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KORT BEGRUNDELSE

Den digitale revolution har gennemgribende konsekvenser for vores samfund. Med vores 
stigende afhængighed af IT-produkter og -tjenester bliver det stadig vigtigere at sikre, at vores 
rettigheder respekteres i den digitale verden. Millioner af europæiske forbrugere køber eller 
bruger eller får på anden måde adgang til digitalt indhold i bred forstand (f.eks. 
videostreaming, apps, spil, tjenester i skyen og sociale netværk) hver dag, men deres 
rettigheder på internettet er ikke beskyttet på samme måde som i verden uden for nettet. 
Denne situation undergraver forbrugertilliden og truer privatlivets fred på internettet, da 
fejlbehæftede eller usikre digitale produkter og tjenester ikke vil beskytte de enorme mængder 
af vores personoplysninger, der er tilgængelige på nettet, ordentligt.

Ordføreren sigter mod at øge forbrugertilliden og privatlivets fred på internettet ved at sikre 
passende beskyttelse ved køb af digitalt indhold. Anvendelsesområdet og definitionen af 
digitalt indhold skal præciseres yderligere for at sikre, at alle forbrugere - også dem, der er 
mindre teknologikyndige eller mindre teknisk fortrolige med onlinemiljøet - får sikret deres 
rettigheder. Onlineverdenen — og dermed anvendelsen af digitalt indhold — er blevet meget 
mere end blot et middel til at udføre specifikke opgaver. Vores personlige fotos, adressebøger 
og lægelige oplysninger findes normalt i skyen. Mange af vores personlige samtaler finder 
sted og bliver ofte lagret på internettet. Og i vores onlineaktiviteter efterlader vi så mange 
digitale spor, at virksomheder kan tegne et overraskende intimt portræt af os. Det er derfor 
klart, at der er et endnu mere presserende behov for beskyttelse af vores personoplysninger i 
onlinemiljøet end i verden uden for nettet. Dette forslag, som fokuserer på forholdet mellem 
leverandør og forbruger af digitalt indhold, er derfor uløseligt forbundet med spørgsmålet om 
beskyttelse af vores personoplysninger online. Det er derfor vigtigt at sikre, at dette direktiv 
overholder de generelle regler i den nye generelle forordning om databeskyttelse (2016/679) 
med henblik på at sikre konsekvens angående borgernes grundlæggende ret til privatlivets 
fred og styrke forbrugernes tillid til levering af sikkert digitalt indhold.

Ordføreren vil gerne styrke og præcisere forslaget på følgende punkter. Det er i relation til 
disse punkter vigtigt at holde sig for øje, at forslaget tager sigte på en fuldstændig 
harmonisering, som forhindrer medlemsstaterne i at opretholde eller indføre nationale regler, 
der rækker videre end dette direktiv hvad angår forbrugerbeskyttelse:

 Aktiv levering af personoplysninger fra forbrugerens side: Forslaget dækker kun de typer 
af aftaler, hvor forbrugeren enten betaler eller "aktivt leverer" personoplysninger som 
modydelse. Dette synes at være for begrænset, da forbrugernes personoplysninger (såsom 
lokaliseringsdata, personlige kontakter, indkøbshistorik osv.) i dag ofte bruges som en 
form for modydelse, uden at forbrugerne er klar over det. Den pågældende begrænsning 
kan desuden skabe et uheldigt incitament for leverandørerne til at undlade at anmode om 
forbrugerens samtykke. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at udvide denne 
bestemmelse, således at alle aftaler om levering af digitalt indhold, som indebærer 
anvendelse af forbrugerens personoplysninger, bliver omfattet.

 Der skal tilføjes en definition af personoplysninger baseret på forordning 2016/679 for at 
sikre en klar sondring mellem personoplysninger og andre data, der nævnes i teksten. 

 Det digitale indholds overensstemmelse med aftalen: Det fastslås i forslaget, at det 
digitale indhold bør være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i aftalen, og at der 
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kun kan anvendes mere objektive kriterier (f.eks. tekniske standarder eller 
branchekodekser) til at vurdere overensstemmelsen, hvis indholdet ikke er beskrevet i 
aftalen. Man kan dog spørge sig selv, om forbrugeren i lyset af kompleksiteten af 
produkter med digitalt indhold virkelig er i stand til fuldt ud at forstå betingelserne i 
aftalen og træffe en informeret beslutning. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at der 
oftere bruges objektive og subjektive kriterier (f.eks. tekniske standarder eller berettigede 
forventninger) for at kontrollere overensstemmelsen.

 Leverandørernes erstatningsansvar: Forslaget begrænser leverandørens erstatningsansvar 
til kun at omfatte skader på forbrugerens hardware og software. Der kan imidlertid være 
tilfælde, hvor en forbruger lider alvorlige økonomiske eller immaterielle tab ud over en 
eventuel skade på det digitale miljø (f.eks. hvis software indeholder en bug, der gør det 
muligt for hackere at få adgang til en forbrugers computer og stjæle hans password til 
hans bankkonto). Det kan derfor være hensigtsmæssigt at udvide anvendelsesområdet i 
relation til skader, så det omfatter alle skader, der forvoldes forbrugeren. Endvidere 
kunne det være interessant at give medlemsstaterne mulighed for ved fastlæggelsen af de 
nærmere regler om erstatning at foretage en differentiering mellem de leverandører, som 
har gjort alt, hvad de kunne, for at begrænse muligheden for tab (f.eks. ved at overholde 
en bestemt IT-sikkerhedsbasislinje eller -standarder), og dem, der ikke har "bragt orden i 
eget hus" (f.eks. ikke har rådet bod på nogle sikkerhedsmæssige svagheder i deres 
produkter/tjenester, som de var bekendt med eller var blevet informeret om), for at 
fremme en stærkere følelse af ansvar og ansvarlighed blandt leverandørerne.

 Ophævelse af aftalen: Det bør klart fremgå af forslaget, præcis hvilke data der skal gives 
tilbage til forbrugeren, når aftalen bliver ophævet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at fremme et ægte digitalt indre 
marked er det nødvendigt at harmonisere 
visse aspekter af aftaler om levering af 
digitalt indhold med udgangspunkt i et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

(2) For at fremme et ægte digitalt indre 
marked er det nødvendigt at harmonisere 
visse aspekter af aftaler om levering af 
digitalt indhold med udgangspunkt i et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau og behovet for 
at forbedre tilgængeligheden.
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Forbrugerne vil få gavn af fuldt ud 
harmoniserede rettigheder med et højt 
beskyttelsesniveau, hvad angår digitalt 
indhold. De vil have klare rettigheder ved 
køb og brug af digitalt indhold, uanset hvor 
i EU dette sker. Det vil øge forbrugernes 
tryghed ved køb af digitalt indhold. Det vil 
desuden bidrage til at reducere den skade, 
som forbrugerne udsættes for i øjeblikket, 
fordi der vil være et sæt klare rettigheder, 
hvis der opstår problemer i forbindelse 
med det digitale indhold.

