
DT\1098862LV.doc PE585.510v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2014-2019

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Juridiskā komiteja

23.6.2016

DARBA DOKUMENTS

par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dažiem digitālā satura 
piegādes līgumu aspektiem

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja, Juridiskā komiteja

Referenti: Evelyne Gebhardt, Axel Voss



PE585.510v01-00 2/2 DT\1098862LV.doc

LV

Komisijas priekšlikums un tā mērķi

Digitālā vienotā tirgus stratēģijas īstenošanas ietvaros Eiropas Komisija 2015. gada decembrī 
pieņēma divus priekšlikumus par saskaņotiem noteikumiem attiecībā uz dažiem digitālā 
satura piegādes līgumu aspektiem (Priekšlikums par digitālo saturu) un attiecībā uz preču 
tiešsaistes un citiem distances pārdošanas līgumiem (Priekšlikums par preču pārdošanu). 
Priekšlikumi ietver kopējus mērķus un tāpēc ir izstrādāti tā, lai nodrošinātu konsekventu un 
vispusīgu juridisko interpretāciju.

Priekšlikumā par digitālo saturu ir izmantota pieredze, kas gūta pārrunās, strādājot pie 
vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem. Līgumtiesību izvēles regulējuma ieviešanas 
vietā Komisija plāno saskaņot dažus līgumtiesību noteikumu aspektus, kas attiecas uz 
līgumiem starp uzņēmumiem un patērētājiem par digitālā satura piegādi.

Priekšlikuma par digitālo saturu mērķis ir novērst atšķirības Eiropas un valstu tiesību aktos, 
izveidojot patērētāju tiesību un līgumtiesību noteikumu standarta kopumu un novēršot iespēju 
pieņemt atšķirīgus valstu noteikumus, kas traucētu pārrobežu tirdzniecību, mazinātu 
patērētāju uzticēšanos un kavētu digitālā vienotā tirgus izaugsmi.

Komiteju veiktie sagatavošanās darbi

Priekšlikums tika nosūtīts IMCO un JURI apvienotajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 
55. pantu. 2016. gada 17. februārī JURI komiteja organizēja semināru ar nosaukumu „Jauni 
noteikumi līgumu slēgšanai digitālajā vidē” (“New rules for contracts in the digital 
environment”). 2016. gada 27. aprīlī IMCO un JURI komitejas organizēja kopīgu sanāksmi, 
kuras laikā Eiropas Komisija iepazīstināja ar izstrādāto priekšlikumu. 2016. gada 24. maijā 
IMCO un JURI komitejas organizēja kopīgu publisku uzklausīšanu ar nosaukumu 
„Līgumattiecības un patērētājiem pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi digitālajā jomā” 
(“Contractual Relations and Consumer Remedies in the Digital Sphere”). Darba grupa 
ietvēra akadēmisko aprindu, patērētāju organizāciju un dažādu uzņēmējdarbības nozaru 
pārstāvjus.  

Līdzreferentu darba pamatprincipi 

Līdzreferenti ir vienojušies savā darbā izmantot šādus pamatprincipus: 

 skaidri, vienkārši un līdzsvaroti līgumtiesību noteikumi attiecībā uz digitālā satura 
piegādi. Tas ietver risinājumus, kurus būs iespējams izmantot arī nākotnē un kas ir pēc 
iespējas atvērtāki jauniem pavērsieniem tehnoloģiju attīstībā;

 saskaņotība ar spēkā esošajiem Savienības tiesību aktiem, vienlaikus precizējot saikni 
ar citiem attiecīgajiem tiesību aktiem;

 pēc iespējas lielāka saskaņotība ar Priekšlikumu par preču pārdošanu un ar Savienības 
noteikumiem, kurus piemēro bezsaistē, lai izvairītos no dažāda līmeņa patērētāju 
aizsardzības dažādos izplatīšanas kanālos;

 līdzsvarots rezultāts, kas sniegs labumu gan patērētājiem, gan uzņēmumiem.

