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Wniosek Komisji i jego cele

W ramach realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego Komisja Europejska 
przyjęła w grudniu 2015 r. dwa wnioski w sprawie ujednoliconych przepisów dotyczących 
niektórych aspektów umów o dostawę treści cyfrowych („wniosek dotyczący treści 
cyfrowych”) i umów dotyczących internetowej sprzedaży towarów na odległość i innej 
sprzedaży towarów na odległość („wniosek dotyczący towarów”). Wnioski zawierają wspólne 
cele, a zatem podlegają spójnej i kompleksowej interpretacji prawnej.

Wniosek dotyczący treści cyfrowych bazuje na doświadczeniu zdobytym podczas 
negocjacji w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży. Zamiast 
wprowadzenia opcjonalnego systemu prawa zobowiązań, Komisja zamierza przeprowadzić 
harmonizację niektórych aspektów przepisów prawa zobowiązań dotyczących umów między 
przedsiębiorcami a konsumentami w sprawie dostarczania treści cyfrowych.

Wniosek dotyczący treści cyfrowych ma na celu usunięcie luki w prawodawstwie 
europejskim i krajowym poprzez utworzenie standardowego zbioru przepisów prawa ochrony 
konsumentów i prawa zobowiązań oraz zapobieganie powstawaniu rozbieżnych przepisów 
krajowych, które utrudniałyby handel transgraniczny i rozwój jednolitego rynku cyfrowego 
i podkopywałyby zaufanie konsumentów.

Prace przygotowawcze komisji parlamentarnych

Wniosek został przekazany Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz 
Komisji Prawnej jako wspólnym komisjom zgodnie z art. 55 regulaminu wewnętrznego. 
W dniu 17 lutego 2016 r. Komisja Prawna zorganizowała warsztaty na temat nowych 
przepisów dotyczących umów w środowisku cyfrowym. W dniu 27 kwietnia 2016 r. obie
komisje parlamentarne odbyły wspólne posiedzenie, na którym Komisja Europejska 
przedstawiła wniosek. W dniu 24 maja 2016 r. obie komisje parlamentarne zorganizowały 
wspólne wysłuchanie publiczne na temat stosunków umownych i konsumenckich środków 
zaradczych w sferze cyfrowej. W panelach uczestniczyli przedstawiciele środowisk 
akademickich, organizacji konsumenckich i różnych sektorów biznesowych.

Zasady przewodnie współsprawozdawców

Współsprawozdawcy ustalili, że oprą swoją pracę na następujących podstawowych zasadach:

 jasne, proste i wyważone przepisy prawa zobowiązań dotyczące dostarczenia treści 
cyfrowych. Oznacza to rozwiązania, które sprawdzą się w przyszłości i w jak 
największym stopniu są otwarte na nowości techniczne;

 spójność w stosunku do obowiązującego prawodawstwa unijnego, przy jednoczesnym 
doprecyzowaniu relacji z innymi odpowiednimi przepisami;

 jak największe dostosowanie do wniosku dotyczącego towarów i do przepisów 
unijnych mających zastosowanie do świata „offline”, aby uniknąć różnic w poziomie 
ochrony konsumentów w zależności od różnych kanałów dystrybucji;

 zrównoważony wynik, który przyniesie korzyści zarówno konsumentom, jak 
i przedsiębiorcom.
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Refleksje na temat wniosku