(7) Forbrugerne vil få gavn af fuldt ud 
harmoniserede rettigheder med et højt 
beskyttelsesniveau, hvad angår digitalt 
indhold. De vil have klare rettigheder ved 
køb og brug af digitalt indhold, uanset hvor 
i EU dette sker. Det vil øge forbrugernes 
tryghed ved køb af digitalt indhold. Det vil 
desuden bidrage til at reducere den skade, 
som forbrugerne udsættes for i øjeblikket, 
fordi der vil være et sæt klare rettigheder, 
hvis der opstår problemer i forbindelse 
med det digitale indhold og dets 
tilgængelighed.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Direktivet bør afhjælpe problemer 
inden for forskellige kategorier af digitalt 
indhold og levering heraf. For at tage højde 
for den hurtige teknologiske udvikling og 
for at tilgodese fremtidssikringen af 
begrebet digitalt indhold skal brugen af 
begrebet i dette direktiv være bredere end i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU1. Navnlig skal det tage højde 
for tjenester, der muliggør generering, 
behandling eller lagring af data. Selv om 
der findes mange måder, hvorpå digitalt 
indhold kan leveres, herunder overførsel til 
et varigt medium, download til 
forbrugerens udstyr, web-streaming, 
adgang til opbevaring af digitalt indhold 
eller adgang til brug af sociale medier, bør 
dette direktiv gælde alt digitalt indhold, 
uanset hvilket medium der benyttes til 

(11) Dette direktiv bør afhjælpe 
problemer inden for forskellige kategorier 
af digitalt indhold og levering heraf. For at 
tage højde for den hurtige teknologiske 
udvikling og for at tilgodese 
fremtidssikringen af begrebet digitalt 
indhold skal brugen af begrebet i dette 
direktiv være bredere end i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU1. Navnlig skal det tage højde 
for tjenester, der muliggør generering, 
behandling eller lagring af data. Selv om 
der findes mange måder, hvorpå digitalt 
indhold kan leveres, herunder overførsel til 
et varigt medium, download til 
forbrugerens udstyr, web-streaming, 
adgang til opbevaring af digitalt indhold 
eller adgang til brug af sociale medier, bør 
dette direktiv gælde alt digitalt indhold, 
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overførslen. Det er ikke ønskeligt at skelne 
mellem forskellige kategorier på dette 
teknologisk foranderlige marked, fordi det 
ville være meget vanskeligt at undgå 
forskelsbehandling af leverandørerne. Det 
skal sikres, at leverandører af forskellige 
kategorier af digitalt indhold har lige 
vilkår. Direktivet bør imidlertid ikke finde 
anvendelse på digitalt indhold, der indgår 
i en vare på en sådan måde, at det 
fungerer som en integreret del af varen, 
og dets funktion er underordnet i forhold 
til varens primære funktionaliteter. 

uanset hvilket medium der benyttes til 
overførslen. Det er ikke ønskeligt at skelne 
mellem forskellige kategorier på dette 
teknologisk foranderlige marked, fordi det 
ville være meget vanskeligt at undgå 
forskelsbehandling af leverandørerne. Det 
skal sikres, at leverandører af forskellige 
kategorier af digitalt indhold har lige 
vilkår. 

__________ __________

1 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64. 1 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64.

Begrundelse

På grund af den forventede stigning i tingenes internet inden for den nærmeste fremtid med 
alle de forskellige typer af "intelligente apparater" med integreret software er det vigtigt at 
præcisere, hvilke regler sådanne "intelligente apparater" og deres integrerede software 
falder ind under. Det vil i fremtiden sandsynligvis blive temmelig vanskeligt at skelne mellem, 
hvad der vil være det fremherskende element i produktet mellem det digitale indhold og den 
materielle vare. Den valgte undtagelse synes derfor ikke at kunne fungere i praksis, og et 
særskilt forslag fra Kommissionen på dette område ville være at foretrække.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Hvad angår digitalt indhold, som 
der ikke er betalt en pris for, dvs. som er 
leveret med andet end et pengebeløb som 
modydelse, bør direktivet kun gælde 
aftaler, hvor leverandøren ønsker data, og 
hvor forbrugeren aktivt leverer data til 
leverandøren, direkte eller indirekte, f.eks. 
navn, e-mail eller billeder, eksempelvis via 
individuel registrering eller på basis af en 
aftale, der giver adgang til forbrugerens 
billeder. Direktivet bør ikke finde 
anvendelse på situationer, hvor 

(14) Hvad angår digitalt indhold, som 
der ikke er betalt en pris for, dvs. som er 
leveret med andet end et pengebeløb som 
modydelse, bør dette direktiv også gælde 
aftaler, hvor forbrugeren leverer 
personoplysninger eller andre data, der 
kan anvendes direkte eller indirekte af 
leverandøren. Dette bør også omfatte 
aftaler, hvor forbrugeren tillader, at 
leverandøren får adgang til og behandler 
hans eller hendes personoplysninger. 
Direktivet bør ikke finde anvendelse på 
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leverandøren samler data, der er 
nødvendige for, at det digitale indhold kan 
fungere i overensstemmelse med aftalen, 
f.eks. geografisk lokalisering, der måtte 
være nødvendig for, at en applikation kan 
virke korrekt, eller udelukkende med 
henblik på at opfylde juridiske krav, f.eks. 
hvor registreringen af forbrugeren er 
lovpligtig af hensyn til sikkerhed og 
identifikation i henhold til gældende lov. 
Derudover bør direktivet ikke gælde 
situationer, hvor leverandøren indsamler 
data, herunder personoplysninger, f.eks. 
IP-adresse, eller andre automatisk 
genererede oplysninger som f.eks. 
oplysninger, der indsamles og overføres af 
en cookie, uden at forbrugeren afgiver 
disse oplysninger aktivt, heller ikke selv 
om forbrugeren har accepteret cookien. 
Direktivet bør heller ikke gælde 
situationer, hvor forbrugeren får vist 
reklamer udelukkende for at få adgang til 
digitalt indhold.

