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KORTFATTAD MOTIVERING

Den digitala revolutionen har en djup inverkan på våra samhällen. Allteftersom vårt beroende 
av it-produkter och it-tjänster ökar blir det också allt viktigare att se till att våra rättigheter 
upprätthålls i den digitala världen. För närvarande utnyttjar, köper eller använder miljontals 
europeiska konsumenter dagligen digitalt innehåll i ordets vida bemärkelse (t.ex. 
webbutsändningar, appar, spel, molntjänster eller sociala nätverk), samtidigt som deras 
rättigheter på nätet inte är skyddade på samma sätt som i världen utanför nätet. Denna 
situation urholkar konsumenternas förtroende och äventyrar integriteten på nätet, eftersom 
bristfälliga eller osäkra digitala produkter eller tjänster inte fullt ut skyddar den enorma 
mängd personuppgifter som finns tillgänglig på nätet.

Föredraganden vill öka konsumenternas förtroende och förbättra integriteten på nätet genom 
att säkerställa ett adekvat skydd för inköp av digitalt innehåll. Omfattningen och definitionen 
av digitalt innehåll måste klargöras ytterligare för att säkerställa garantier för rättigheterna för 
alla konsumenter, även för dem som tekniskt är mindre kunniga eller mindre vana vid 
nätmiljön. Världen på nätet – och därmed användningen av digitalt innehåll – har blivit 
mycket mer än bara ett sätt för oss att utföra specifika uppgifter. Våra personliga foton, 
adressböcker och medicinska uppgifter finns vanligen i molnet. Många av våra intima 
konversationer äger rum och lagras i många fall på nätet. I våra aktiviteter på nätet lämnar vi 
så många digitala spår efter oss att företagen kan göra överraskande intima porträtt av oss. Det 
står därför klart att skyddet av våra personuppgifter är ännu viktigare i nätmiljön än i världen 
utanför nätet. Detta förslag inriktas på förbindelserna mellan leverantörer och konsumenter av 
digitalt innehåll, och är därför oupplösligt kopplat till skyddet av våra personuppgifter på 
nätet. Det är således viktigt att säkerställa att detta direktiv överensstämmer med de allmänna 
bestämmelserna i den nya allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) 
i syfte att säkerställa konsekvens när det gäller medborgarnas grundläggande rätt till integritet 
och stärka konsumenternas förtroende för tillhandahållandet av säkert digitalt innehåll.

Föredraganden vill ytterligare stärka och klargöra förslaget enligt punkterna nedan. I detta 
sammanhang är det viktigt att komma ihåg att förslaget syftar till fullständig harmonisering, 
vilket innebär att medlemsstaterna förbjuds att behålla eller införa nationella bestämmelser 
som går längre än direktivet när det gäller konsumentskydd:

 Konsumenternas aktiva tillhandahållande av personuppgifter: Förslaget omfattar endast 
avtalstyper där konsumenten antingen betalar eller ”aktivt tillhandahåller” 
personuppgifter som motprestation. Detta förefaller alltför begränsat eftersom 
konsumenternas personuppgifter (såsom lokaliseringsuppgifter, personliga kontakter, 
köphistoria osv.) nuförtiden ofta används som en form av motprestation, vilket 
konsumenterna inte är medvetna om. Denna begränsning kan dessutom utgöra ett osunt 
incitament för leverantörerna att inte inhämta konsumenternas samtycke. Det kan därför 
vara tillrådligt att bredda denna bestämmelse så att den kommer att omfatta alla avtal 
om tillhandahållande av digitalt innehåll som medför användning av konsumenternas 
personuppgifter.

 En definition av personuppgifter grundad på förordning (EU) 2016/679 måste läggas till 
i syfte att säkerställa en tydlig åtskillnad mellan personuppgifter och alla andra 
uppgifter som nämns i texten. 
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 Överensstämmelse hos digitalt innehåll: Förslaget föreskriver att digitalt innehåll ska 
överensstämma med vad som fastställs i avtalet. Endast om inget anges i avtalet får mer 
objektiva kriterier (såsom tekniska standarder eller branschers uppförandekoder) 
användas för att bedöma innehållets överensstämmelse. Man kan dock undra om 
konsumenterna, med tanke på hur komplexa produkter med digitalt innehåll är, 
verkligen kan förstå avtalsvillkoren fullständigt och fatta ett välgrundat beslut. Det kan 
därför vara tillrådligt att oftare använda objektiva och subjektiva kriterier (t.ex. tekniska 
standarder eller berättigade förväntningar) för att fastställa överensstämmelse.

 Leverantörens skadeståndsansvar: Förslaget begränsar leverantörens skadeståndsansvar 
till att endast omfatta skador på konsumentens hårdvara och programvara. Det kan 
emellertid uppstå situationer där konsumenter lider allvarlig ekonomisk eller 
immateriell skada förutom eventuella skador på sin digitala miljö (t.ex. om 
programvaran innehåller en bugg som ger en hacker möjlighet att få åtkomst till deras 
datorer och stjäla deras lösenord till bankkonton). Det kan därför vara tillrådligt att 
bredda räckvidden för skador så att alla skador som konsumenten lider omfattas. När 
medlemsstaterna fastställer sina detaljerade bestämmelser om skador skulle det 
dessutom kunna vara intressant att låta dem göra åtskillnad mellan de leverantörer som 
gjort allt som stått i deras makt för att begränsa risken för skador (t.ex. genom att följa 
vissa grundläggande it-säkerhetsmått eller standarder) och de leverantörer som inte haft 
ordning på säkerheten (t.ex. inte rättat till säkerhetssvagheter i sina produkter/tjänster 
som varit kända för eller rapporterats till dem) för att främja en starkare ansvarskänsla 
och ansvarsskyldighet bland leverantörerna.

 Hävning och uppsägning av avtalet: Förslaget bör klargöra exakt vilka uppgifter som 
måste återlämnas till konsumenten när avtalet hävs eller sägs upp.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för rättsliga frågor att 
som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att uppnå en verklig digital inre 
marknad är det nödvändigt att harmonisera 
vissa aspekter på avtal om 
tillhandahållande av digitalt innehåll, med 
utgångspunkt i en hög 
konsumentskyddsnivå.