Pārdomas par priekšlikumu
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Digitālā satura definīcija

Līdzreferenti atzinīgi vērtē to, ka jēdziena „digitālais saturs” definīcija 2. pantā ir paplašināta 
salīdzinājumā ar „digitālā satura” definīciju, kas sniegta Direktīvā par patērētāju aizsardzību. 
Tomēr abi referenti apsver iespēju ieviest skaidrību starp šiem diviem tiesiskajiem 
regulējumiem, ieviešot digitālo pakalpojumu kategoriju nolūkā darbības jomā nepārprotami 
iekļaut video, audio, lietojumprogrammas, digitālās spēles un jebkuru citu programmatūru 
(2. panta 1. punkta a) apakšpunkts), kā arī mākoņdatošanas pakalpojumus (2. panta 1. punkta 
b) apakšpunkts) un sociālos tīklus (2. panta 1. punkta c) apakšpunkts), nesarežģījot esošo 
terminoloģiju, kura valstu tiesību aktos ir transponēta visai nesen. Šī pieeja, saskaņā ar kuru 
Priekšlikums par digitālo saturu attiecas uz visu digitālo saturu un pakalpojumiem, var 
izrādīties nākotnes situācijai piemērots risinājums, kā turpmākajos gados aptvert visu veidu 
digitālos produktus un līgumus. Tomēr, tā kā līgumu juridiskā kategorija (nomas, pārdošanas, 
pakalpojumu līgums) nav noteikta, dalībvalstīm, kuras transponē tiesību aktu, būs vai nu 
jāizveido jauna veida sui generis līgumi, vai arī attiecīgie noteikumi jāiekļauj esošajos līgumu 
veidos saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem.

Piemērošanas joma

Uzmanība būs jāpievērš 3. pantam un 11., 12., 13. un 17. apsvērumam. Komitejas locekļi, 
ieinteresētās personas un akadēmisko aprindu pārstāvji apstiprina to, ka Priekšlikums par 
digitālo saturu attiecas uz digitālā satura piegādi neatkarīgi no tā, vai līgumattiecības ir 
noslēgtas tiešsaistē vai bezsaistē, un neatkarīgi no digitālā satura piegādes veida (digitālais 
saturs datu nesējā vai arī iespēja to lejupielādēt, straumēt vai arī kā citādi tam piekļūt). Tomēr 
ievērojamu kritiku ir izpelnījies Komisijas lēmums no plašas piemērošanas jomas izslēgt 
iegulto programmatūru. Īpaši problemātiski tas ir attiecībā uz precēm ar iegultu digitālo 
saturu, kas ietilpst viedo produktu kategorijā, piemēram, automašīnām ar interneta 
pieslēgumu, mobilajiem tālruņiem vai viedtelevizoriem. Priekšlikuma par digitālo saturu 
11. apsvērumā un Priekšlikuma par preču pārdošanu 13. apsvērumā ir minēts, ka Direktīva 
par preču pārdošanu attiecas uz digitālo saturu, kas integrēts tādās precēs kā sadzīves tehnika 
un rotaļlietas, kurās digitālais saturs iestrādāts tādā veidā, ka tā funkcijas ir pakļautas preču 
galvenajai funkcionalitātei un tas darbojas kā preču neatņemama sastāvdaļa. Praksē šis 
aspekts var radīt, piemēram, situāciju, ka tādā hibrīdproduktā kā automašīna ar interneta 
pieslēgumu iegultajai programmatūrai būtu jāpiemēro Priekšlikumā par preču pārdošanu 
paredzētais regulējums un tiesiskās aizsardzības līdzekļi, savukārt atsevišķi iegādātai 
programmatūrai, kas paredzēta automašīnām ar interneta pieslēgumu, būtu jāpiemēro 
regulējums, kas paredzēts Priekšlikumā par digitālo saturu. Abās komitejās notikušās 
diskusijas parādīja, ka iepriekš minēto „funkciju pārbaudi” varētu būt visai sarežģīti vienādi 
piemērot patērētājiem un tirgotājiem, turklāt tā var ietvert subjektivitātes komponentu, kas ar 
laiku tikai pieaugs (vai viedtālruņa galvenā funkcija ir zvanu veikšana vai kalpošana par datu 
nesēju instalēto aplikāciju darbības nodrošināšanai?). Funkciju pārbaudes subjektivitāte rada 
šaubas par interpretāciju, jo īpaši attiecībā uz lietiskā interneta produktiem, kas var arī 
neietilpt Priekšlikuma par digitālo saturu darbības jomā (17. apsvērums). 