situationer, hvor leverandøren samler data, 
der udelukkende anvendes af 
leverandøren for, at det digitale indhold 
kan fungere, herunder opdatering af 
software, i overensstemmelse med aftalen, 
f.eks. geografisk lokalisering, der måtte 
være nødvendig for, at en applikation kan 
virke korrekt, eller udelukkende med 
henblik på at opfylde juridiske krav, f.eks. 
hvor registreringen af forbrugeren er 
lovpligtig af hensyn til sikkerhed og 
identifikation i henhold til gældende lov.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Digitalt indhold er særdeles 
relevant i forbindelse med tingenes 
internet. Det vil dog være hensigtsmæssigt 
at imødegå specifikke problemstillinger 
med hensyn til erstatningsansvar, der er 
relateret til tingenes internet, herunder 
ansvaret for aftaler vedrørende data og 
maskine-til-maskine-løsninger, på separat 
vis.

udgår

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Aftaler kan omfatte leverandørens 
almindelige betingelser, som forbrugeren 
skal acceptere. For visse typer af digitalt 
indhold beskriver leverandørerne ofte 
tjenesten og målbare mål for tjenesten i en 
service level agreement. Service level 
agreements er typisk vedlagt som bilag til 
hovedaftalen og er en vigtig del af det 
aftalemæssige forhold mellem leverandør 
og forbruger. De bør være omfattet af 
definitionen på en aftale i forbindelse med 
dette direktiv og bør derfor overholde 
reglerne i direktivet.

(18) Aftaler kan omfatte leverandørens 
almindelige betingelser, som forbrugeren 
skal acceptere. For visse typer af digitalt 
indhold beskriver leverandørerne ofte 
tjenesten og målbare mål for tjenesten i en 
service level agreement. Service level 
agreements er typisk vedlagt som bilag til 
hovedaftalen og er en vigtig del af det 
aftalemæssige forhold mellem leverandør 
og forbruger. De bør være omfattet af 
definitionen på en aftale i forbindelse med 
dette direktiv og bør derfor overholde 
reglerne i direktivet. I tilfælde, hvor 
samtykke til behandling af 
personoplysninger gives med andet end et
pengebeløb som modydelse, bør aftalen 
indeholde de i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 2016/6791

foreskrevne oplysninger om 
behandlingen, men de pågældende 
oplysninger bør klart kunne skelnes fra 
aftalens andre dele. Endvidere bør de 
vigtigste elementer af behandlingen af 
personoplysninger være illustreret ved 
hjælp af letforståelige ikoner.

_________________________________

1 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. april 
2016 om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Beskyttelse af fysiske personer i (22) Udøvelse af aktiviteter, der er 
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forbindelse med behandling af 
personoplysninger er reguleret i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1995/46/EF1 og i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2002/58/EF2, som finder 
fuld anvendelse i forbindelse med aftaler 
vedrørende levering af digitalt indhold. 
Disse direktiver fastlægger allerede den 
juridiske ramme på området for 
personoplysninger i EU. Gennemførelsen 
og anvendelsen af dette direktiv bør ske i 
fuld overensstemmelse med denne 
juridiske ramme. 

omfattet af dette direktiv, indebærer 
behandling af personoplysninger. Dette 
direktiv berører ikke bestemmelserne i 
EU-retten vedrørende behandling af 
personoplysninger i Unionen, navnlig 
forordning (EU) nr. 2016/6791 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF2, som finder anvendelse på 
behandling af personoplysninger i 
medlemsstaterne under tilsyn af 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, navnlig uafhængige 
offentlige myndigheder, som 
medlemsstaterne har udpeget. Disse 
retsakter fastlægger allerede den juridiske 
ramme på området for personoplysninger i 
EU og finder fuld anvendelse i forbindelse 
med aftaler vedrørende levering af digitalt 
indhold. Gennemførelsen og anvendelsen 
af dette direktiv bør ske i fuld 
overensstemmelse med denne juridiske 
ramme. 

__________ __________

1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31-50 [skal 
erstattes med den generelle forordning om 
databeskyttelse, når denne er vedtaget]
2 EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37-47. 2. EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37-47.

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at den behandling af personoplysninger, der foretages med henblik på 
levering af digitalt indhold, fuldt ud overholder EU's databeskyttelseslovgivning, herunder 
den nye generelle forordning om databeskyttelse, som er af horisontal karakter. 

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I de tilfælde, hvor aftalen ikke 
indeholder tilstrækkeligt klare og 
detaljerede parametre til at kunne afgøre, 
om det digitale indhold er i 
overensstemmelse med aftalen, er det 

(25) I de tilfælde, hvor aftalen ikke 
indeholder tilstrækkeligt klare og 
detaljerede parametre tilpasset de 
forbrugere, den er rettet mod, til at kunne 
afgøre, om det digitale indhold er i 
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nødvendigt at fastlægge objektive kriterier 
for overensstemmelse for at sikre, at 
forbrugerne kan udøve deres rettigheder. I 
sådanne tilfælde bør overensstemmelsen 
med aftalen vurderes ud fra det formål, 
som digitalt indhold af samme type 
normalt bruges til.

overensstemmelse med aftalen, er det 
nødvendigt at fastlægge kriterier for 
overensstemmelse for at sikre, at 
forbrugerne er i stand til at forstå og kan 
udøve deres rettigheder. I sådanne tilfælde 
bør overensstemmelsen med aftalen 
vurderes ud fra det formål, som digitalt 
indhold af samme type normalt bruges til, 
tilgængelige tekniske standarder og 
forbrugernes berettigede forventninger.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Data-drevne tjenester og 
teknologier giver en række væsentlige 
fordele, men de medfører også en række 
svagheder. Som det blev konstateret i 
strategien for et digitalt indre marked, er et 
højt niveau af netværks- og 
informationssikkerhed af afgørende 
betydning i hele EU for at sikre respekten 
for grundlæggende rettigheder, herunder 
retten til privatlivets fred og 
persondatabeskyttelse, for at øge 
forbrugernes tillid og styrke deres tro på 
den digitale økonomi. Efterhånden som 
software bliver mere og mere 
vidtrækkende, bliver egenskaber som 
pålidelighed, sikkerhed og evnen til at 
tilpasse sig nye behov også en væsentlig 
problemstilling. Det bliver derfor mere og 
mere vigtigt, at disse data-drevne tjenester 
og teknologier sikrer, at disse egenskaber 
garanteres i det omfang, dette står i 
rimeligt forhold til den rolle og funktion, 
som disse teknologier spiller. Navnlig 
egenskaber som sikkerhed og pålidelighed 
bliver en væsentlig problemstilling for 
innovative sammensatte tjenester, hvor 
man er afhængigt af sammenkoblingen af 
forskellige systemer inden for forskellige 