(2) För att uppnå en verklig digital inre 
marknad är det nödvändigt att harmonisera 
vissa aspekter på avtal om 
tillhandahållande av digitalt innehåll, med 
utgångspunkt i en hög 
konsumentskyddsnivå och behovet av 
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förbättrad tillgänglighet.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Konsumenterna kommer att gynnas 
av fullt harmoniserade rättigheter för 
digitalt innehåll med en hög skyddsnivå. 
De kommer att omfattas av tydliga 
rättigheter när de mottar eller får tillgång 
till digitalt innehåll, oavsett varifrån i EU. 
Detta kommer att öka deras förtroende när 
det gäller att köpa digitalt innehåll. Det 
kommer också att bidra till att minska de 
olägenheter som konsumenterna för 
närvarande drabbas av, eftersom det 
kommer att finnas en uppsättning tydliga 
rättigheter som gör det möjligt för dem att 
bemöta problem de ställs inför i samband 
med digitalt innehåll.

(7) Konsumenterna kommer att gynnas 
av fullt harmoniserade rättigheter för 
digitalt innehåll med en hög skyddsnivå. 
De kommer att omfattas av tydliga 
rättigheter när de mottar eller får tillgång 
till digitalt innehåll, oavsett varifrån i EU. 
Detta kommer att öka deras förtroende när 
det gäller att köpa digitalt innehåll. Det 
kommer också att bidra till att minska de 
olägenheter som konsumenterna för 
närvarande drabbas av, eftersom det 
kommer att finnas en uppsättning tydliga 
rättigheter som gör det möjligt för dem att 
bemöta problem de ställs inför i samband 
med digitalt innehåll och tillgången till 
det.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Direktivet bör ta upp problem 
rörande olika kategorier av digitalt innehåll 
och tillhandahållande av dessa. För att 
sörja för en snabb teknisk utveckling och 
bibehålla den framtidssäkrade karaktären 
hos begreppet digitalt innehåll, bör det 
begrepp som används i direktivet vara 
bredare än det som förekommer i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU1. Det bör särskilt omfatta 
tjänster som möjliggör skapande, 
behandling eller lagring av data. Det finns 
många olika sätt att tillhandahålla digitalt 

(11) Detta direktiv bör ta upp problem 
rörande olika kategorier av digitalt innehåll 
och tillhandahållande av dessa. För att 
sörja för en snabb teknisk utveckling och 
bibehålla den framtidssäkrade karaktären 
hos begreppet digitalt innehåll, bör det 
begrepp som används i direktivet vara 
bredare än det som förekommer i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU1. Det bör särskilt omfatta 
tjänster som möjliggör skapande, 
behandling eller lagring av data. Det finns 
många olika sätt att tillhandahålla digitalt 
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innehåll, exempelvis överföring via ett 
varaktigt medium, nedladdning via egen 
utrustning, strömmande via nätet, tillgång 
till lagringskapacitet för digitalt innehåll 
eller möjlighet att använda sociala medier, 
och detta direktiv bör vara tillämpligt på 
allt digitalt innehåll, oavsett vilket medium 
som används för överföringen. Det är inte 
önskvärt att differentiera mellan olika 
kategorier på denna marknad med snabba 
tekniska förändringar, eftersom det 
knappast skulle vara möjligt att undvika 
diskriminering mellan leverantörer. 
Leverantörer av olika kategorier av digitalt 
innehåll bör ha likvärdiga förutsättningar. 
Detta direktiv bör dock inte vara 
tillämpligt på digitalt innehåll som är 
inbyggt i varor på ett sådant sätt att det 
fungerar som en integrerad del av dessa 
och dess funktioner är underordnade 
varornas huvudfunktioner. 

innehåll, exempelvis överföring via ett 
varaktigt medium, nedladdning via egen 
utrustning, strömmande via nätet, tillgång 
till lagringskapacitet för digitalt innehåll 
eller möjlighet att använda sociala medier, 
och detta direktiv bör vara tillämpligt på 
allt digitalt innehåll, oavsett vilket medium 
som används för överföringen. Det är inte 
önskvärt att differentiera mellan olika 
kategorier på denna marknad med snabba 
tekniska förändringar, eftersom det 
knappast skulle vara möjligt att undvika 
diskriminering mellan leverantörer. 
Leverantörer av olika kategorier av digitalt 
innehåll bör ha likvärdiga förutsättningar. 

__________ __________

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

Motivering

Med tanke på den förväntade expansionen av sakernas internet inom en snar framtid, med 
alla typer av ”smarta anordningar” med inbyggd programvara, är det viktigt att klargöra 
vilka regler sådana smarta anordningar och inbyggd programvara omfattas av. I framtiden 
kommer det troligen att bli förhållandevis svårt att fastställa vad som är produktens 
dominerande beståndsdel, dvs. att göra åtskillnad mellan det digitala innehållet och den 
konkreta varan. Det framstår som att det valda undantaget inte skulle fungera i praktiken, och 
ett separat kommissionsförslag om detta vore därför att föredra.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) När det gäller digitalt innehåll som 
tillhandahålls mot en annan motprestation 
än pengar, bör detta direktiv vara 
tillämpligt endast på avtal där leverantören 

(14) När det gäller digitalt innehåll som 
tillhandahålls mot en annan motprestation 
än pengar, bör detta direktiv även vara 
tillämpligt på avtal där konsumenten 
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efterfrågar och konsumenten aktivt 
tillhandahåller uppgifter, t.ex. namn och 
e-postadress eller foton, direkt eller 
indirekt till leverantören, exempelvis 
genom individuell registrering eller på 
grundval av ett avtal som ger tillgång till 
konsumenters foton. Detta direktiv bör 
inte vara tillämpligt på situationer där 
leverantören samlar in uppgifter som är 
nödvändiga för att det digitala innehållet 
ska fungera i enlighet med avtalet, till 
exempel geografiskt läge när så krävs för 
att en mobilapplikation ska fungera 
korrekt, eller enbart för att uppfylla 
rättsliga krav, till exempel när registrering 
av konsumenten är ett krav av säkerhets-
och identifieringsskäl enligt tillämplig 
lagstiftning. Detta direktiv bör inte heller 
tillämpas på situationer där leverantören 
samlar in information, inbegripet 
personuppgifter, till exempel IP-adressen, 
eller annan automatiskt genererad 
information såsom uppgifter som samlas 
in och överförs via en kaka, utan aktivt 
tillhandahållande från konsumentens 
sida, även om denne godtar kakan. Det 
bör inte heller vara tillämpligt på 
situationer där konsumenten exponeras 
för reklam uteslutande i syfte att få 
tillgång till digitalt innehåll.