Šīs pretrunas referentiem lika apsvērt dažādus veidus, kā precizēt priekšlikuma piemērošanas 
jomu, tostarp:

a) uzlabot preču ar iegultu digitālo saturu, uz kurām attiektos Priekšlikums par preču 
pārdošanu, definīciju;
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b) izmantot „defekta atrašanās vietas” pieeju: piemērojamais tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
regulējums būtu atkarīgs no tā, kur ir konstatēts defekts. Ja tas ir programmatūras defekts, tad 
ir jāpiemēro regulējums, kas attiecas uz digitālo saturu; ja bojāta ir aparatūra (tostarp CD), tad 
ir jāpiemēro regulējums, kas attiecas uz precēm. „Defekta atrašanās vietas” pieeja lielā mērā 
atbilst priekšlikumam koncentrēties uz jauktiem līgumiem. Šķiet, ka Priekšlikuma par digitālo 
saturu 3. panta 6. punktā patiešām ir atzīts, ka līgums var ietvert digitālā satura piegādes 
līgumu elementus un citu līgumu, piemēram, pārdošanas līgumu elementus. Šo nosacījumu 
varētu izstrādāt precīzāk, lai pienācīgi noteiktu, kuri ir šādi jaukti līgumi. Apvienotajā 
Karalistē nesen ieviestā 2015. gada Patērētāju tiesību likuma 1. panta 4. punktā ir iekļauti arī 
jauktie līgumi, kas nozīmē, ka gan tiesību, gan tiesiskās aizsardzības līdzekļu noskaidrošanas 
nolūkā ir jāsecina, kādi ir jauktā līguma attiecīgie elementi; 

c) izmantot „digitālā satura” pieeju: varētu apsvērt iespēju viedajām precēm piemērot digitālā 
satura regulējumu (ar tajā paredzētajām atlikušajām atšķirībām un papildu digitālajām 
tiesībām) un izmantot pieeju, kas līdzīga Komisijas pieejai attiecībā uz CD un DVD, kam jau 
tiek piemērots digitālā satura regulējums;

d) izmantot pieeju „taustāms pret netaustāmu”: vienots tiesiskās aizsardzības līdzekļu kopums 
ir piemērojams atkarībā no tā, vai līguma priekšmetu ir iespējams aptaustīt, piemēram, 
viedtālruņus, CD, utt. (šajā gadījumā ir jāpiemēro uz precēm attiecināmie tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi), vai arī nav iespējams aptaustīt, piemēram, aplikāciju lejupielāde (šajā 
gadījumā ir jāpiemēro uz digitālo saturu attiecināmie tiesiskās aizsardzības līdzekļi). Šīs 
pieejas priekšrocība ir lielāka vienkāršība, un to viegli varētu izmantot patērētāji: uz vienu 
līgumu attiecas tikai viens tiesiskās aizsardzības līdzekļu kopums. Starp iegultā digitālā satura 
veidiem netiek noteiktas nekādas atšķirības, jo viss iegultais digitālais saturs ietilpst 
Priekšlikuma par preču pārdošanu darbības jomā neatkarīgi no tā, vai tā funkcijas ir vai nav 
pakļautas preces galvenajai funkcionalitātei. Atšķirībā no Komisijas priekšlikuma CD un 
DVD tādā gadījumā tiktu uzskatīti par precēm. 

Visām četrām pieejām ir priekšrocības un trūkumi. Piemēram, vienota tiesiskās aizsardzības 
līdzekļu kopuma piemērošana jauktiem līgumiem iegulta digitālā satura gadījumā (kā 
aprakstīts iepriekš tekstā izklāstītajā a) un d) pieejā) var novest pie situācijas, ka tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi, kas citādi būtu loģiski piemērojami līguma papildu elementam, nav 
pieejami. Tādējādi gadījumā, kad iegulta programmatūra rada mantisku kaitējumu patērētāja 
digitālajai videi, Priekšlikuma par digitālo saturu 14. panta 1. punktā paredzētais īpašais 
tiesiskās aizsardzības līdzeklis var nebūt pieejams, jo ir jāpiemēro regulējums, kas attiecas uz 
pārdošanu tiešsaistē.

