnak, alkalmas minden olyan 
célra, amelyre az azonos fajtájú árukat szokásosan használják, vagy felmutatja az azonos fajtájú áruk 
tekintetében szokásos minőséget és teljesítményt, amelyet a fogyasztó ésszerűen elvárhat. 
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figyelembe vesszük a tagállamokban alkalmazott eltérő elévülési időszakokat, amelyek 
megakadályozzák, hogy a korlátozás lejárata után a fogyasztók keresetet nyújtsanak be.

Ezért továbbra is kérdéses, hogy a szállítók mennyi információt kérhetnek a szerződés 
megkötése előtt, valamint a bizonyítási teher megfordításának állandó jellege. Különösen az 
utóbbi esetében meg kell fontolni az árukra vonatkozó javaslattal való összehangolást. 

Jogorvoslatok

A jogorvoslatok tekintetében a digitális tartalomra vonatkozó javaslat a jogorvoslatok 
ugyanolyan hierarchiáját alkalmazza, mint a fogyasztási cikkek adásvételéről és a kapcsolódó 
jótállásról szóló irányelv, amely a harmonizációs minimumszabályok megközelítését 
használta, valamint az árukra vonatkozó javaslat. Meg nem felelőség esetén a fogyasztóknak 
először megoldást kell keresniük, majd második lépésként jogosultak a szerződés 
megszüntetésére, majd visszatérítésre. A fogyasztó felmondáshoz való joga azonban ki van 
zárva, ha a meg nem felelőség nem korlátozza a digitális tartalom funkcionalitását, 
interoperabilitását és "egyéb fő teljesítményjellemzőit" a 12. cikk (5) bekezdése értelmében, 
míg a bizonyítási teher a szolgáltatóra hárul. Amennyiben a fogyasztó a digitális tartalmat 
pénz ellenében vásárolta, és meg nem felelőség miatt felmondáshoz való jog illeti meg, 
ehelyett a kifizetett vételár arányos csökkentését választhatja (12. cikk (3)–(4) bekezdése). A 
vételár csökkentésének – a szerződésszerű digitális tartalom értékével összevetve –
arányosnak kell lennie a fogyasztó által kapott digitális tartalom értékének csökkenésével. 

Több bizottsági tag és érdekelt fél is kritizálja a javaslatot, amiért megtartja a hierarchiát a 
teljes körű harmonizáció keretében, mivel ez a jól bevált nemzeti fogyasztóvédelmi szabályok 
megváltozásához vezetne. Bizonyos uniós joghatóságokban a fogyasztó felmondhatja a 
szerződést, ha a szerződésszegés kellően súlyos. A társelőadóknak értékelniük kell továbbá a 
jogorvoslatok teljes mértékben harmonizált hierarchiáját.  

A két teljesen eltérő szabályrendszer létrehozásának elkerülése érdekében a digitális 
tartalomra vonatkozó javaslat szerinti jogorvoslatoknak és a kézzelfogható árukra vonatkozó 
javaslat szerinti jogorvoslatoknak a lehető legkövetkezetesebbnek kell lenniük. Az ilyen 
módosításokat a létező szabályokra kell alapozni, vagyis a fogyasztási cikkek adásvételéről és 
a kapcsolódó jótállásról szóló irányelvre és az árukra vonatkozó javaslatra. Csak akkor 
alkalmazhatnának a digitális tartalomra vonatkozó, fogyasztókat megillető jogorvoslatokat, ha 
a digitális tartalom sajátosságai írnák elő (a digitális környezetre gyakorolt gazdasági kár, 
adatok visszanyerése a szerződés felbontása után stb.). 

A "jogorvoslatok összehangolása" megközelítés további vitával járhat a javaslatok több 
szempontjának lehetséges összehangolásával kapcsolatban, ilyen például:

 Az objektív és szubjektív megfelelőségi kritériumok közötti kapcsolat

 A garanciaidőszakok hossza és a bizonyítási teher

 Szerződések felbontása (apró hibák stb.)

 Kártérítéshez való jog a digitális környezet gazdasági károsítása miatt (a beágyazott 



PE585.510v01-00 8/8 DT\1098862HU.doc

HU

digitális tartalom esetében is)

 Gazdasági biztosítékokra vonatkozó rendelkezések (a digitális tartalmak tekintetében 
is)

 Szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések

 …

A "jogorvoslatok összehangolása" megközelítéssel együtt a hatály leírásában említett 
elhatárolási kritériumok segítségével meg lehet határozni, hogy a digitális tartalomra 
vonatkozó fennmaradó különös szabályokat milyen mértékben kellene alkalmazni. 