tillhandahåller personuppgifter eller 
andra uppgifter som kan användas direkt 
eller indirekt av leverantören. Detta bör 
även inbegripa avtal där konsumenten ger 
leverantören tillgång till sina 
personuppgifter och ger denne rätt att 
behandla dessa. Detta direktiv bör inte 
vara tillämpligt på situationer där 
leverantören samlar in uppgifter som 
uteslutande används av leverantören för 
att det digitala innehållet – inbegripet 
uppdatering av programvara – ska fungera 
i enlighet med avtalet, till exempel 
geografiskt läge när så krävs för att en 
mobilapplikation ska fungera korrekt, eller 
enbart för att uppfylla rättsliga krav, till 
exempel när registrering av konsumenten 
är ett krav av säkerhets- och
identifieringsskäl enligt tillämplig 
lagstiftning.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Digitalt innehåll är av största 
relevans i samband med ”sakernas 
Internet”. Det är dock lämpligt att separat 
ta upp specifika frågor rörande 
skadeståndsansvar i samband med 
sakernas Internet, inbegripet ansvaret för 
data och M2M-avtal (machine-to-
machine).

utgår
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Avtal kan omfatta allmänna 
leverantörsvillkor som måste godtas av 
konsumenten. För vissa typer av digitalt 
innehåll beskriver leverantörerna ofta den 
berörda tjänsten och mätbara servicemål i 
ett servicenivåavtal. Dessa servicenivåavtal 
är i allmänhet fogade till huvudavtalet och 
utgör en viktig del av avtalsförhållandet 
mellan leverantören och konsumenten. De 
bör omfattas av definitionen av ett avtal 
enligt detta direktiv, och bör således vara 
förenliga med direktivets regler.

18. Avtal kan omfatta allmänna 
leverantörsvillkor som måste godtas av 
konsumenten. För vissa typer av digitalt 
innehåll beskriver leverantörerna ofta den 
berörda tjänsten och mätbara servicemål i 
ett servicenivåavtal. Dessa servicenivåavtal 
är i allmänhet fogade till huvudavtalet och 
utgör en viktig del av avtalsförhållandet 
mellan leverantören och konsumenten. De 
bör omfattas av definitionen av ett avtal 
enligt detta direktiv, och bör således vara 
förenliga med direktivets regler. I sådana 
fall där samtycke till behandling av 
personuppgifter tillhandahålls som 
motprestation i en annan form än pengar, 
bör avtalet innehålla information om 
behandlingen i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/6791, men denna 
information bör vara tydligt åtskild från 
andra delar av avtalet. Dessutom bör 
lättbegripliga symboler illustrera de 
viktigaste punkterna i behandlingen av 
personuppgifterna.

_________________________________

1 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) (EUT L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Skyddet för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
regleras i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG1 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG2, vilka är fullt tillämpliga i 
samband med avtal om tillhandahållande 
av digitalt innehåll. I dessa direktiv
fastställs redan en rättslig ram för skydd av 
personuppgifter i unionen. Genomförandet 
och tillämpningen av detta direktiv bör ske 
i full överensstämmelse med denna 
rättsliga ram. 

(22) Utövande av verksamheter som 
omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde inbegriper 
behandling av personuppgifter. Detta 
direktiv påverkar inte unionsrättens 
bestämmelser om behandling av 
personuppgifter inom unionen, särskilt 
förordning (EU) 2016/679 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG2, vilka reglerar behandling av 
personuppgifter som utförs i 
medlemsstaterna under övervakning av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
särskilt de offentliga oberoende 
myndigheter som utses av 
medlemsstaterna. I dessa rättsakter
fastställs redan en rättslig ram för skydd av 
personuppgifter i unionen, och de är fullt 
tillämpliga i samband med avtal om 
tillhandahållande av digitalt innehåll. 
Genomförandet och tillämpningen av detta 
direktiv bör ske i full överensstämmelse 
med denna rättsliga ram. 

__________ __________

1 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31 [kommer 
att ersättas av den allmänna 
uppgiftsskyddsförordningen, efter det att 
denna har antagits].
2 EGT L 201, 31.7.2002, s. 37. 2 EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.

Motivering

Det är viktigt att se till att behandling av personuppgifter som utförs för tillhandahållande av 
digitalt innehåll till fullo överensstämmer med EU:s dataskyddslagstiftning, inbegripet den 
nya allmänna dataskyddsförordningen, som är av horisontell natur. 

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 25
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I fall där avtalet inte ger tillräckligt 
tydliga och heltäckande riktmärken för att 
kontrollera det digitala innehållets 
överensstämmelse med avtalet, är det 
nödvändigt att fastställa objektiva kriterier 
för överensstämmelse för att säkerställa att 
konsumenterna inte går miste om sina 
rättigheter. I sådana fall bör 
överensstämmelsen med avtalet bedömas 
med hänsyn till det ändamål för vilket 
digitalt innehåll med samma beskrivning 
normalt skulle användas.

(25) I fall där avtalet inte ger tillräckligt 
tydliga och heltäckande riktmärken –
anpassade till de konsumenter för vilka de 
är avsedda – för att kontrollera det digitala 
innehållets överensstämmelse med avtalet, 
är det nödvändigt att fastställa kriterier för 
överensstämmelse för att säkerställa att 
konsumenterna har en tillräckligt klar bild 
av och inte går miste om sina rättigheter. I 
sådana fall bör överensstämmelsen med 
avtalet bedömas med hänsyn till det 
ändamål för vilket digitalt innehåll med 
samma beskrivning normalt skulle 
användas, tillgängliga tekniska standarder 
samt konsumenternas rimliga 
förväntningar.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Databaserade tjänster och 
databaserad teknik medför betydande 
fördelar, men de kan också innebära en 
viss sårbarhet. Såsom anges i strategin för 
en inre digital marknad är det nödvändigt 
att ha en hög nivå av nät- och 
informationssäkerhet i hela Europeiska
unionen för att säkerställa respekten för de 
grundläggande rättigheterna, till exempel 
rätten till personlig integritet och skydd av 
personuppgifter, för att därigenom öka 
användarnas förtroende och stärka deras 
tilltro till den digitala ekonomin. Allt 
eftersom programvara får större genomslag 
blir egenskaper som tillförlitlighet, 
säkerhet och anpassningsförmåga till 
föränderliga behov en viktig fråga. Det blir 
därför allt viktigare att databaserade 
tjänster och tekniska lösningar säkerställer 
att dessa egenskaper tillvaratas, i den mån 