(27) Data-drevne tjenester og 
teknologier giver en række væsentlige 
fordele, men de medfører også en række 
svagheder. Som det blev konstateret i 
strategien for et digitalt indre marked, er et
højt niveau af netværks- og 
informationssikkerhed af afgørende 
betydning i hele EU for at sikre respekten 
for grundlæggende rettigheder, herunder 
retten til beskyttelse af privatlivets fred på 
internettet og persondatabeskyttelse, for at 
øge forbrugernes tillid og styrke deres tro 
på den digitale økonomi. Efterhånden som 
software bliver mere og mere 
vidtrækkende, bliver egenskaber som 
pålidelighed, sikkerhed og evnen til at 
tilpasse sig nye behov også en væsentlig 
problemstilling. Det bliver derfor mere og
mere vigtigt, at disse data-drevne tjenester 
og teknologier sikrer, at disse egenskaber 
garanteres i videst muligt omfang. Navnlig 
egenskaber som sikkerhed og pålidelighed 
bliver en væsentlig problemstilling for 
innovative sammensatte tjenester, hvor 
man er afhængigt af sammenkoblingen af 
forskellige systemer inden for forskellige 
områder.



AD\1110213DA.docx 11/30 PE582.370v02-00

DA

områder.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Som et andet skridt bør forbrugeren 
have ret til at få et afslag i prisen eller 
ophæve aftalen. Forbrugerens ret til at 
ophæve aftalen bør begrænses til de 
tilfælde, hvor det f.eks. ikke er muligt at 
bringe det digitale indhold i 
overensstemmelse, og hvor manglen 
hæmmer det digitale indholds væsentlige 
funktioner. Hvis forbrugeren ophæver 
aftalen, bør leverandøren tilbagebetale det 
beløb, som forbrugeren har betalt, eller, 
hvis det digitale indhold ikke leveres mod 
betaling, men mod adgang til forbrugerens 
data, afholde sig fra at bruge disse data og 
fra at overføre dem til tredjeparter eller 
tillade tredjeparter at få adgang til dem 
efter ophævelsen af aftalen. For så vidt 
angår opfyldelse af kravet om at afholde 
sig fra at bruge data, bør dette betyde, i de 
tilfælde, hvor modydelsen består af 
personoplysninger, at leverandøren bør 
tage alle forholdsregler for at sikre 
overholdelse af databeskyttelsesreglerne 
ved at slette eller anonymisere dataene på 
en sådan måde, at forbrugeren ikke kan 
identificeres på nogen måde af hverken 
leverandøren eller andre personer. Med 
forbehold af den dataansvarliges 
forpligtelser, jf. direktiv 95/46/EF, bør 
leverandøren ikke være forpligtet til at tage 
yderligere skridt i forhold til data, som 
vedkommende retmæssigt har videregivet 
til tredjeparter i den periode, som aftalen 
om levering af det digitale indhold 
omfatter.

(37) Som et andet skridt bør forbrugeren 
have ret til at få et afslag i prisen eller 
ophæve aftalen. Forbrugerens ret til at 
ophæve aftalen bør begrænses til de 
tilfælde, hvor det f.eks. ikke er muligt at 
bringe det digitale indhold i 
overensstemmelse, og hvor manglen 
hæmmer det digitale indholds væsentlige 
funktioner. Hvis forbrugeren ophæver 
aftalen, bør leverandøren tilbagebetale det 
beløb, som forbrugeren har betalt, eller, 
hvis det digitale indhold ikke leveres mod 
betaling, men mod adgang til forbrugerens 
data som en modydelse for det leverede 
digitale indhold eller data, som 
forbrugeren producerer i aftalens løbetid, 
afholde sig fra at bruge disse data og fra at 
overføre dem til tredjeparter eller tillade 
tredjeparter at få adgang til dem efter 
ophævelsen af aftalen. For så vidt angår 
opfyldelse af kravet om at afholde sig fra at 
bruge data, bør dette betyde, i de tilfælde, 
hvor modydelsen består af 
personoplysninger, at leverandøren bør 
tage alle forholdsregler for at sikre 
overholdelse af databeskyttelsesreglerne 
ved at slette eller anonymisere dataene på 
en sådan måde, at forbrugeren ikke kan 
identificeres på nogen måde af hverken 
leverandøren eller andre personer. Hvis 
teknikker til beskyttelse af personlige 
oplysninger, eksempelvis 
pseudonymisering, jf. forskrifterne i 
forordning (EU) nr. 2016/679, først 
anvendes af leverandøren, efter 
forbrugeren har anmodet derom, bør 
leverandøren afholde sig fra at bruge 
disse oplysninger. Med forbehold af den 
dataansvarliges forpligtelser, jf. forordning 
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(EU) nr. 2016/679, bør leverandøren ikke 
være forpligtet til at tage yderligere skridt i 
forhold til data, som vedkommende 
retmæssigt har videregivet til tredjeparter i 
den periode, som aftalen om levering af det 
digitale indhold omfatter.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Når en aftale ophæves, bør 
leverandøren afholde sig fra at bruge det 
indhold, som forbrugeren har skabt. I de 
tilfælde, hvor mere end én forbruger har 
skabt specifikt indhold, er leverandøren 
dog berettiget til fortsat at anvende det af 
forbrugeren skabte indhold, hvis de andre 
forbrugere anvender det.

(38) Når en aftale ophæves, bør 
leverandøren afholde sig fra at bruge det 
indhold, som forbrugeren har produceret. I 
de tilfælde, hvor mere end én forbruger har 
produceret specifikt indhold, er 
leverandøren dog berettiget til fortsat at 
anvende det af forbrugeren producerede
indhold, hvis de andre forbrugere anvender 
det.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at sikre, at forbrugeren er 
effektivt beskyttet i forhold til retten til at 
ophæve aftalen, bør leverandøren tillade 
forbrugeren at downloade alle data, som 
forbrugeren har uploadet, som forbrugeren 
har skabt ved hjælp af det digitale indhold, 
eller som er genereret gennem 
forbrugerens anvendelse af det digitale 
indhold. Denne forpligtelse bør omfatte 
data, som leverandøren er forpligtet til at 
opbevare som led i aftalen om levering af 
det digitale indhold, samt data, som 
leverandøren rent faktisk har opbevaret i 
henhold til aftalen.