Dati kā atlīdzības veids un priekšlikuma saskaņotība ar ES datu aizsardzības tiesisko 
regulējumu 

Priekšlikumā ir ieviests jēdziens par cita veida atlīdzību, nevis naudu, datu formā. Mūsdienās 
dati tiek apkopoti ļoti dažādos veidos, piemēram, atklājot tos brīvprātīgā veidā sociālajos 
tīklos vai arī izsekojot tos brīdī, kad lietotāji atklāj savu nodomu veikt kādu pirkumu, 
vairākkārt kaut ko meklējot internetā. Tiešsaistes pakalpojumi aizvien vairāk tiek reklamēti ar 
saukli „bez maksas”, lai gan patiesībā patērētāji kā atlīdzību sniedz savus datus, kā arī 
piekrišanu šo datu apstrādei saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR). Šo 
tendenci vēl vairāk ir pastiprinājusi digitalizācija. Līdzreferenti nodrošinās saskaņotību ar 
GDPR un justos gandarīti, ja, piemēram, 3. panta 8. punktā tiktu iekļauta norāde, ka šī 
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direktīva nekādi neskar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) Nr. 2016/679.

Priekšlikumā par digitālo saturu ir noteikts, ka piegādātāji un patērētāji noslēdz divpusējas 
līgumattiecības, ja piegādātājs piegādā digitālo saturu apmaiņā pret naudu vai patērētājs aktīvi 
sniedz personas datus vai jebkādus citus datus (3. panta 1. punkts). Oficiālais iemesls, kāpēc 
tiek izmantoti abi termini — „personas dati” un „jebkādi citi dati” —, ir tāds, ka Priekšlikumā 
par digitālo saturu nedrīkstētu interpretēt GDPR izmantoto terminu „personas dati”. Jēdzienu 
„jebkādi citi dati” tomēr varētu vēl precizēt.

Ieinteresētās personas un akadēmisko aprindu pārstāvji ir pauduši nopietnas bažas par to, kāda 
ir 3. panta 1. un 4. punkta precīzā piemērošanas joma, jo tie attiecas vienīgi uz „aktīvi” 
sniegtajiem datiem. Personas datus bieži vien apkopo ar netiešas datu vākšanas rīku palīdzību 
(izsekošana), kas saskaņā ar 14. apsvērumu neietilpst priekšlikuma darbības jomā. Tāpēc 
rodas jautājums, vai šis nosacījums nenovēršami nesašaurinās piemērošanas jomu un 
nemudinās digitālā satura sniedzējus izmantot tā nepilnības. Līdzreferentiem būs arī 
jāpiestrādā pie 3. panta 4. punktā minētā vārdu savienojuma „noteikti nepieciešama” nozīmes 
saistībā ar pamatotu datu apstrādi saskaņā ar GDPR.

Līdzreferenti arī vēlētos, lai tiktu precizēts, kādas būs sekas gadījumos, kad tiek atsaukta 
piekrišana personas datu apstrādei saskaņā ar GDPR līgumattiecību nolūkā (līgumi apmaiņā 
pret personas datiem). Būtu jāprecizē arī līguma izbeigšanas noteikumi un piegādātāja un datu 
subjekta / patērētāja pienākumi, kā arī sekas, lai neizjauktu tādu līgumattiecību līdzsvaru, 
kuru pamatā ir atlīdzības sniegšana datu formā. 

Digitālā satura atbilstība

Noteikumi par atbilstību šajā priekšlikumā ir iedalīti subjektīvo kritēriju pārbaudē (6. panta 
1. punkts) un objektīvo kritēriju pārbaudē (6. panta 2. punkts). 6. panta 1. punktā ir noteikts, 
ka digitālajam saturam ir jāatbilst piegādātāja sniegtajam aprakstam. Tikai tiktāl, cik līgums 
nenosaka prasības attiecībā uz digitālo saturu, digitālajam saturam ir jāatbilst mērķiem, 
kuriem parasti izmanto viena veida preces (6. panta 2. punkts). Kopumā raugoties, atbilstība 
pirmkārt un galvenokārt tiek izvērtēta, aplūkojot atsevišķus attiecīgā līguma nosacījumus. Šī 
ir atkāpšanās no iepriekš vispārpieņemtā objektīvo atbilstības kritēriju pārbaudes modeļa, kas 
paredzēts Direktīvā par patēriņa preču pārdošanu un garantijām.1 Tikai un vienīgi tad, ja 
līgums nenosaka pietiekami „skaidrus un izsmeļošus” nosacījumus attiecībā uz digitālā satura 
prasībām (6. panta 2. punkts; 25. apsvērums), var izmantot objektīvos atbilstības kritērijus, lai 
pārliecinātos par digitālā satura atbilstību. 