(27) Databaserade tjänster och 
databaserad teknik medför betydande 
fördelar, men de kan också innebära en 
viss sårbarhet. Såsom anges i strategin för 
en inre digital marknad är det nödvändigt 
att ha en hög nivå av nät- och 
informationssäkerhet i hela Europeiska 
unionen för att säkerställa respekten för de 
grundläggande rättigheterna, till exempel 
rätten till integritetsskydd och skydd av 
personuppgifter på nätet, för att därigenom 
öka användarnas förtroende och stärka 
deras tilltro till den digitala ekonomin. Allt 
eftersom programvara får större genomslag 
blir egenskaper som tillförlitlighet, 
säkerhet och anpassningsförmåga till 
föränderliga behov en viktig fråga. Det blir 
därför allt viktigare att databaserade 
tjänster och tekniska lösningar säkerställer 
att dessa egenskaper tillvaratas i största 
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det står i proportion till teknikens roll och 
funktion. I synnerhet håller kvaliteten när 
det gäller säkerhet och tillförlitlighet på att 
bli ett stort problem för innovativa, 
sammansatta tjänster som behöver förlita 
sig på sammankoppling av olika system 
inom skilda områden.

möjliga utsträckning. I synnerhet håller 
kvaliteten när det gäller säkerhet och 
tillförlitlighet på att bli ett stort problem för 
innovativa, sammansatta tjänster som 
behöver förlita sig på sammankoppling av 
olika system inom skilda områden.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) I ett andra steg bör konsumenten ha 
rätt att få avdrag på priset eller att häva 
avtalet. Konsumentens rätt att häva avtalet 
bör begränsas till sådana fall där det 
exempelvis inte är möjligt att bringa det 
digitala innehållet i överensstämmelse med 
avtalet, och den bristande 
överensstämmelsen hämmar centrala 
egenskaper hos det digitala innehållet. Om 
konsumenten häver avtalet, bör 
leverantören återbetala det pris som 
konsumenten har betalat eller, om det 
digitala innehållet tillhandahålls inte mot 
betalning av ett pris utan mot tillgång till 
uppgifter som tillhandahålls av 
konsumenten, avstå från att använda dessa, 
överföra dem till tredje parter eller göra det 
möjligt för tredje parter att få tillgång till 
dem efter hävningen av avtalet. Att 
uppfylla skyldigheten att avstå från att 
använda uppgifter skulle, om 
motprestationen består av personuppgifter, 
innebära att leverantören bör vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att följa reglerna 
om skydd av personuppgifter genom att 
radera uppgifterna eller anonymisera dem 
på ett sådant sätt att konsumenten inte kan 
identifieras med någon metod som rimligen 
kan komma att användas antingen av 
leverantören eller av någon annan person. 
Utan att det påverkar de skyldigheter som 
gäller för registeransvariga enligt direktiv 
95/46/EG bör leverantören inte vara 

(37) I ett andra steg bör konsumenten ha 
rätt att få avdrag på priset eller att häva 
avtalet. Konsumentens rätt att häva avtalet 
bör begränsas till sådana fall där det 
exempelvis inte är möjligt att bringa det 
digitala innehållet i överensstämmelse med 
avtalet, och den bristande 
överensstämmelsen hämmar centrala 
egenskaper hos det digitala innehållet. Om 
konsumenten häver avtalet, bör 
leverantören återbetala det pris som 
konsumenten har betalat eller, om det 
digitala innehållet tillhandahålls inte mot 
betalning av ett pris utan mot tillgång till 
uppgifter som tillhandahålls av 
konsumenten som en motprestation för det 
tillhandahållna digitala innehållet eller 
uppgifter som producerats av 
konsumenten under avtalets löptid, avstå 
från att använda dessa, överföra dem till 
tredje parter eller göra det möjligt för tredje 
parter att få tillgång till dem efter 
hävningen av avtalet. Att uppfylla 
skyldigheten att avstå från att använda 
uppgifter skulle, om motprestationen består 
av personuppgifter, innebära att 
leverantören bör vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att följa reglerna om skydd av 
personuppgifter genom att radera 
uppgifterna eller anonymisera dem på ett 
sådant sätt att konsumenten inte kan 
identifieras med någon metod som rimligen 
kan komma att användas antingen av 
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skyldig att vidta några ytterligare åtgärder 
med avseende på uppgifter som 
leverantören lagligen har tillhandahållit 
tredje parter under den tid som avtalet om 
tillhandahållande av digitalt innehåll 
gällde.

leverantören eller av någon annan person. 
Om tekniker för skydd av personuppgifter, 
t.ex. pseudonymisering, så som föreskrivs 
i förordning (EU) 2016/679, används av 
leverantören först efter begäran av 
konsumenten, bör leverantören avstå från 
att använda dessa uppgifter. Utan att det 
påverkar de skyldigheter som gäller för 
registeransvariga enligt förordning (EU) 
2016/679 bör leverantören inte vara 
skyldig att vidta några ytterligare åtgärder 
med avseende på uppgifter som 
leverantören lagligen har tillhandahållit 
tredje parter under den tid som avtalet om 
tillhandahållande av digitalt innehåll 
gällde.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Vid hävning bör leverantören också 
avhålla sig från att använda det innehåll 
som genererats av konsumenten. I de fall 
där fler än en konsument genererat särskilt 
innehåll, har leverantören rätt att fortsätta 
att använda det innehåll som genererats av 
konsumenten om de andra berörda 
konsumenterna använder det.

(38) Vid hävning bör leverantören också 
avhålla sig från att använda det innehåll 
som producerats av konsumenten. I de fall 
där fler än en konsument producerat
särskilt innehåll, har leverantören rätt att 
fortsätta att använda det innehåll som 
producerats av konsumenten om de andra 
berörda konsumenterna använder det.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att säkerställa att konsumenten 
åtnjuter ett effektivt skydd i samband med 
rätten att häva avtalet, bör leverantören 
göra det möjligt för konsumenten att hämta 
alla data som konsumenten har laddat upp,
producerat med hjälp av det digitala 
innehållet eller genererat genom 

(39) För att säkerställa att konsumenten 
åtnjuter ett effektivt skydd i samband med 
rätten att häva avtalet, bör leverantören, på 
begäran av konsumenten, göra det möjligt 
för konsumenten att hämta alla data som 
konsumenten har laddat upp eller
producerat genom användning av det 
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konsumentens användning av det digitala 
innehållet. Denna skyldighet bör utsträckas 
till att omfatta uppgifter som leverantören 
är skyldig att bevara enligt avtalet om 
tillhandahållande av digitalt innehåll samt 
uppgifter som leverantören faktiskt har 
bevarat i samband med avtalet.