Definicja treści cyfrowych

Współsprawozdawcy przyjmują z zadowoleniem rozszerzenie zakresu definicji „treści 
cyfrowych” w art. 2 w stosunku do definicji „treści cyfrowych” w dyrektywie w sprawie praw 
konsumentów. Oboje rozważają jednak możliwość uściślenia różnic między tymi dwoma 
systemami prawnymi poprzez wprowadzenie kategorii usług cyfrowych, tak aby wyraźnie 
włączyć do zakresu zastosowania pliki wideo, audio, aplikacje, gry cyfrowe i inne 
oprogramowanie (art. 2 ust. 1 lit. a)), a także usług w chmurze (art. 2 ust. 1 lit. b)) oraz 
serwisów społecznościowych (art. 2 ust. 1 lit. c)), bez wprowadzania w błąd co do 
obowiązującej terminologii, która została transponowana do prawa krajowego dopiero 
niedawno. Takie podejście, zgodnie z którym wniosek dotyczący treści cyfrowych obejmuje 
wszystkie treści i usługi cyfrowe, może stanowić rozwiązanie zachowujące aktualność, 
obejmujące wszystkie rodzaje produktów cyfrowych i umów w nadchodzących latach. 
Ponieważ jednak nie określono prawnej kategorii umowy (leasing, sprzedaż, usługi), zachodzi 
wymóg, by transponujące państwo członkowskie stworzyło nowego rodzaju swoisty typ 
umowy lub włączyło postanowienia do istniejących typów umów, zgodnie z odnośnymi 
przepisami krajowymi.

Zakres

Należy zwrócić uwagę na art. 3 oraz motywy 11, 12, 13 i 17. Członkowie komisji 
parlamentarnych, zainteresowane strony i środowiska akademickie powszechnie akceptują 
fakt, że wniosek dotyczący treści cyfrowych obejmuje dostarczanie treści cyfrowych, 
niezależnie od tego, czy stosunek umowny został zawarty online czy offline i bez względu na 
sposób dostarczenia treści cyfrowych (treści cyfrowe na nośniku lub dostarczane w drodze 
pobierania, transmisji strumieniowej lub jakiegokolwiek innego sposobu dostępu). Jednakże 
znaczną krytykę wywołała decyzja Komisji o wyłączeniu oprogramowania wbudowanego 
z szerokiego zakresu zastosowania. Jest to szczególnie problematyczne w przypadku towarów 
z wbudowanymi treściami cyfrowymi, które należą do kategorii produktów inteligentnych, 
takich jak samochody podłączone do internetu, telefony komórkowe czy inteligentne 
telewizory itp. Motyw 11 wniosku dotyczącego treści cyfrowych i motyw 13 wniosku 
dotyczącego towarów przewidują, że dyrektywa dotycząca towarów ma zastosowanie do 
treści cyfrowych zintegrowanych z towarem, takich jak urządzenia gospodarstwa domowego 
lub zabawki, jeżeli treści cyfrowe są wbudowane w taki sposób, że ich funkcje są podrzędne 
w stosunku do głównych funkcji towaru i działają jako integralna część towaru. W praktyce 
rozróżnienie to prowadziłoby m.in. do tego, że oprogramowanie wbudowane w produkt 
hybrydowy, taki jak samochód podłączony do internetu, podlegałoby systemowi i środkom 
zaradczym określonym we wniosku dotyczącym towarów, a osobno nabyte oprogramowanie 
takiego samochodu – systemowi określonemu we wniosku dotyczącym treści cyfrowych. 
Dyskusje w obu komisjach wykazały, że wyżej wymieniony „test funkcjonalności” może być 
trudny do zastosowania dla konsumentów i handlowców, a ponadto może zawierać element 
subiektywny, który mógłby ewoluować w czasie (czy podstawową funkcją smartfonu jest 
wykonywanie połączeń telefonicznych czy też służy on jako nośnik dla aplikacji, 
zainstalowanych fabrycznie lub nie?). Subiektywny element testu funkcjonalności pozostawia 
wątpliwości interpretacyjne, szczególnie w odniesieniu do produktów internetu rzeczy, które 
mogą wykraczać poza zakres wniosku dotyczącego treści cyfrowych (motyw 17).
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Ta kontrowersja zmusiła sprawozdawców do rozważenia różnych sposobów wyjaśnienia 
zakresu wniosku, w tym:

a) ulepszenia definicji towarów z wbudowanymi treściami cyfrowymi, które byłyby objęte 
wnioskiem dotyczącym towarów;