Kártérítés

A társelőadók a fogyasztó digitális környezetére gyakorolt gazdasági kárra vonatkozó, a 
javaslat 14. cikkében foglalt új szabályt érdemesnek tartják alaposabb vizsgálatra. A 14. cikk 
szerint a digitális tartalom szolgáltatója felel a hibás digitális tartalom, vagy a digitális 
tartalom szolgáltatásának elmulasztása által a digitális környezetben okozott gazdasági kárért. 
Számos nyitott kérdés vár még válaszra. Például mivel a digitális tartalomra vonatkozó 
javaslat a teljes körű harmonizációt ösztönzi, nem egyértelmű, hogy minden egyéb kártérítési 
jogalap ki van-e zárva. Valószínűnek tűnik, hogy a kártérítés minden elképzelhető egyéb 
esetét, főként a nem digitális környezet tekintetében, szabályozzák a tagállamok is, és nem 
tervezték a szerződésen kívüli károkozásra vonatkozó jog harmonizációját. Ezért a 
társelőadóknak meg kell fontolniuk, hogy szükség van-e annak írásos tisztázására, hogy a 14. 
cikk nem zárja ki a nem digitális környezetben okozott kár megtérítéséért való felelősséget, 
valamint a a "digitális környezet" konkrét jelentésének tisztázására.

Egyéb kérdések

A harmonizáció szintje

Foglalkozni kell továbbá a harmonizáció szintjének kérdésével is. A digitális tartalomra 
vonatkozó javaslat 4. cikke kimondja, hogy a tagállamok nem tarthatnak meg vagy 
vezethetnek be olyan rendelkezéseket, amelyek eltérnek az ezen irányelvben szereplő 
rendelkezésektől. Következésképpen a tagállamok elől elzárhatják a digitális tartalomra 
vonatkozó javaslatban előírt szabályoknál jobban vagy kevésbé fogyasztóbarát szabályok 
megtartásának vagy bevezetésének lehetőségét. A társelőadóknak azonban el kell fogadniuk 
egy időtálló és technológiailag semleges megközelítést, így figyelembe kell venniük, hogy 
jelenleg nehéz megjósolni, hogy a közeljövőben milyen problémák merülhetnek fel, amelyek 
miatt a fogyasztók és vállalkozások javára jogi beavatkozásra lehet szükség. Habár a 
maximális harmonizáció mindenképpen megfelelő ahhoz, hogy a vállalkozások számára 
egész Európában egyenlő versenyfeltételeket lehessen biztosítani, nem szabad elfelejteni, 
hogy az irányelv végrehajtására vonatkozó szabályok 28 jogrendszerben vannak elszórva, és 
még fontosabb, hogy az egyes tagállamok magánjogának fennmaradó részével szoros 
kapcsolatba kerülnek. A javaslat csak kiválasztott kérdésekkel foglalkozik, és a digitális 
tartalomról szóló szerződések érvényességét, tartalmát és értelmezését érintő szabályok nagy 
része nemzeti hatáskörben marad. Így a vállalkozások számára keletkező előnyök egy részét 
felülmúlják a szerződésekre vonatkozó általános jogszabályok közötti eltérések. Ezért 
politikai döntést kell hozni egyrészt a fogyasztók maximális védelmének elérése, valamint a 
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vállalkozások számára (elvileg) egyenlő versenyfeltételek biztosításának viszonylagos előnye 
között.

Következtetés

A szakértők feltártak olyan további problémákat, amelyekkel az irányelv eddig nem 
foglalkozott, de a hatálya alá tartozhatnak. Ilyenek például a fogyasztó többszöri letöltésre, 
másolatok készítésére, a digitális tartalom újbóli értékesítésére vonatkozó joga, valamint 
fontos frissítésekhez és karbantartáshoz való jog, valamint az opcionális garancia, azonnali 
szolgáltatás, egyetemleges felelősség és a digitális tartalom szolgáltatásáról szóló 
szerződésben szereplő bizonyos tisztességtelen szerződési feltételek. A társelőadók célja, 
hogy együtt dolgozzanak az árnyékelőadókkal annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott és 
tisztességes végleges szöveget alkossanak, amely összhangban van a már létező uniós 
jogszabályokkal, és a vállalkozások és fogyasztók igényeinek egyaránt megfelel.
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