digitala innehållet. Denna skyldighet bör 
utsträckas till att omfatta uppgifter som 
leverantören är skyldig att bevara enligt 
avtalet om tillhandahållande av digitalt 
innehåll samt uppgifter som leverantören 
faktiskt har bevarat i samband med avtalet.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Principen om leverantörens 
skadeståndsansvar är ett väsentligt inslag i 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll. För att stärka konsumenternas 
förtroende för digitalt innehåll bör denna 
princip därför regleras på unionsnivå, för 
att se till att konsumenter kan hållas 
skadeslösa om deras hårdvara eller 
programvara skadas av digitalt innehåll 
som inte är i överensstämmelse med 
avtalet. Därför bör konsumenter ha rätt till 
ersättning för skador på sin digitala miljö
som orsakats av bristande 
överensstämmelse med avtalet eller 
underlåtenhet att tillhandahålla det digitala 
innehållet. Det bör dock ankomma på 
medlemsstaterna att fastställa närmare 
villkor för utövandet av rätten till 
skadestånd, samtidigt som man beaktar att 
avdrag på priserna för framtida leveranser 
av digitalt innehåll, särskilt när de erbjuds 
av leverantörer som enda ersättning för 
förluster, inte nödvändigtvis innebär att 
konsumenten i närmast möjliga 
utsträckning försätts i den situation som 
denne skulle ha befunnit sig i om det 
digitala innehållet hade tillhandahållits i 
vederbörlig ordning och varit i 
överensstämmelse med avtalet.

(44) Principen om leverantörens 
skadeståndsansvar är ett väsentligt inslag i 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll. För att stärka konsumenternas 
förtroende för digitalt innehåll bör denna 
princip därför regleras på unionsnivå, för 
att se till att konsumenter kan hållas 
skadeslösa om de lider skada av digitalt 
innehåll som inte är i överensstämmelse 
med avtalet. Därför bör konsumenter ha 
rätt till ersättning för skador som de lidit 
till följd av bristande överensstämmelse 
med avtalet eller underlåtenhet att 
tillhandahålla det digitala innehållet. Det 
bör dock ankomma på medlemsstaterna att 
fastställa närmare villkor för utövandet av 
rätten till skadestånd, samtidigt som man 
beaktar att avdrag på priserna för framtida 
leveranser av digitalt innehåll, särskilt när 
de erbjuds av leverantörer som enda 
ersättning för förluster, inte nödvändigtvis 
innebär att konsumenten i närmast möjliga 
utsträckning försätts i den situation som 
denne skulle ha befunnit sig i om det 
digitala innehållet hade tillhandahållits i 
vederbörlig ordning och varit i 
överensstämmelse med avtalet. När 
medlemsstaterna fastställer regler i detta 
sammanhang bör de ha möjlighet att 
föreskriva minskat eller ökat 
skadeståndsansvar för att göra åtskillnad 
mellan leverantörer som har gjort allt i 
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sin makt för att begränsa risken för 
skada, t.ex. genom att följa bästa praxis i 
branschen, säkerhetsmått eller 
internationella standarder, och de 
leverantörer som har agerat försumligt i 
det avseendet.

Motivering

Förslaget begränsar leverantörens skadeståndsansvar till att endast omfatta ekonomisk skada 
på konsumentens hårdvara och programvara. Detta är alltför begränsat eftersom det kan 
uppstå situationer där konsumenten lider allvarliga ekonomiska eller immateriella förluster, 
förutom eventuell skada på sin digitala miljö. För att främja en starkare ansvarskänsla och 
ansvarsskyldighet bland leverantörerna bör medlemsstaterna också, när de fastställer sina 
detaljerade regler för skador, kunna göra åtskillnad mellan de leverantörer som har gjort allt 
i sin makt för att begränsa risken för skador och de leverantörer som inte har gjort det.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Detta direktiv står i 
överensstämmelse med de grundläggande 
rättigheter och principer som erkänns 
särskilt i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna, särskilt 
artiklarna 16, 38 och 47.

(55) Detta direktiv står i 
överensstämmelse med de grundläggande 
rättigheter och principer som erkänns 
särskilt i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna, särskilt 
artiklarna 7, 8, 16, 38 och 47.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) data som framställs och 
tillhandahålls i digital form, t.ex. video, 
ljud, applikationer, spel och varje annan 
programvara,

(a) data som framställs och 
tillhandahålls i digital form, inklusive
video, ljud, applikationer, spel och varje 
annan programvara,
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. personuppgifter: personuppgifter 
enligt definitionen i artikel 4.1 i 
förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. skadestånd: en penningsumma som 
en konsument kan vara berättigad till som 
ersättning för ekonomisk skada på 
konsumentens digitala miljö.

5. skadestånd: en penningsumma som 
en konsument kan vara berättigad till som 
ersättning för materiell och immateriell
skada.

Motivering

Förslaget begränsar leverantörens skadeståndsansvar till att endast omfatta ekonomisk skada 
på konsumentens hårdvara och programvara. Detta är alltför begränsat eftersom situationer 
kan uppstå där konsumenter lider allvarlig ekonomisk eller immateriell skada, förutom 
eventuella skador på sin digitala miljö, t.ex. om programvaran innehåller en bugg som ger en 
hacker möjlighet att få åtkomst till deras datorer och stjäla deras identitet för att begå 
identitetsbedrägeri. En liknande bestämmelse finns också i den nya allmänna 
dataskyddsförordningen.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll till konsumenten eller åtar 
sig att göra detta och där, som 
motprestation, ett pris ska betalas eller 

1. Detta direktiv ska tillämpas på varje 
avtal där leverantören tillhandahåller 
digitalt innehåll eller en digital tjänst till 
konsumenten eller åtar sig att göra detta 
och där, som motprestation, ett pris ska 
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konsumenten aktivt tillhandahåller en 
annan motprestation än pengar i form av
personuppgifter eller andra uppgifter.

betalas eller konsumenten tillgängliggör 
sina personuppgifter eller andra uppgifter 
i stället för betalning i pengar, i den mån 
detta är möjligt i enlighet med förordning 
(EU) 2016/679. I avtalet ska det 
uttryckligen anges vilka personuppgifter 
som ska lämnas i utbyte mot det 
tillhandahållna innehållet.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
digitalt innehåll som tillhandahålls mot 
annan motprestation än pengar, i den 
mån leverantören begär att konsumenten 
ska tillhandahålla personuppgifter vars 
behandling är absolut nödvändig för att 
fullgöra avtalet eller för att uppfylla 
rättsliga krav, och leverantören inte 
behandlar uppgifterna ytterligare på ett 
sätt som är oförenligt med detta ändamål.
Det ska inte heller tillämpas på andra 
uppgifter som leverantören begär att 
konsumenten ska tillhandahålla för att 
säkerställa att det digitala innehållet är i 
överensstämmelse med avtalet eller för att 
uppfylla rättsliga krav, om leverantören 
inte använder dessa uppgifter för 
kommersiella ändamål.