b) podejścia opartego na umiejscowieniu wady: Mające zastosowanie środki zaradcze 
zależałyby od tego, co uległoby defektowi. Gdyby defekt dotyczył oprogramowania, 
wówczas zastosowanie miałby system dotyczący treści cyfrowych. Gdyby defekt dotyczył 
sprzętu (w tym płyt CD) wówczas zastosowanie miałby system dotyczący towarów. Podejście 
oparte na umiejscowieniu wady jest zgodne z sugestią, by skupić się na umowach 
mieszanych. Wydaje się, że we wniosku dotyczącym treści cyfrowych faktycznie przyjęto 
w art. 3 ust. 6, że umowa może obejmować elementy dotyczące dostarczania treści cyfrowych 
i elementy innych umów, np. umów sprzedaży. Ten przepis mógłby zostać rozwinięty, tak by 
odpowiednio uwzględnić takie umowy mieszane. Wprowadzona niedawno w Zjednoczonym 
Królestwie ustawa o prawach konsumenta z 2015 r. obejmuje w sekcji 1(4) umowy mieszane,
w wyniku czego zarówno w odniesieniu do praw, jak i środków zaradczych, konieczne jest 
przeanalizowanie stosownych elementów umowy mieszanej;

c) podejścia opartego na treściach cyfrowych: można by rozważyć objęcie inteligentnych 
towarów systemem dotyczącym treści cyfrowych (uwzględniając pozostałe różnice
i dodatkowe prawa cyfrowe) oraz modelem wzorowanym na podejściu przyjętym przez 
Komisję w odniesieniu do płyt CD i DVD, które wchodzą już w zakres systemu dotyczącego 
treści cyfrowych;

d) podejścia opartego na rozróżnieniu „materialne vs. niematerialne”: zastosowanie ma jeden 
zestaw środków zaradczych w zależności od tego, czy można dotknąć przedmiotu umowy 
(smartfony, płyty CD itp. – zastosowanie mają wówczas środki dotyczące towarów) czy też 
nie (aplikacje pobierane z internetu – zastosowanie mają wówczas środki dotyczące treści 
cyfrowych). Plusem tego podejścia jest zwiększona prostota i łatwość stosowania przez 
konsumentów: do jednej umowy stosuje się wówczas tylko jeden zestaw środków zaradczych. 
Nie czyni się żadnego rozróżnienia między typami wbudowanych treści cyfrowych, ponieważ 
wszystkie treści cyfrowe byłyby objęte wnioskiem dotyczącym towarów, niezależnie od tego, 
czy treści te byłyby podrzędne w stosunku do głównych funkcji towaru, czy też nie. Płyty CD
i DVD byłyby wówczas traktowane jako towary, w przeciwieństwie do wniosku Komisji.

Wszystkie cztery podejścia mają wady i zalety. Na przykład zastosowanie jednego zestawu 
środków zaradczych do sytuacji mieszanej, takiej jak wbudowane treści cyfrowe (jak
w podejściu a) i d) opisanym powyżej), może skutkować tym, że środki zaradcze, które
w innej sytuacji byłyby logiczne dla podrzędnych/pobocznych elementów umowy, są 
niedostępne. Zatem gdy wbudowane oprogramowanie powoduje straty majątkowe
w środowisku cyfrowym konsumenta, specyficzne środki zaradcze określone
w art. 14 ust. 1 wniosku dotyczącego treści cyfrowych mogą być niedostępne, ponieważ 
zastosowanie ma system sprzedaży przez internet.

Dane jako świadczenie wzajemne i spójność wniosku z ramami ochrony danych UE

We wniosku wprowadzono pojęcie świadczenia wzajemnego innego niż zapłata ceny poprzez 
udostępnienie danych. Obecnie dane są zbierane w bardzo zróżnicowany sposób, np. poprzez 
dobrowolne ujawnianie informacji w ustawieniach sieci społecznościowej lub poprzez 
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śledzenie użytkowników, którzy poprzez prowadzenie wielu przeszukiwań w internecie 
ujawniają swój zamiar zakupu. Coraz częściej usługi internetowe są reklamowane i oznaczane 
jako „bezpłatne”, podczas gdy w rzeczywistości konsumenci przekazują swoje dane jako 
świadczenie wzajemne, a ponadto wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych w ramach 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Tendencja ta ulega przyspieszeniu wskutek 
digitalizacji. Współsprawozdawcy zapewnią spójność ze wspomnianym rozporządzeniem
i z zadowoleniem przyjęliby wprowadzenie przepisu, np. w art. 3 ust. 8, stanowiącego, że 
niniejsza dyrektywa nie narusza rozporządzenia o ogólnej ochronie danych (UE) nr 2016/679.