(39) For at sikre, at forbrugeren er 
effektivt beskyttet i forhold til retten til at 
ophæve aftalen, bør leverandøren på 
forbrugerens anmodning tillade 
forbrugeren at downloade alle data, som 
forbrugeren har uploadet, eller som 
forbrugeren har skabt ved hjælp af det 
digitale indhold. Denne forpligtelse bør 
omfatte data, som leverandøren er 
forpligtet til at opbevare som led i aftalen 
om levering af det digitale indhold, samt 
data, som leverandøren rent faktisk har 
opbevaret i henhold til aftalen.
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Princippet om leverandørens 
erstatningsansvar er et væsentligt element i 
aftalerne om levering af digitalt indhold. 
For at øge forbrugernes tillid til digitalt 
indhold bør dette princip derfor reguleres 
på EU-niveau, således at det sikres, at de 
ikke lider skade, hvis deres hardware eller 
software beskadiges af digitalt indhold, der 
ikke er overensstemmelse med aftalen. 
Forbrugerne bør derfor være berettiget til 
erstatning for skader på deres digitale 
miljø som følge af mangler ved det digitale 
indhold eller som følge af manglende 
levering af det digitale indhold. Det bør 
imidlertid være op til medlemsstaterne at 
fastsætte de nærmere betingelser for 
udøvelsen af retten til erstatning under 
hensyntagen til, at nedslag i prisen for 
fremtidig levering af digitalt indhold ikke 
nødvendigvis bringer forbrugeren så tæt 
som muligt på den position, som 
forbrugeren ville have været i, hvis det 
digitale indhold var blevet behørigt leveret 
og havde været i overensstemmelse med 
aftalen. Dette gælder især, når 
leverandøren giver prisnedslaget som en 
eksklusiv erstatning for tab.

(44) Princippet om leverandørens 
erstatningsansvar er et væsentligt element i 
aftalerne om levering af digitalt indhold. 
For at øge forbrugernes tillid til digitalt 
indhold bør dette princip derfor reguleres 
på EU-niveau, således at det sikres, at de 
ikke lider skade på grund af digitalt 
indhold, der ikke er overensstemmelse med 
aftalen. Forbrugerne bør derfor være 
berettiget til erstatning for skader for 
forbrugeren som følge af mangler ved det 
digitale indhold eller som følge af 
manglende levering af det digitale indhold. 
Det bør imidlertid være op til 
medlemsstaterne at fastsætte de nærmere 
betingelser for udøvelsen af retten til 
erstatning under hensyntagen til, at nedslag 
i prisen for fremtidig levering af digitalt 
indhold ikke nødvendigvis bringer 
forbrugeren så tæt som muligt på den 
position, som forbrugeren ville have været 
i, hvis det digitale indhold var blevet 
behørigt leveret og havde været i 
overensstemmelse med aftalen. Dette 
gælder især, når leverandøren giver 
prisnedslaget som en eksklusiv erstatning 
for tab. Det bør være muligt for 
medlemsstaterne, når de fastsætter regler 
herom, at indføre et begrænset eller øget 
ansvar for skader for at kunne 
differentiere mellem leverandører, der har 
gjort alt, hvad de kunne, for at begrænse 
muligheden for tab, f.eks. ved at 
overholde branchekodekser for bedste 
praksis, sikkerhedsbasislinjer eller 
internationale standarder, og 
leverandører, der har udvist 
forsømmelighed i denne henseende.
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Begrundelse

Forslaget begrænser leverandørens erstatningsansvar til kun at omfatte økonomiske skader 
på forbrugerens hardware og software. Dette er for begrænset, da der kan være tilfælde, hvor 
en forbruger lider alvorlige økonomiske eller immaterielle tab ud over en eventuel skade på 
det digitale miljø. Endvidere bør medlemsstaterne med henblik på at fremme en stærkere 
følelse af ansvar og ansvarlighed blandt leverandørerne have mulighed for ved fastlæggelsen 
af de nærmere regler om erstatning at foretage en differentiering mellem de leverandører, 
som har gjort alt, hvad de kunne, for at begrænse muligheden for tab, og dem, der ikke har.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder anerkender, særlig artikel 16, 
38 og 47 —

(55) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder anerkender, særlig artikel 7, 8, 
16, 38 og 47 —

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) data, der fremstilles og leveres i 
digital form, f.eks. video, lyd, 
applikationer, digitale spil og øvrig 
software og

a) data, der fremstilles og leveres i 
digital form, herunder video, lyd, 
applikationer, digitale spil og øvrig 
software og

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. "personoplysninger": 
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personoplysninger som defineret i artikel 
4, nr. 1), i forordning (EU) nr. 2016/679

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. "erstatning": en sum penge, som 
forbrugeren kan have ret til som 
kompensation for en økonomisk skade på 
vedkommendes digitale miljø

5. "erstatning": en sum penge, som 
forbrugeren kan have ret til som 
kompensation for økonomisk og ikke-
økonomisk skade

Begrundelse

Forslaget begrænser leverandørens erstatningsansvar til kun at omfatte økonomiske skader 
på forbrugerens hardware og software. Dette er for begrænset, da der kan være tilfælde, hvor 
en forbruger lider alvorlige økonomiske eller immaterielle tab ud over en eventuel skade på 
det digitale miljø, f.eks. hvis software indeholder en bug, der gør det muligt for hackere at få 
adgang til en forbrugers computer og stjæle hans identitet med henblik på at begå 
identitetsbedrageri. En lignede bestemmelse er medtaget i den nye generelle forordning om 
databeskyttelse.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold til forbrugeren eller påtager sig at 
gøre det, og hvor forbrugeren til gengæld 
skal betale en pris eller aktivt levere en 
anden modydelse end penge i form af 
personlige oplysninger eller andre data.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
aftaler, hvor leverandøren leverer digitalt 
indhold eller en digital tjeneste til 
forbrugeren eller påtager sig at gøre det, og 
hvor forbrugeren til gengæld skal betale en 
pris eller giver adgang til sine 
personoplysninger eller andre data i stedet 
for betaling i penge, i det omfang dette er 
muligt i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. 2016/679. Det skal 
udtrykkeligt være nævnt i aftalen, hvilke 
personoplysninger der udveksles til 
gengæld for det leverede indhold.
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Direktivet finder ikke anvendelse
på digitalt indhold, der leveres som 
modydelse mod andet end penge, i det 
omfang, leverandøren forlanger, at
forbrugeren skal levere personoplysninger, 
som det er strengt nødvendigt at behandle 
for at kunne opfylde aftalen eller juridiske 
krav, og leverandøren ikke behandler dem 
yderligere på en måde, der ikke er 
forenelig med dette formål. Det finder 
heller ikke anvendelse på andre data, som 
leverandøren anmoder forbrugeren om at 
levere for at sikre, at det digitale indhold 
er i overensstemmelse med aftalen eller 
opfylder lovgivningsmæssige krav, og som 
leverandøren ikke bruger i kommercielt 
øjemed.