4. Detta direktiv ska inte tillämpas om
personuppgifter eller andra uppgifter som 
tillgängliggjorts av konsumenten 
uteslutande används av leverantören för 
att tillhandahålla det digitala innehållet
eller för att uppfylla rättsliga krav, och 
leverantören inte behandlar dessa uppgifter
för något annat ändamål. 

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om en bestämmelse i detta direktiv 
strider mot en bestämmelse i en annan 

7. Om en bestämmelse i detta direktiv 
strider mot en bestämmelse i en annan 
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unionsakt som reglerar en särskild sektor 
eller ett särskilt ämne, ska bestämmelsen i 
denna andra unionsakt ha företräde framför 
detta direktiv.

unionsakt, ska bestämmelsen i denna andra 
unionsakt ha företräde framför detta 
direktiv.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Detta direktiv påverkar inte 
skyddet för enskilda personer med 
avseende på behandling av 
personuppgifter.

8. Ingen bestämmelse i detta direktiv 
eller i någon rättsakt som införlivar det i 
nationell lagstiftning ska på något sätt 
minska eller urholka det skydd för 
enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter som 
föreskrivs i förordning (EU) 2016/679 och 
i direktiv 2002/58/EG.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. När digitalt innehåll tillhandahålls 
inom ramen för detta direktiv och 
lagstiftningen i en annan medlemsstat än 
den där konsumenten har sin hemvist är 
tillämplig, ska leverantören informera 
konsumenten om detta innan avtalet 
ingås.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantören ska tillhandahålla det 
digitala innehållet omedelbart efter avtalets 

2. Leverantören ska tillhandahålla det 
digitala innehållet omedelbart efter avtalets 
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ingående, såvida inte parterna har kommit 
överens om annat. Tillhandahållandet ska 
anses äga rum när det digitala innehållet 
tillhandahålls konsumenten eller, om punkt 
1 b tillämpas, den tredje part som 
konsumenten har valt, beroende på vilket 
som infaller först.

ingående, såvida inte parterna har kommit 
överens om annat, och utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 16 m i 
direktiv 2011/83/EU. Tillhandahållandet 
ska anses äga rum när det digitala 
innehållet tillhandahålls konsumenten eller, 
om punkt 1 b i denna artikel tillämpas, den 
tredje part som konsumenten har valt, 
beroende på vilket som infaller först.

_________________

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet i 
förekommande fall

1. Avtalet ska innehålla alla 
relevanta egenskaper för att det digitala 
innehållets överensstämmelse med avtalet 
ska kunna bedömas samt all relevant 
information om behandling av 
personuppgifter i enlighet med 
skyldigheten enligt förordning (EU) 
2016/679. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet i 
förekommande fall

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) uppdateras i enlighet med avtalet. (d) uppdateras i enlighet med avtalet 
eller när så behövs för att garantera de 
egenskaper som föreskrivs i leden a och b, 
särskilt kontinuitet och säkerhet.
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Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den mån avtalet i förekommande 
fall inte på ett klart och uttömmande sätt 
uppställer krav avseende det digitala 
innehållet i enlighet med punkt 1, ska det 
digitala innehållet lämpa sig för de 
ändamål för vilka digitalt innehåll med 
samma beskrivning normalt skulle 
användas, inklusive dess funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra egenskaper, 
såsom tillgänglighet, kontinuitet och 
säkerhet, med beaktande av

2. Utöver att stämma överens med 
eventuella krav på överensstämmelse i 
avtalet i enlighet med punkt 1, ska det 
digitala innehållet lämpa sig för de 
ändamål för vilka digitalt innehåll med 
samma beskrivning normalt skulle 
användas och ska ha de egenskaper –
inklusive dess funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra egenskaper, 
såsom tillgänglighet, kontinuitet och 
säkerhet – som konsumenter rimligen kan 
förvänta sig, med beaktande av

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) huruvida det digitala innehållet 
tillhandahålls mot ett pris eller en annan 
motprestation än pengar,

(a) huruvida det digitala innehållet 
tillhandahålls mot ett pris eller en annan 
motprestation än pengar, genom 
tillhandahållande av personuppgifter eller 
andra uppgifter i enlighet med artikel 3.1,

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) konsumenternas berättigade 
förväntningar,
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Motivering

Enligt förslaget ska digitalt innehåll överensstämma med vad som fastställs i avtalet. Endast 
om inget anges i avtalet får mer objektiva kriterier (såsom tekniska standarder eller 
uppförandekoder) användas för att bedöma innehållets överensstämmelse. Produkter med 
digitalt innehåll är dock ofta så komplexa att konsumenterna inte kan förväntas förstå 
avtalsvillkoren fullständigt och fatta ett välgrundat beslut. Det skulle därför vara tillrådligt 
att oftare använda kriterier, t.ex. tekniska standarder eller berättigade förväntningar, för att 
fastställa överensstämmelse.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i tillämpliga fall, befintliga 
internationella tekniska standarder eller, i 
avsaknad av sådana tekniska standarder, 
tillämpliga branschregler och god praxis, 
och

(b) befintliga internationella tekniska 
standarder eller, i avsaknad av sådana 
tekniska standarder, tillämpliga 
branschregler och god praxis, och

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) eventuell befintlig bästa praxis 
i fråga om säkerhet för 
informationssystem och digitala miljöer,

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om avtalet föreskriver att det 
digitala innehållet ska tillhandahållas över 
en tidsperiod, ska det digitala innehållet 
vara i överensstämmelse med avtalet under 
hela denna period.

3. Om avtalet föreskriver att det 
digitala innehållet ska tillhandahållas över 
en tidsperiod, ska det digitala innehållet, 
inklusive säkerhetsuppdateringar från 
leverantörens sida om sådana behövs,
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vara i överensstämmelse med avtalet under 
hela denna period.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. För att vara i överensstämmelse 
med avtalet ska det digitala innehållet 
eller den digitala tjänsten respektera de 
principer om ”inbyggt integritetsskydd” 
och ”integritetsskydd som standard” som 
avses i artikel 25 i förordning (EU) 
2016/679.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Konsumenten ska när så krävs i 
möjligaste mån samarbeta med 
leverantören för att fastställa konsumentens 
digitala miljö. Denna skyldighet att 
samarbeta ska vara begränsad till de 
tekniskt tillgängliga medel som är minst 
ingripande för konsumenten. Om 
konsumenten underlåter att samarbeta ska 
bevisbördan för bristande 
överensstämmelse med avtalet åvila 
konsumenten.