Komiteju locekļi, ieinteresētās personas un akadēmisko aprindu pārstāvji tomēr ir izteikuši 
šaubas par to, vai šāda pieeja ir piemērota. Eiropas Komisijas pārstāvji vairākkārt, tostarp 
komiteju kopīgo sanāksmju laikā, ir norādījuši, ka tradicionālie atbilstības noteikumi nav 
pietiekami attiecībā uz digitālo saturu, jo piegādātāja darbības var ierobežot intelektuālā 
īpašuma tiesības, kuras ir jānodod patērētājam. Uz to var atbildēt ar apgalvojumu, ka 

                                               
1 Direktīva 1999/44/EK. Sk. Martin Schmidt-Kessel et al, “Die Richtlinienvorschläge der Kommission zu Digitalen 
Inhalten und Onlinehandel-Teil I“ GPR/ 1 (2016), 65. lpp.
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Direktīvas par patēriņa preču pārdošanu un garantijām1 2. pantā paredzētā atbilstības 
pārbaude nodrošina atklātību, kas nepieciešama saistībā ar neskaidrībām patērētāju vidū par 
to, ko tad īsti var sagaidīt no digitālā satura. Līdzreferenti arī uzskata, ka ir kritiski jāizvērtē, 
vai šī subjektīvo/objektīvo atbilstības kritēriju pārbaude atbilst patērētāju un uzņēmumu 
vajadzībām, kā arī tiesību aktu transponējošo dalībvalstu vajadzībām.

Pierādīšanas pienākums

Līdzreferenti norāda, ka Priekšlikuma par digitālo saturu 9. pantā apgrieztais pierādīšanas 
pienākums nav ierobežots laikā līdz sešiem mēnešiem, kā to nosaka Direktīva par patēriņa 
preču pārdošanu un garantijām, vai diviem gadiem, kā noteikts Priekšlikumā par preču 
pārdošanu. Gadījumā, ja piegādes brīdī tiek konstatēta neatbilstība, piegādātājam ir 
pienākums pierādīt digitālā satura atbilstību līguma nosacījumiem. Piegādātāji var nepildīt 
apgriezto atbilstības pierādīšanas pienākumu (par labu patērētājiem), ja tie pierāda, ka 
„patērētāja digitālā vide ir nesaderīga ar digitālā satura sadarbspēju un citām tehniskām 
prasībām un ka piegādātājs informēja patērētāju par šādām prasībām pirms līguma 
noslēgšanas”. Turklāt, patērētājam ir jāuzņemas defekta pierādīšanas pienākums, ja tas nav 
sadarbojies ar piegādātāju, „cik tas iespējams un nepieciešams, lai varētu noskaidrot patērētāja 
digitālo vidi”. 

Saistībā ar to, ka Priekšlikumā par digitālo saturu nav paredzēts garantijas laiks, līdzreferenti 
aplūkoja šādus aspektus: 36. apsvērumā Komisija norāda, ka „digitālais saturs nenolietojas un 
nenodilst lietošanas gaitā” un tāpēc nav nepieciešams laika ierobežojums sūdzību iesniegšanai 
neatbilstības gadījumā. Taustāmu preču un digitālā satura pretnostatījuma kontekstā šis 
pamatojums no pirmā acu skata var šķist piemērots, jo tas norāda uz digitālā satura ilgmūžību. 
Taču šī hipotēze nekādi nav pierādīta. Līdzreferentiem ir jāizvērtē, vai Komisijas izmantotā 
pieeja, lai digitālajam saturam un taustāmām precēm piemērotu dažādus garantijas laikus, ir 
saprātīga. Problēma kļūst vēl acīmredzamāka, ja ņem vērā dažādos dalībvalstīs noteiktos 
garantijas laikus, kas patērētājiem liedz iesniegt sūdzības pēc šī ierobežotā laika beigām.

Tāpēc joprojām pastāv jautājumi par to, cik plašu informāciju piegādātāji drīkst pieprasīt 
pirms līguma noslēgšanas, kā arī par apgrieztā pierādīšanas pienākuma pastāvīgumu. Saistībā 
ar pēdējo minēto aspektu varētu apsvērt iespēju šo jautājumu saskaņot ar Priekšlikumu par 
preču pārdošanu. 