4. Dette direktiv finder ikke 
anvendelse, hvis personoplysninger eller 
andre data stillet til rådighed af 
forbrugeren udelukkende anvendes af
leverandøren til at levere det digitale 
indhold eller til at opfylde juridiske krav, 
og leverandøren ikke behandler de 
pågældende data til andre formål. 

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis en bestemmelse i dette 
direktiv strider mod en bestemmelse i 
anden EU-lovgivning vedrørende en 
specifik branche eller et specifikt 
fagområde, vil bestemmelsen i den anden 
EU-lovgivning have forrang over dette 
direktiv.

7. Hvis en bestemmelse i dette 
direktiv strider mod en bestemmelse i 
anden EU-lovgivning, vil bestemmelsen i 
den anden EU-lovgivning have forrang 
over dette direktiv.
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Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Dette direktiv berører ikke
beskyttelsen af enkeltpersoner, hvad angår 
behandling af personoplysninger.

8. Ingen bestemmelse i dette direktiv 
eller i retsakter til gennemførelse af 
direktivet i national ret må på nogen måde 
forringe eller undergrave beskyttelsen af 
enkeltpersoner, hvad angår behandling af 
personoplysninger som fastsat i 
forordning (EU) nr. 2016/679 og i direktiv 
2002/58/EF.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. I forbindelse med leveringen af 
digitalt indhold inden for dette direktivs 
anvendelsesområde skal leverandøren, 
såfremt lovgivningen i en anden 
medlemsstat end den, hvori forbrugeren 
har sin faste bopæl, anvendes, oplyse 
forbrugeren herom inden aftalens 
indgåelse.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Leverandøren skal levere det 
digitale indhold straks efter indgåelsen af 
aftalen, medmindre parterne har aftalt 
andet. Leveringen antages at have fundet 
sted, når det digitale indhold leveres til 
forbrugeren eller i de tilfælde, hvor stk. 1, 
litra b), finder anvendelse, til den 

2. Leverandøren skal levere det 
digitale indhold straks efter indgåelsen af 
aftalen, medmindre parterne har aftalt 
andet, og uden at dette berører artikel 16, 
litra m), i direktiv 2011/83/EU. Leveringen 
antages at have fundet sted, når det digitale 
indhold leveres til forbrugeren eller i de 
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tredjepart, som forbrugeren har valgt, 
afhængigt af hvad der kommer først.

tilfælde, hvor stk. 1, litra b), finder 
anvendelse, til den tredjepart, som 
forbrugeren har valgt, afhængigt af hvad 
der kommer først.

_________________

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at være i overensstemmelse 
med aftalen skal det digitale indhold, hvor 
det er relevant:

1. Aftalen skal indeholde alle 
relevante karakteristika, der gør det 
muligt at vurdere, om det digitale indhold 
er i overensstemmelse med aftalen, samt 
alle relevante oplysninger vedrørende 
behandlingen af personoplysninger i 
henhold til forpligtelsen i forordning (EU) 
nr. 2016/679. For at være i 
overensstemmelse med aftalen skal det 
digitale indhold, hvor det er relevant:

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) opdateres som beskrevet i aftalen. d) opdateres som beskrevet i aftalen
eller efter behov for at sikre de i litra a) og 
b) fastsatte karakteristika, navnlig 
kontinuitet og sikkerhed.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I det omfang aftalen ikke på en 
klar og forståelig måde indeholder 
kravene til det digitale indhold nævnt i 
stk. 1, skal det digitale indhold være egnet 
til de formål, som lignende digitalt indhold 
normalt bruges til, herunder med hensyn til 
dets funktionalitet, interoperabilitet og 
øvrige funktioner såsom tilgængelighed, 
kontinuitet og sikkerhed, under 
hensyntagen til:

2. Ud over at overholde eventuelle 
overensstemmelseskrav i aftalen som 
omhandlet i stk. 1 skal det digitale indhold 
være egnet til de formål, som lignende 
digitalt indhold normalt bruges til, og have 
de egenskaber, herunder med hensyn til 
dets funktionalitet, interoperabilitet og 
øvrige funktioner såsom tilgængelighed, 
kontinuitet og sikkerhed, som forbrugeren 
med rimelighed kan forvente, under 
hensyntagen til:

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om det digitale indhold leveres mod 
en pris eller anden modydelse end penge

a) om det digitale indhold leveres mod 
en pris eller anden modydelse end penge
ved levering af personoplysninger eller 
andre data, jf. artikel 3, stk. 1

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) forbrugernes berettigede 
forventninger

Begrundelse

Ifølge forslaget skal det digitale indhold være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i 
aftalen, og der kan kun anvendes mere objektive kriterier (f.eks. tekniske standarder eller 
branchekodekser) til at vurdere overensstemmelsen, hvis indholdet ikke er beskrevet i aftalen. 
Produkter med digitalt indhold er dog ofte så komplekse, at forbrugeren ikke kan forventes at 
kunne at forstå betingelserne i aftalen fuldt ud og træffe en informeret beslutning. Det vil 
derfor være hensigtsmæssigt, at der oftere bruges kriterier som f.eks. tekniske standarder 
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eller berettigede forventninger for at kontrollere overensstemmelsen.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eventuelle eksisterende 
internationale tekniske standarder (hvis 
relevant) eller, i mangel af sådanne 
tekniske standarder, gældende 
branchekodekser og god praksis, 

b) eventuelle eksisterende 
internationale tekniske standarder eller, i 
mangel af sådanne tekniske standarder, 
gældende branchekodekser og god praksis, 
og

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) eventuelle eksisterende modeller 
for bedste praksis med hensyn til 
sikkerhed i informationssystemer og 
digitale miljøer

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det digitale indhold ifølge 
aftalen skal leveres over en vis periode, 
skal det være i overensstemmelse med 
aftalen i hele den pågældende periode.

3. Hvis det digitale indhold ifølge 
aftalen skal leveres over en vis periode, 
skal det være i overensstemmelse med 
aftalen i hele den pågældende periode og 
inkludere eventuelle nødvendige 
sikkerhedsopdateringer, som skal ydes af 
leverandøren.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. For at være i overensstemmelse 
med aftalen skal det digitale indhold eller 
den digitale tjeneste overholde 
principperne om "databeskyttelse gennem 
design" og "databeskyttelse gennem 
standardindstillinger" som fastsat i artikel 
25 i forordning (EU) nr. 2016/679.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forbrugeren skal samarbejde med 
leverandøren i det omfang, det er muligt og 
nødvendigt for at fastlægge forbrugerens 
digitale miljø. Forpligtelsen til at 
samarbejde skal være begrænset til de 
teknisk tilgængelige midler, som er mindst 
forstyrrende for forbrugeren. Hvis 
forbrugeren ikke samarbejder, vil det være 
op til forbrugeren at bevise den manglende 
overensstemmelse med aftalen.