3. Konsumenten ska när så krävs i 
möjligaste mån samarbeta med 
leverantören för att fastställa konsumentens 
digitala miljö. Denna skyldighet att 
samarbeta ska vara begränsad till de 
tekniskt tillgängliga medel som är minst 
ingripande för konsumenten. Om 
konsumenten underlåter att samarbeta ska 
bevisbördan för bristande 
överensstämmelse med avtalet åvila 
konsumenten. Konsumenten ska inte vara 
skyldig att samarbeta om leverantören 
begär tillgång till privat eller personlig 
information och kommunikation.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) all bristande överensstämmelse som 
föreligger vid den tidpunkt då det digitala 
innehållet tillhandahålls, och

(b) all bristande överensstämmelse som 
föreligger vid den tidpunkt då det digitala 
innehållet tillhandahålls,

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) varje säkerhetsbrist som 
leverantören kände till eller rimligtvis 
kunde ha känt till i enlighet med bästa 
praxis i fråga om säkerhet för 
informationssystem och digitala miljöer, 
och

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantören ska bringa det digitala 
innehållet i överensstämmelse med avtalet 
enligt punkt 1 inom skälig tid från den 
tidpunkt då leverantören har underrättats av 
konsumenten om bristen på 
överensstämmelse och utan att det innebär 
någon väsentlig olägenhet för 
konsumenten, med hänsyn till det digitala 
innehållets natur och det ändamål för vilket 
konsumenten behövde detta digitala 
innehåll.

2. Leverantören ska bringa det digitala 
innehållet i överensstämmelse med avtalet 
enligt punkt 1 utan onödigt dröjsmål från 
den tidpunkt då leverantören har 
underrättats av konsumenten om bristen på 
överensstämmelse och utan att det innebär 
någon väsentlig olägenhet för 
konsumenten, med hänsyn till det digitala 
innehållets natur och det ändamål för vilket 
konsumenten behövde det digitala 
innehållet i fråga.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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5. Konsumenten får häva avtalet 
endast om bristen på överensstämmelse 
med avtalet hämmar det digitala innehållets 
funktionalitet, driftskompatibilitet och 
andra centrala egenskaper hos digitalt 
innehåll, såsom dess tillgänglighet, 
kontinuitet och säkerhet när så krävs enligt 
artikel 6.1 och 6.2. Bevisbördan för att den 
bristande överensstämmelsen inte hämmar 
det digitala innehållets funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra centrala 
egenskaper ska åvila leverantören.

5. Konsumenten får, utan att detta 
påverkar andra rättsliga grunder för 
hävning av avtalet, häva avtalet om bristen 
på överensstämmelse med avtalet hämmar 
det digitala innehållets funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra centrala 
egenskaper hos digitalt innehåll, såsom 
dess tillgänglighet, kontinuitet och säkerhet 
när så krävs enligt artikel 6.1 och 6.2. 
Bevisbördan för att den bristande 
överensstämmelsen inte hämmar det 
digitala innehållets funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra centrala 
egenskaper ska åvila leverantören.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Leverantören ska vidta alla 
åtgärder som kan förväntas för att avstå 
från att använda sig av en sådan annan
motprestation än pengar som 
konsumenten har tillhandahållit i utbyte 
mot digitalt innehåll, samt av alla andra 
uppgifter som samlats in av leverantören i 
samband med tillhandahållandet av digitalt 
innehåll, inklusive innehåll som 
tillhandahållits av konsumenten, med 
undantag av innehåll som har genererats
gemensamt av konsumenten och andra som 
fortsätter att använda innehållet.

(b) Leverantören ska avstå från att 
använda sig av personuppgifter och andra 
uppgifter som konsumenten har 
tillgängliggjort i stället för betalning i 
pengar i utbyte mot digitalt innehåll, samt 
av alla andra uppgifter som samlats in av 
leverantören i samband med 
tillhandahållandet av digitalt innehåll, 
inklusive innehåll som tillhandahållits av 
konsumenten, med undantag av innehåll 
som har producerats gemensamt av 
konsumenten och andra som fortsätter att 
använda innehållet. Leverantören ska 
avstå från att behandla personuppgifter 
uteslutande i syfte att göra det möjligt att 
koppla andra uppgifter än 
personuppgifter samt innehåll till 
konsumenten för att kunna göra det 
möjligt för konsumenten att hämta det i 
enlighet med led c. Leverantören ska 
fullgöra de skyldigheter som är 
tillämpliga enligt förordning (EU) 
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2016/679.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Leverantören ska förse 
konsumenten med tekniska medel för att 
hämta allt innehåll som tillhandahållits av 
konsumenten och alla andra uppgifter som 
producerats eller genererats genom 
konsumentens användning av det digitala 
innehållet, i den mån dessa uppgifter har 
lagrats av leverantören. Konsumenten ska 
ha rätt att hämta innehållet kostnadsfritt, 
utan väsentlig olägenhet, inom skälig tid 
och i ett allmänt använt dataformat.

(c) Leverantören ska, på 
konsumentens begäran, förse 
konsumenten med tekniska medel för att 
hämta allt innehåll som tillhandahållits av 
konsumenten och alla andra uppgifter som 
producerats genom konsumentens 
användning av det digitala innehållet, i den 
mån dessa uppgifter har lagrats av 
leverantören. Konsumenten ska ha rätt att 
hämta innehållet kostnadsfritt, utan 
olägenhet, inom skälig tid och i ett 
strukturerat, allmänt använt och 
maskinläsbart dataformat, och att överföra 
detta innehåll till en annan leverantör 
utan hinder från den ursprungliga 
leverantören.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantören ska vara ansvarig 
gentemot konsumenten för varje 
ekonomisk skada på konsumentens 
digitala miljö som orsakats av bristande 
överensstämmelse med avtalet eller 
underlåtenhet att tillhandahålla det digitala 
innehållet. Skadestånd ska så nära som 
möjligt försätta konsumenten i den position 
som vederbörande skulle ha befunnit sig i 
om det digitala innehållet hade 
tillhandahållits på vederbörligt sätt och 

1. Leverantören ska vara ansvarig 
gentemot konsumenten för varje 
ekonomisk skada för konsumenten som 
orsakats av bristande överensstämmelse 
med avtalet eller underlåtenhet att 
tillhandahålla det digitala innehållet. 
Skadestånd ska så nära som möjligt 
försätta konsumenten i den position som 
vederbörande skulle ha befunnit sig i om 
det digitala innehållet hade tillhandahållits 
på vederbörligt sätt och varit i 
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varit i överensstämmelse med avtalet. överensstämmelse med avtalet.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Närmare bestämmelser om 
utövandet av rätten till skadestånd ska 
fastställas av medlemsstaterna.