We wniosku dotyczącym treści cyfrowych stwierdza się, że dostawców i konsumentów wiążą 
synalagmatyczne stosunki umowne, gdzie dostawca dostarcza treści cyfrowe w zamian za 
zapłatę ceny, aktywne dostarczenie danych osobowych lub jakichkolwiek innych danych 
(art. 3 ust. 1). Uzasadnieniem zastosowania pojęć „dane osobowe” i „jakiekolwiek inne dane” 
ma być fakt, że wniosek dotyczący treści cyfrowych nie powinien wyprzedzać interpretacji 
pojęcia „dane osobowe” zastosowanej w ogólnym rozporządzeniu o danych osobowych. 
Pojęcie „jakiekolwiek inne dane” można by jednak bardziej doprecyzować.

Zainteresowane strony i naukowcy wyrazili poważne obawy co do dokładnego zakresu 
stosowania artykułów 3 ust. 1 i art. 4, ponieważ obejmują one jedynie „aktywnie” dostarczone 
dane. Często dane osobowe są jednak gromadzone z użyciem środków pośrednich 
(śledzenie), które, zgodnie z motywem 14, nie są uwzględnione we wniosku. W związku
z tym nasuwa się pytanie, czy przepis ten nie zawęża nieuchronnie zakresu stosowania, 
zachęcając dostawców treści do obchodzenia przepisów. Współsprawozdawcy będą również 
musieli szerzej omówić znaczenie terminu „absolutnie niezbędne”
w art. 3 ust. 4 w odniesieniu do uzasadnionego przetwarzania danych zgodnie z ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych.

Ponadto współsprawozdawcy pragnęliby otrzymać wyjaśnienia co do konsekwencji cofnięcia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych w odniesieniu do stosunków umownych (umowy w zamian za dane osobowe). Być 
może będzie trzeba doprecyzować również przepisy dotyczące rozwiązania umowy oraz 
obowiązki i konsekwencje zarówno dla dostawcy, jak i podmiotu danych/konsumenta, aby 
nie naruszyć równowagi w stosunkach umownych opartych na danych jako świadczeniu 
wzajemnym.

Zgodność treści cyfrowych

Przepisy dotyczące zgodności dzielą się w niniejszym wniosku na test kryteriów 
subiektywnych (art. 6 ust. 1) i test kryteriów obiektywnych (art. 6 ust. 2). 
Art. 6 ust. 1 stanowi, że treści cyfrowe muszą odpowiadać opisowi przekazanemu przez 
dostawcę. Jedynie w zakresie, w jakim umowa nie przewiduje takich wymogów, treści 
cyfrowe służą osiągnięciu pewnych celów, do jakich zwykle służą towary tego samego 
rodzaju (art. 6 ust. 2). Podsumowując, zgodność jest oceniana przede wszystkim na podstawie 
poszczególnych postanowień danej umowy. Oznacza to odejście od powszechnie 
stosowanego wcześniej modelu obiektywnego testu zgodności, o którym mowa w dyrektywie



PE585.510v01-00 6/6 DT\1098862PL.doc

PL

w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji1. Tylko
w przypadku, gdy umowa jest „niewystarczająca lub nieprzejrzysta” w odniesieniu do 
wymogów dotyczących treści cyfrowych (art. 6 ust. 2); motyw 25), zastosować można 
kryteria obiektywne, by ustalić, czy treści cyfrowe są zgodne z umową czy wadliwe. 