3. Forbrugeren skal samarbejde med 
leverandøren i det omfang, det er muligt og 
nødvendigt for at fastlægge forbrugerens 
digitale miljø. Forpligtelsen til at 
samarbejde skal være begrænset til de 
teknisk tilgængelige midler, som er mindst 
forstyrrende for forbrugeren. Hvis 
forbrugeren ikke samarbejder, vil det være 
op til forbrugeren at bevise den manglende 
overensstemmelse med 
aftalen. Forbrugeren er ikke forpligtet til 
at samarbejde, såfremt leverandøren 
anmoder om adgang til oplysninger og 
kommunikation af privat eller personlig
karakter.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) manglende overensstemmelse på 
tidspunktet for leveringen af det digitale 
indhold, og

b) manglende overensstemmelse på 
tidspunktet for leveringen af det digitale 
indhold,
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Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en sikkerhedsmangel, som 
leverandøren var bekendt med eller med 
rimelighed kunne have været bekendt med 
i henhold til bedste praksis med hensyn til 
sikkerhed i informationssystemer og 
digitale miljøer, og

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Leverandøren skal bringe det 
digitale indhold i overensstemmelse med 
kontrakten, jf. stk. 1, inden for en rimelig 
frist fra det tidspunkt, hvor leverandøren 
bliver orienteret om manglen af 
forbrugeren, og uden væsentlig ulempe for 
forbrugeren, idet der tages højde for det 
digitale indholds karakter og det formål, 
som forbrugeren skulle bruge det til.

2. Leverandøren skal bringe det 
digitale indhold i overensstemmelse med 
kontrakten, jf. stk. 1, uden unødig 
forsinkelse i forhold til det tidspunkt, hvor 
leverandøren bliver orienteret om manglen 
af forbrugeren, og uden væsentlig ulempe 
for forbrugeren, idet der tages højde for det 
digitale indholds karakter og det formål, 
som forbrugeren skulle bruge det til.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forbrugeren kan kun ophæve 
aftalen, hvis manglen hæmmer det digitale 
indholds funktionalitet, interoperabilitet og 
øvrige hovedfunktioner såsom 
tilgængelighed, kontinuitet og sikkerhed, 
jf. artikel 6, stk. 1 og 2. Det er op til 
leverandøren at bevise, at manglen ved det 
digitale indhold ikke hæmmer dets 
funktionalitet, interoperabilitet og øvrige 

5. Forbrugeren kan – med forbehold 
for andre gyldige grunde til at ophæve 
aftalen – kun ophæve denne, hvis manglen 
hæmmer det digitale indholds 
funktionalitet, interoperabilitet og øvrige 
hovedfunktioner såsom tilgængelighed, 
kontinuitet og sikkerhed, jf. artikel 6, stk. 1 
og 2. Det er op til leverandøren at bevise, 
at manglen ved det digitale indhold ikke 
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hovedfunktioner. hæmmer dets funktionalitet, 
interoperabilitet og øvrige 
hovedfunktioner.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) skal leverandøren træffe alle 
forventelige forholdsregler for at afholde 
sig fra at bruge den modydelse, der ikke er 
penge, som forbrugeren har leveret til 
gengæld for det digitale indhold, og 
eventuelle øvrige data, som leverandøren 
har indsamlet i forbindelse med leveringen 
af det digitale indhold, herunder indhold 
leveret af forbrugeren, bortset fra indhold, 
som forbrugeren og andre, der fortsat 
anvender indholdet, har genereret i 
fællesskab

b) skal leverandøren afholde sig fra at 
bruge personoplysninger eller andre data,
som forbrugeren har stillet til rådighed i 
stedet for betaling i penge til gengæld for 
det digitale indhold, og eventuelle øvrige 
data, som leverandøren har indsamlet i 
forbindelse med leveringen af det digitale 
indhold, herunder indhold leveret af 
forbrugeren, bortset fra indhold, som 
forbrugeren og andre, der fortsat anvender 
indholdet, har produceret i fællesskab 
Leverandøren skal afholde sig fra at 
behandle personoplysninger med det ene 
formål at gøre det muligt at knytte data og 
indhold, der ikke er personoplysninger, til 
forbrugeren, så denne kan downloade det 
som omhandlet i litra c). Leverandøren 
skal opfylde de forpligtelser, der gælder i 
henhold til forordning (EU) nr. 2016/679

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) skal leverandøren forsyne 
forbrugeren med tekniske midler til at 
downloade alt det indhold, som 
forbrugeren har leveret, og øvrige data, 

c) skal leverandøren på forbrugerens 
anmodning forsyne forbrugeren med 
tekniske midler til at downloade alt det 
indhold, som forbrugeren har leveret, og 
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som er skabt eller genereret gennem 
forbrugerens brug af det digitale indhold, i 
det omfang disse data er blevet lagret af 
leverandøren. Forbrugeren er berettiget til 
at downloade indholdet uden 
omkostninger, uden væsentlig ulempe, 
inden for en rimelig tidsfrist og i et 
almindeligt anvendt format,

øvrige data, som er skabt gennem 
forbrugerens brug af det digitale indhold, i 
det omfang disse data er blevet lagret af 
leverandøren. Forbrugeren er berettiget til 
at downloade indholdet uden 
omkostninger, uden væsentlig ulempe, 
inden for en rimelig tidsfrist og i et 
struktureret, almindeligt anvendt, 
maskinlæsbart format, og til at overflytte 
dette indhold til en anden leverandør 
uden at blive hindret heri af den 
oprindelige leverandør

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Leverandøren er 
erstatningsansvarlig over for forbrugeren 
for eventuel økonomisk skade på 
forbrugerens digitale miljø, som skyldes 
mangler ved det digitale indhold eller 
manglende levering af det digitale indhold. 
Erstatningen skal stille forbrugeren så tæt 
på den situation, som forbrugeren ville 
have befundet sig i, hvis det digitale 
indhold var blevet behørigt leveret og 
havde været i overensstemmelse med 
aftalen.

1. Leverandøren er 
erstatningsansvarlig over for forbrugeren 
for eventuel økonomisk skade for 
forbrugeren, som skyldes mangler ved det 
digitale indhold eller manglende levering 
af det digitale indhold. Erstatningen skal 
stille forbrugeren så tæt på den situation, 
som forbrugeren ville have befundet sig i, 
hvis det digitale indhold var blevet 
behørigt leveret og havde været i 
overensstemmelse med aftalen.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal fastlægge de 
nærmere betingelser for udøvelsen af retten 
til erstatning.