2. Närmare bestämmelser om 
utövandet av rätten till skadestånd ska 
fastställas av medlemsstaterna. När 
medlemsstaterna fastställer dessa 
bestämmelser får de föreskriva minskat 
eller ökat skadeståndsansvar på grundval 
av objektiva kriterier för att bedöma de 
ansträngningar som leverantörerna har 
gjort för att undvika bristande 
överensstämmelse hos det digitala 
innehållet samt förekomst av skada, till 
exempel inom ramen för bästa praxis 
i fråga om säkerhet eller ny tillgänglig 
teknik.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om avtalet föreskriver att det 
digitala innehållet ska tillhandahållas under 
den tidsperiod som fastställs i avtalet, får 
leverantören ändra funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra väsentliga 
egenskaper hos det digitala innehållet, 
såsom tillgänglighet, kontinuitet och 
säkerhet, i den mån dessa ändringar 
negativt påverkar konsumentens tillgång 
till eller användning av det digitala 
innehållet, endast om

1. Om avtalet föreskriver att det 
digitala innehållet ska tillhandahållas under 
den tidsperiod som fastställs i avtalet, får 
leverantören ändra funktionalitet, 
driftskompatibilitet och andra väsentliga 
egenskaper hos det digitala innehållet, 
såsom tillgänglighet och kontinuitet, endast 
om

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
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Artikel 15 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) en sådan ändring är nödvändig för 
innehållets säkerhet, enligt bästa praxis,

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) konsumenten meddelas i rimligt 
god tid före ändringen genom ett 
uttryckligt meddelande på ett varaktigt 
medium,

(b) konsumenten meddelas i rimligt 
god tid före ändringen genom ett 
uttryckligt meddelande,

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) konsumenten, vid uppsägning av 
kontraktet i enlighet med led c, förses med 
tekniska hjälpmedel för hämtning av allt 
innehåll i enlighet med artikel 13.2 c.

(d) konsumenten, vid uppsägning av 
kontraktet i enlighet med led c, förses med 
tekniska hjälpmedel för hämtning av allt 
innehåll i enlighet med artikel 13.2 c eller 
artikel 16.4 b.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ska leverantören vidta alla åtgärder 
som kan förväntas för att avstå från att 
använda sig av en sådan annan 
motprestation än pengar som 
konsumenten har tillhandahållit i utbyte 

(a) ska leverantören avstå från att 
använda sig av personuppgifter och andra 
uppgifter som konsumenten har 
tillgängliggjort i stället för betalning i 
pengar i utbyte mot digitalt innehåll, samt 
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mot digitalt innehåll, samt av alla andra 
uppgifter som samlats in av leverantören i 
samband med tillhandahållandet av 
digitalt innehåll, inklusive innehåll som 
tillhandahållits av konsumenten,

av alla andra uppgifter som tillhandahållits
av konsumenten i samband med 
användningen av digitalt innehåll, 
inklusive innehåll som tillhandahållits av 
konsumenten, med undantag av innehåll 
som har producerats gemensamt av 
konsumenten och andra som fortsätter att 
använda innehållet. Leverantören ska 
avstå från att behandla personuppgifter 
uteslutande i syfte att göra det möjligt att 
koppla andra uppgifter än 
personuppgifter samt innehåll till 
konsumenten för att kunna göra det 
möjligt för konsumenten att hämta det i 
enlighet med led b. Leverantören ska 
fullgöra de skyldigheter som är 
tillämpliga enligt förordning (EU) 
2016/679;

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ska leverantören förse konsumenten 
med tekniska medel för att hämta allt 
innehåll som tillhandahållits av 
konsumenten och alla andra uppgifter som 
producerats eller genererats genom 
konsumentens användning av det digitala 
innehållet, i den mån dessa uppgifter har 
lagrats av leverantören; konsumenten ska 
ha rätt att hämta innehållet utan väsentlig 
olägenhet, inom skälig tid och i ett allmänt 
använt dataformat, och

(b) ska leverantören, på konsumentens 
begäran, förse konsumenten med tekniska 
medel för att hämta allt innehåll som 
tillgängliggjorts av konsumenten och alla 
andra uppgifter som producerats genom 
konsumentens användning av det digitala 
innehållet, i den mån dessa uppgifter har 
lagrats av leverantören; konsumenten ska 
ha rätt att hämta innehållet och 
uppgifterna utan väsentlig olägenhet, inom 
skälig tid och i ett strukturerat, allmänt 
använt och maskinläsbart dataformat, och 
att överföra innehållet och uppgifterna 
i fråga till en annan leverantör utan 
hinder från den ursprungliga 
leverantören, och
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Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
finns lämpliga och effektiva medel för att 
säkerställa efterlevnaden av detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
finns effektiva och avskräckande medel 
för att säkerställa efterlevnaden av detta 
direktiv.

Motivering

Dessa nya konsumenträttigheter kan genomföras i praktiken endast om verkligt effektiva och 
avskräckande påföljder införs av medlemsstaterna, även med tanke på de viktiga 
kommersiella fördelar som leverantörer av digitalt innehåll kan vinna genom att på ett 
aggressivt sätt öka sina marknadsandelar till skada för konsumenternas rättigheter.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Organisationer som är verksamma 
inom området skydd av registrerades 
rättigheter och friheter när det gäller 
skyddet av deras personuppgifter.

Motivering

Baserat på artikel 80 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a

Uppgiftsskydd
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Behandling av personuppgifter som utförs 
inom ramen för verksamheter som utövas 
i enlighet med detta direktiv ska 
överensstämma med bestämmelserna i 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den [fem
år efter det att direktivet trätt i kraft] se 
över tillämpningen av detta direktiv och 
lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet. Rapporten 
ska bland annat behandla argumenten för 
en harmonisering av regler tillämpliga på 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll mot annan motprestation än den 
som omfattas av detta direktiv, i synnerhet 
avtal om tillhandahållande mot prestation i 
form av reklam eller indirekt insamling av 
uppgifter.

1. Kommissionen ska senast den [tre
år efter det att direktivet trätt i kraft] se 
över tillämpningen av detta direktiv och 
lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet. Rapporten 
ska bland annat behandla samspelet och 
förenligheten med förordning (EU) 
2016/679 och argumenten för en 
harmonisering av regler tillämpliga på 
avtal om tillhandahållande av digitalt 
innehåll mot annan motprestation än den 
som omfattas av detta direktiv, i synnerhet 
avtal om tillhandahållande mot prestation i 
form av reklam eller indirekt insamling av 
uppgifter.
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