Członkowie komisji parlamentarnych, zainteresowane podmioty i naukowcy stawiają jednak 
pytanie, czy takie podejście jest właściwe. Przy kilku okazjach, a także podczas wspólnych 
posiedzeń komisji, przedstawiciele Komisji Europejskiej utrzymywali, że konwencjonalne 
przepisy dotyczące zgodności są niewystarczające w odniesieniu do treści cyfrowych, 
ponieważ dostawca może być ograniczony prawami własności intelektualnej, które muszą 
zostać przeniesione na konsumenta. Z kolei można stwierdzić, że test 
zgodności w art. 2 dyrektywy w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych
z tym gwarancji2 zapewnia wymaganą otwartość, co jest konieczne ze względu na 
niepewność tego, czego konsument może oczekiwać od treści cyfrowych. Ponadto 
współsprawozdawcy widzą potrzebę dalszej krytycznej oceny tego, czy ten 
subiektywny/obiektywny test zgodności spełnia potrzeby konsumentów i przedsiębiorstw, jak 
również transponujących państw członkowskich.

Ciężar dowodu

Współsprawozdawcy odnotowują, że art. 9 wniosku dotyczącego treści cyfrowych nie 
ogranicza okresu przeniesienia ciężaru dowodu do sześciu miesięcy, jak ustanowiono
w dyrektywie w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji, 
ani do dwóch lat, jak ustanowiono we wniosku dotyczącym towarów. Ciężar dowodu
w odniesieniu do zgodności treści cyfrowych z umową spoczywa na dostawcy, w odniesieniu 
do niezgodności istniejącej w momencie dostawy. Przeniesiony ciężar dowodu w odniesieniu 
do zgodności (na korzyść konsumentów) może zostać przeniesiony przez dostawców jeśli 
dostawca wykaże, że „środowisko cyfrowe konsumenta nie jest zgodne z wymaganiami 
interoperacyjności i innymi wymaganiami technicznymi dla danych treści cyfrowych
w zakresie, w jakim dostawca poinformował konsumenta o tych wymaganiach przed 
zawarciem umowy”. Ponadto ciężar dowodu wystąpienia wady ponownie przechodzi na 
konsumenta, jeżeli konsument odmawia współpracy z dostawcą „w zakresie możliwym
i koniecznym dla zbadania środowiska cyfrowego konsumenta” używanego przez 
konsumenta.

Ponieważ we wniosku dotyczącym treści cyfrowych nie wyznaczono okresu gwarancji, 
współsprawozdawcy muszą uwzględnić następujące elementy: w motywie 36 Komisja 
twierdzi, że „treści cyfrowe nie podlegają zużyciu”, a co za tym idzie nie jest wymagane 
określenie terminu wnoszenia roszczeń w przypadku niezgodności. Przy zestawieniu rzeczy 
materialnych i treści cyfrowych takie rozumowanie mogłoby być przekonujące, ponieważ 
zakłada trwałość zasobów cyfrowych. Jednakże założenie to nie jest w żaden sposób 

                                               
1

Dyrektywa 1999/44/WE. Zob. Martin Schmidt-Kessel et al, „Die Richtlinienvorschläge der Kommission zu 
Digitalen Inhalten und Onlinehandel-Teil I” GPR/ 1 (2016) p. 65.
2 Przyjmuje się, że towar jest zgodny z umową, jeśli jest zgodny z opisem sprzedawcy, służy osiągnięciu celów, 
do jakich został wyprodukowany, służy osiągnięciu celów, do jakich zwykle używa się danego towaru i wykazuje 
jakość i działanie, które są normalne dla towarów tego samego rodzaju i których konsument może zasadnie 
oczekiwać.



DT\1098862PL.doc 7/7 PE585.510v01-00

PL

udowodnione. Współsprawozdawcy muszą rozważyć, czy przyjęte przez Komisję podejście 
polegające na wyznaczaniu różnych okresów gwarancji dla treści cyfrowych i rzeczy 
materialnych jest rozsądne. Problem ten staje się jeszcze bardziej wyraźny, gdy weźmie się 
pod uwagę odmienne okresy przedawnienia w państwach członkowskich, co uniemożliwia 
konsumentom wnoszenie roszczeń po upływie terminu przedawnienia.

Pozostają więc pytania co do zakresu informacji, których dostawcy powinni mieć prawo się 
domagać przed zawarciem umowy, oraz trwałego charakteru przeniesienia ciężaru dowodu.
W szczególności w odniesieniu do tej drugiej kwestii należy wziąć pod uwagę dostosowanie 
do wniosku dotyczącego towarów.