2. Medlemsstaterne skal fastlægge de 
nærmere betingelser for udøvelsen af retten 
til erstatning. Ved fastsættelsen af disse 
regler kan medlemsstaterne indføre et 
begrænset eller øget ansvar for skader på 
grundlag af objektive kriterier for 
vurderingen af de bestræbelser, som 
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leverandøren har gjort for at undgå, at det 
digitale indhold ikke er i 
overensstemmelse med aftalen, og 
skadens opståen, eksempelvis bedste 
praksis med hensyn til sikkerhed eller den 
bedste tilgængelige teknologi.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis det digitale indhold ifølge 
aftalen skal leveres over en vis periode, må 
leverandøren kun foretage ændringer af det 
digitale indholds funktionalitet, 
interoperabilitet og øvrige hovedfunktioner 
såsom tilgængelighed, kontinuitet og 
sikkerhed, som negativt påvirker 
adgangen til og brugen af det digitale 
indhold, hvis:

1. Hvis det digitale indhold ifølge 
aftalen skal leveres over en vis periode, må 
leverandøren kun foretage ændringer af det 
digitale indholds funktionalitet, 
interoperabilitet og øvrige hovedfunktioner 
såsom tilgængelighed og kontinuitet, hvis:

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) det er nødvendigt for sikkerheden 
af indholdet i overensstemmelse med 
bedste praksis

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forbrugeren i rimelig tid forinden 
modtager udtrykkelig besked herom på et 
varigt medium

b) forbrugeren i rimelig tid forinden 
modtager udtrykkelig besked herom
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Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forbrugeren i tilfælde af ophævelse 
i henhold til litra c) forsynes med de 
tekniske midler, der skal til for at 
downloade alt indhold, som er leveret i 
henhold til artikel 13, stk. 2, litra c).

d) forbrugeren i tilfælde af ophævelse 
i henhold til litra c) forsynes med de 
tekniske midler, der skal til for at 
downloade alt indhold, som er leveret i 
henhold til artikel 13, stk. 2, litra c), eller 
artikel 16, stk. 4, litra a).

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skal leverandøren træffe alle 
forventelige forholdsregler for at afholde 
sig fra at bruge den modydelse, der ikke er 
penge, som forbrugeren har leveret til 
gengæld for det digitale indhold, og 
eventuelle øvrige data, som leverandøren
har indsamlet i forbindelse med leveringen
af det digitale indhold, herunder indhold 
leveret af forbrugeren

a) skal leverandøren afholde sig fra at 
bruge personoplysninger eller andre data, 
som forbrugeren har stillet til rådighed i 
stedet for betaling i penge til gengæld for 
det digitale indhold, og eventuelle øvrige 
data, som forbrugeren har leveret i 
forbindelse med brugen af det digitale 
indhold, herunder indhold leveret af 
forbrugeren, bortset fra indhold, som 
forbrugeren og andre, der fortsat 
anvender det, har produceret i fællesskab. 
Leverandøren skal afholde sig fra at 
behandle personoplysninger med det ene 
formål at gøre det muligt at knytte data og 
indhold, der ikke er personoplysninger, til 
forbrugeren, så denne kan downloade det 
som omhandlet i litra b). Leverandøren 
skal opfylde de forpligtelser, der gælder i 
henhold til forordning (EU) nr. 2016/679
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Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) skal leverandøren forsyne 
forbrugeren med tekniske midler til at 
downloade alt det indhold, som 
forbrugeren har leveret, og øvrige data, 
som er skabt eller genereret gennem 
forbrugerens brug af det digitale indhold, i 
det omfang disse data er blevet lagret af 
leverandøren. Forbrugeren er berettiget til 
at downloade indholdet uden væsentlig 
ulempe, inden for en rimelig tidsfrist og i et 
almindeligt anvendt format  

b) skal leverandøren på forbrugerens 
anmodning forsyne forbrugeren med 
tekniske midler til at downloade alt det 
indhold, som forbrugeren har stillet til 
rådighed, og øvrige data, som er skabt 
gennem forbrugerens brug af det digitale 
indhold, i det omfang de pågældende data 
er blevet lagret af leverandøren. 
Forbrugeren er berettiget til at downloade 
indholdet og dataene uden væsentlig 
ulempe, inden for en rimelig tidsfrist og i et 
struktureret, almindeligt anvendt, 
maskinlæsbart format og har ret til at 
overflytte de(t) omhandlede indhold og 
data til en anden leverandør uden at blive 
hindret heri af den oprindelige leverandør  

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sørge for, at 
der findes tilstrækkelige og effektive 
midler til at sikre, at direktivet overholdes.

1. Medlemsstaterne skal sørge for, at 
der findes effektive og afskrækkende
midler til at sikre, at direktivet overholdes.

Begrundelse

Der vil kun ske en reel håndhævelse af disse nye forbrugerrettigheder, hvis medlemsstaterne 
indfører virkelig effektive og afskrækkende sanktioner, også på grund af de store 
forretningsmæssige fordele, som leverandørerne af digitalt indhold kan opnå ved aggressivt 
at øge deres markedsandel på bekostning af forbrugernes rettigheder.

Ændringsforslag 49
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) organisationer, der arbejder med 
beskyttelsen af registrerede personers 
rettigheder og friheder med hensyn til 
beskyttelsen af deres personoplysninger.

Begrundelse

på grundlag af artikel 80 i den generelle forordning om databeskyttelse

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a

Databeskyttelse

Behandling af personoplysninger i 
forbindelse med aktiviteter, der 
gennemføres i henhold til dette direktiv, 
skal overholde bestemmelserne i 
forordning (EU) nr. 2016/679 og direktiv 
2002/58/EF.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [datoen fem år efter 
ikrafttrædelsen] skal Kommissionen 
evaluere anvendelsen af direktivet og 
fremsende en rapport derom til Europa-
Parlamentet og Rådet. Rapporten skal 
blandt andet undersøge harmoniseringen af 
de gældende regler for aftaler om levering 
af digitalt indhold mod anden modydelse 
end omtalt i dette direktiv, navnlig mod 

1. Senest [datoen tre år efter 
ikrafttrædelsen] skal Kommissionen 
evaluere anvendelsen af direktivet og 
fremsende en rapport derom til Europa-
Parlamentet og Rådet. Rapporten skal 
blandt andet undersøge samspillet og 
overensstemmelsen med forordning (EU) 
nr. 2016/679 og harmoniseringen af de 
gældende regler for aftaler om levering af 
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visning af reklamer eller indirekte 
indsamling af data.

digitalt indhold mod anden modydelse end 
omtalt i dette direktiv, navnlig mod visning 
af reklamer eller indirekte indsamling af 
data.
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