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem jānorāda, ka Priekšlikumā par digitālo saturu ir 
saglabāta tāda pati tiesiskās aizsardzības līdzekļu hierarhijas sistēma kā Direktīvā par patēriņa 
preču pārdošanu un garantijām, kurā savukārt tika izmantota minimālas saskaņošanas pieeja, 
un Priekšlikumā par preču pārdošanu. Neatbilstības gadījumā patērētājiem vispirms ir 
jācenšas panākt tās novēršanu un tikai pēc tam tiem ir tiesības lauzt līgumu un saņemt 
atmaksu. Saskaņā ar 12. panta 5. punktu patērētājam tomēr nav tiesību izbeigt līgumu, ja 

                                               
1  Tiek pieņemts, ka atbilstība ir nodrošināta, ja preces atbilst pārdevēja dotajam aprakstam, ir derīgas 
jebkuram konkrētam nolūkam, kuram patērētājs tās pieprasa, ir derīgas nolūkiem, kādiem šā tipa preces 
parasti izmanto, to kvalitāte un darbība ir tāda, kas parasti piemīt šāda paša tipa precēm un ko patērētājs var 
pamatoti sagaidīt. 
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neatbilstība nemazina digitālā satura funkcionalitāti, sadarbspēju un citas galvenās veiktspējas 
funkcijas, savukārt pierādīšanas pienākums gulstas uz piegādātāju. Gadījumos, kad patērētājs 
digitālo saturu ir iegādājies par naudu un neatbilstības dēļ viņam ir tiesības līgumu izbeigt, 
patērētājam ir tiesības izvēlēties daļēju samaksātās cenas samazinājumu (12. panta 3. un 
4. punkts). Šāds cenas samazinājums ir proporcionāls patērētājam faktiski piegādātā digitālā 
satura vērtības samazinājumam, salīdzinot ar līgumam atbilstīga digitālā satura vērtību. 

Vairāki komitejas locekļi izteica kritiku par to, ka priekšlikumā pilnīgas saskaņošanas pieejas 
ietvaros ir saglabāta hierarhijas sistēma, jo tā prasīs izmaiņas labi izstrādātajos valstu 
patērētāju aizsardzības noteikumos. Saskaņā ar dažu ES valstu noteikumiem patērētājs var 
izbeigt līgumu, ja līgumpārkāpums ir pietiekami nopietns. Līdzreferentiem būs jāturpina 
izvērtēt pilnībā saskaņotas tiesiskās aizsardzības līdzekļu hierarhijas sistēma.  

Jebkurā gadījumā, lai izvairītos no divu pilnīgi atšķirīgu noteikumu kopumu izveides, 
Priekšlikumā par digitālo saturu paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un 
Priekšlikumā par preču pārdošanu paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem vajadzētu 
būt pēc iespējas saskaņotākiem. Šādu pielāgojumu izejas punktam vajadzētu būt spēkā 
esošajiem noteikumiem, t. i., Direktīvai par patēriņa preču pārdošanu un garantijām un 
Priekšlikumam par preču pārdošanu. Tikai gadījumos, kad to nosaka digitālā satura specifika, 
patērētājiem būtu jānodrošina papildu tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas īpaši pielāgoti 
digitālajam saturam (mantisks kaitējums digitālajai videi, datu izgūšana pēc līguma 
izbeigšanas utt.). 

Šī tiesiskās aizsardzības līdzekļu saskaņošanas pieeja varētu ietvert arī turpmākas diskusijas 
par vairāku šādu priekšlikumu aspektu iespējamu saskaņošanu:

 saikne starp objektīviem un subjektīviem atbilstības kritērijiem;

 garantijas laiks un pierādīšanas pienākums;

 līgumu izbeigšana (nelieli defekti utt.);

 tiesības saņemt kompensāciju par mantisku kaitējumu digitālajai videi (arī attiecībā uz 
iegultu digitālo saturu);

 nosacījumi attiecībā uz komercgarantijām (arī attiecībā uz digitālo saturu);

 noteikumi attiecībā uz piegādi;

 (..)

Apvienojumā ar „tiesiskās aizsardzības līdzekļu saskaņošanas” pieeju sadaļā „Darbības joma” 
minētos kritērijus varētu izmantot, lai noteiktu, kādā apjomā būtu jāpiemēro atlikušie īpašie 
noteikumi attiecībā uz digitālo saturu. 