Środki zaradcze

W odniesieniu do środków zaradczych, we wniosku dotyczącym treści cyfrowych zachowano 
ten sam system hierarchii środków zaradczych, co w dyrektywie w sprawie sprzedaży 
towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji, w której z kolei kierowano się 
podejściem zakładającym minimalną harmonizację i wnioskiem dotyczącym towarów.
W przypadku niezgodności konsument musi najpierw szukać sposobu na naprawienie wady, 
a dopiero na drugim etapie ma prawo do rozwiązania umowy i zwrotu pieniędzy. Prawo 
konsumenta do rozwiązania umowy jest jednak wykluczone, jeśli niezgodność nie zakłóca 
funkcjonalności, interoperacyjności lub „innych właściwości” treści cyfrowych, zgodnie
z art. 12 ust. 5, przy czym ciężar dowodu spoczywa na dostawcy. W przypadkach gdy 
konsument nabył treści cyfrowe w zamian za zapłatę ceny i jest uprawniony do rozwiązania 
umowy z powodu niezgodności, może zamiast tego wybrać częściowe obniżenie zapłaconej 
ceny (art. 12 ust. 3–4). Obniżenie ceny powinno być proporcjonalne do obniżenia wartości 
faktycznie dostarczonych treści cyfrowych w stosunku do treści cyfrowych, które byłyby 
zgodne z umową.

Kilku członków komisji parlamentarnych oraz zainteresowane strony krytykują propozycję 
utrzymania systemu hierarchii w ramach podejścia polegającego na pełnej harmonizacji, 
ponieważ prowadziłoby to do zmiany utrwalonych krajowych przepisów dotyczących 
ochrony konsumentów. W ramach niektórych jurysdykcji w UE, konsument może rozwiązać 
umowę, jeżeli naruszenie jest wystarczająco poważne. Współsprawozdawcy będą musieli 
dokonać dalszej oceny systemu w pełni zharmonizowanej hierarchii środków zaradczych.

W każdym razie, aby uniknąć wprowadzania dwóch kompletnie różnych zestawów 
przepisów, środki zaradcze we wniosku dotyczącym treści cyfrowych i środki zaradcze we 
wniosku w sprawie rzeczy materialnych powinny być jak najbardziej spójne. Punktem 
wyjścia takich dostosowań byłyby obowiązujące przepisy, tj. dyrektywa w sprawie sprzedaży 
towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji i wniosek dotyczący towarów. 
Jedynie w przypadku, gdy wymaga tego specyfika treści cyfrowych, przewidziano by 
dodatkowe środki zaradcze dla konsumentów (straty majątkowe wyrządzone w środowisku 
cyfrowym, odzyskiwanie danych po rozwiązaniu umowy, itp.).

To podejście oparte na dostosowawczych środkach zaradczych może pociągnąć za sobą 
dalszą dyskusję na temat ewentualnego dostosowania innych aspektów wniosku, takich jak:

 związku między obiektywnymi a subiektywnymi kryteriami zgodności
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 długości okresu gwarancji i ciężaru dowodu

 rozwiązania umowy (pomniejsze wady itp.)

 prawa do odszkodowania za szkody majątkowe wyrządzone w środowisku cyfrowym 
(również w przypadku wbudowanych treści cyfrowych)

 przepisów dotyczących gwarancji handlowych (również dla treści cyfrowych)

 przepisów dotyczących dostarczania 

 ...

W połączeniu z podejściem opartym na „dostosowawczych środkach zaradczych”, do 
określenia, w jakim stopniu należy stosować pozostałe szczegółowe przepisy dotyczące treści 
cyfrowych, można wykorzystać kryteria rozgraniczające wymienione w przepisach 
dotyczących zakresu zastosowania.

Odszkodowania

Współsprawozdawcy uznają, że nowo wprowadzony przepis dotyczący szkód majątkowych 
wyrządzonych w środowisku cyfrowym konsumenta w art. 14 wniosku wart jest pogłębionej 
dyskusji. Art. 14 stanowi, że dostawca treści cyfrowych jest odpowiedzialny za szkody 
majątkowe wyrządzone w środowisku cyfrowym w wyniku wadliwych treści cyfrowych lub 
niedostarczenia treści cyfrowych. Pozostaje jednakże kilka otwartych kwestii wymagających 
odpowiedzi. Na przykład ze względu na fakt, że wniosek dotyczący treści cyfrowych jest 
ukierunkowany na pełną harmonizację, nie jest jasne, czy wszystkie inne podstawy 
odszkodowania są wyłączone czy nie. W rzeczywistości wydaje się wiarygodne, że wszystkie 
inne możliwe przypadki odszkodowania, przede wszystkim w odniesieniu do środowiska 
niecyfrowego, są szczegółowo uregulowane przez państwa członkowskie i nie przewidywano 
zharmonizowania prawa deliktów. Z tych względów współsprawozdawcy muszą rozważyć, 
czy widzą potrzebę dodania sformułowań, które wyjaśnią, że art. 14 nie wyłącza 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone w środowisku niecyfrowym i wyjaśnią konkretne 
znaczenie pojęcia „środowisko cyfrowe”.

Inne kwestie

Poziom harmonizacji

Kolejną istotną kwestia, którą należy poruszyć, jest poziom harmonizacji. Art. 4 wniosku 
dotyczącego treści cyfrowych przewiduje, że państwa członkowskie nie mogą utrzymywać 
ani wprowadzać przepisów odbiegających od tych, które zostały ustanowione w tej 
dyrektywie. W konsekwencji państwa członkowskie powinny mieć zakaz utrzymywania lub 
wprowadzania przepisów, które byłyby bardziej lub mniej przyjazne dla konsumenta niż 
przepisy wniosku dotyczącego treści cyfrowych. Jednakże współsprawozdawcy muszą 
uzgodnić podejście, które sprawdzi się w przyszłości i będzie neutralne pod względem 
technologicznym, a tym samym muszą wziąć pod uwagę, że trudno będzie przewidzieć jakie 
problemy wymagające działań prawodawczych mogą pojawić się w najbliższej przyszłości.
Choć maksymalna harmonizacja jest z pewnością odpowiednia do stworzenia równych szans 
dla przedsiębiorstw w całej Europie, nie należy zapominać, że odnośne przepisy wdrażające 
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dyrektywę będą rozproszone w 28 systemach prawnych oraz, co ważniejsze, będą ściśle 
powiązane z pozostałą częścią prawa prywatnego w każdym państwie członkowskim. 
Wniosek porusza jedynie wybrane kwestie, a większość przepisów dotyczących ważności, 
treści i interpretacji umów w sprawie treści cyfrowych pozostanie na poziomie krajowym. 
Dlatego też korzyści dla przedsiębiorstw będą przynajmniej częściowo zniwelowane przez 
rozbieżność w ogólnych przepisach prawa zobowiązań. Należy zatem dokonać politycznego 
wyboru pomiędzy, z jednej strony, osiągnięciem maksymalnej ochrony konsumentów
a relatywną korzyścią polegającą na stworzeniu (w założeniu) równych szans dla 
przedsiębiorstw

Podsumowanie

Eksperci wskazali dodatkowe kwestie, które nie są, ale potencjalnie mogłyby zostać objęte 
zakresem niniejszej dyrektywy. Mogłyby one obejmować, na przykład, prawa konsumentów 
do wielokrotnych pobrań, do odsprzedaży treści cyfrowych i do otrzymywania podstawowych 
aktualizacji i korzystania z usług konserwacyjnych, oraz kwestie dodatkowych gwarancji, 
natychmiastowego dostarczania, wspólnej odpowiedzialności i konkretnych nieuczciwych 
postanowień umownych w umowach o dostarczenie treści cyfrowych. Współsprawozdawcy 
zamierzają współpracować z kontrsprawozdawcami, tak by tekst końcowy był zrównoważony
i sprawiedliwy, spójny z istniejącym już prawodawstwem UE i by spełniał oczekiwania 
zarówno przedsiębiorstw, jak i konsumentów.
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