Kaitējums

Līdzreferenti uzskata, ka priekšlikuma 14. pantā ieviestais jaunais noteikums par mantisko 
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kaitējumu patērētāja digitālajai videi ir padziļinātas apspriešanas vērts. 14. pantā ir noteikts, 
ka digitālā satura piegādātājs ir atbildīgs par mantisku kaitējumu patērētāja digitālajai videi, 
ko izraisījis nepilnīgs digitālais saturs vai digitālā satura nepiegādāšana. Taču šeit ir 
nepieciešamas atbildes uz vairākiem neskaidriem jautājumiem. Piemēram, tā kā Priekšlikums 
par digitālo saturu paredz pilnīgu saskaņošanu, nav skaidrs, vai visi citi zaudējumu 
atlīdzināšanas pamatojumi ir vai nav izslēgti no tā darbības jomas. Šķiet pamatoti, ka 
dalībvalstis reglamentē visus citus iedomājamos kaitējuma gadījumus, jo īpaši kaitējumu 
nedigitālajai videi, un vispārēja saistību tiesību aktu saskaņošana nav paredzēta. Šo iemeslu 
dēļ līdzreferentiem ir jāapsver jautājums par to, vai viņi uzskata, ka ir nepieciešams pievienot 
tekstu, kurā būtu precizēts, ka 14. pants nekādi neizslēdz atbildību par kaitējumu nedigitālajai 
videi, un kurā būtu precizēta termina „digitālā vide” konkrēta nozīme.

Citi jautājumi

Saskaņošanas pakāpe

Vēl viens svarīgs jautājums, kas būs jāizskata, ir saskaņošanas līmenis. Priekšlikuma par 
digitālo saturu 4. pantā ir noteikts, ka dalībvalstis nepatur spēkā vai neievieš noteikumus, kuri 
atšķiras no šajā direktīvā paredzētajiem noteikumiem. Tādējādi dalībvalstīm var būt liegts 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kas ir patērētājiem vairāk vai mazāk draudzīgi nekā 
Priekšlikumā par digitālo saturu paredzētie noteikumi. Līdzreferentiem tomēr ir jāvienojas par 
nākotnes situācijai piemērotu un tehnoloģiju ziņā neitrālu pieeju, tāpēc ir jāņem vērā tas, ka 
šobrīd ir grūti paredzēt, kāda veida problēmas, kas prasīs likumdošanas pasākumu veikšanu 
patērētāju un uzņēmumu labā, var rasties tuvākajā nākotnē. Lai gan maksimāla saskaņošana 
noteikti ir piemērota vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanai uzņēmumiem visā 
Eiropā, tomēr nedrīkst aizmirst, ka šīs direktīvas ieviešanai paredzētie attiecīgie noteikumi 
būs sadalīti 28 tiesību sistēmās un — kas ir vēl svarīgāk — tie būs cieši saistīti ar pārējo 
privāttiesību daļu katrā no dalībvalstīm. Priekšlikumā ir risināti tikai atsevišķi jautājumi, un 
lielākā daļa noteikumu attiecībā uz digitālā satura līgumu spēkā esamību, saturu un 
interpretāciju tiks reglamentēti valstu līmenī. Tāpēc uzņēmumiem sniegtās priekšrocības 
daļēji mazinās vispārējo līgumtiesību daudzveidība. Ir jāizdara politiska izvēle starp 
maksimālas aizsardzības nodrošināšanu patērētājiem un (domājams) vienlīdzīgu konkurences 
apstākļu sniegto relatīvo priekšrocību nodrošināšanu uzņēmumiem.

Secinājums

Eksperti ir konstatējuši papildu jautājumus, kuri šajā direktīvā vēl netiek, bet varētu tikt 
risināti. To vidū varētu būt tādi jautājumi kā patērētāju tiesības vairākkārt lejupielādēt datus, 
veidot kopijas, tālākpārdot digitālo saturu un saņemt pamata atjauninājumus un apkalpošanu, 
kā arī jautājumi par izvēles garantijām, tūlītēju piegādi, kopēju atbildību un īpašiem 
negodīgiem līgumu nosacījumiem, kas tiek iekļauti līgumos par digitālā satura piegādi. 
Līdzreferenti plāno sadarboties ar ēnu referentiem nolūkā izstrādāt līdzsvarotu un taisnīgu 
galīgo dokumenta tekstu, kas atbilstu spēkā esošajiem ES tiesību aktiem un palīdzētu 
apmierināt gan uzņēmumu, gan patērētāju vajadzības.
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