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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on kindlalt veendunud, et praegune Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2000/31/EÜ1 on olnud e-kaubanduse arengu jaoks väga edukas, kuid soovitab samas 
digitaalteenuseid käsitlevaid õigusakte ühtlustada, et hõlmata suur hulk infoühiskonna 
teenuste osutajaid ning kehtestada nende suhtes selgemad siduvad eeskirjad ja 
asjakohane vastutus;

2. peab põhimõtteliselt vajalikuks võtta kasutusele selgemad ja võimalikult ühtsed kogu 
liitu hõlmavad eeskirjad ning järjepideva reguleerimise, et võidelda kahjuliku sisu, 
vihakõne ja väärinfo vastu ning kaitsta alaealisi, samuti reguleerida internetireklaami, 
täppismõjutamist ja õiglast e-kaubandust, ning nõuab, et tehtaks ranget vahet ühelt poolt 
ebaseadusliku sisu, karistatavate tegude ja ebaseaduslikult jagatud sisu ning teiselt poolt 
kahjuliku sisu, vihakõne ning väärinfo vahel, kuna igal juhtumil kehtivad erinevad 
lähenemisviisid ja eeskirjad;

3. on sellega seoses seisukohal, et vihakõne koosneb verbaalsest või mitteverbaalsest 
suhtlusest, mis hõlmab vaenulikkust, mis on suunatud isiku või teatava sotsiaalse rühma 
või sellise rühma liikme vastu, enamasti rassilise kuuluvuse, nahavärvi, usutunnistuse, 
sünnipära, rahvusliku või etnilise päritolu või seksuaalse sättumuse alusel, samuti 
soopõhise vägivalla avaliku õigustamise, eitamise või mitteoluliseks tunnistamise või 
sellele õhutamise alusel; rõhutab, et see arusaam hõlmab avalikku vägivallale või 
vihkamisele õhutamist;

4. on sellega seoses seisukohal, et väärinfo on igasugune vale, ebatäpne või eksitav teave, 
mis on kavandatud, esitatud ja mida edendatakse kavatsusega põhjustada üldsusele 
kahju või teenida kasumit, ning et „propaganda“ koosneb peamiselt strateegilisest 
teabevahetusest, mis on kavandatud ja rakendatud eesmärgiga elanikkonda eksitada, 
samuti selleks, et sekkuda üldsuse õigusesse teada ning üksikisikute õigusesse otsida ja 
saada igat liiki teavet ja ideid ning neid levitada;

5. rõhutab, et iga uue määruse eesmärk peaks olema suurendada läbipaistvust, võrdset 
kohtlemist, turvalisust, enesemääramist ja lõppkasutajate usaldust neile edastatud sisu 
üle; nõuab, et teenused oleks koostalitlusvõimelised ja andmed ülekantavad, ning et 
samal ajal püsiksid autoriõiguse ja andmekaitse kõrged standardid ning andmete 
suveräänsuse koos enesemääramisõigusega;

6. tuletab meelde, et eeskirjade koostamisel tuleks silmas pidada põhiõiguste kaitset, 
eelkõige väljendus-, teabe-, arvamus- ja meediavabadust, õigust intellektuaalomandile, 
meedia pluralismi, kultuurilise mitmekesisuse ja andmekaitse edendamist ning 
mitmekesise ja õiglase konkurentsi ja Euroopa päritolu teostele juurdepääsu tagamist;

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) 
(EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).
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7. peab väga oluliseks, et mõiste „õigustatud huviga kolmandad isikud“ oleks selgelt 
defineeritud ja et sellistel kolmandatel isikutel oleks juurdepääs usaldusväärsele teabele 
infoühiskonna teenuste osutajate kohta; peab kahetsusväärseks, et direktiivi 2000/31/EÜ 
artiklis 5 sätestatud teabenõudeid ei ole tõhusalt jõustatud; nõuab, ilma et see kahjustaks 
väike- ja mikroettevõtjate konkurentsivõimet, et teatavad veebipõhised vahendajad, 
nagu domeeninimede registripidajad, teenusepakkujad või veebipõhise reklaamiteenuse 
osutajad, oleksid kohustatud kontrollima oma äriklientide isikusamasust, võrreldes oma 
ärikasutajate isikusamasust asjakohaste olemasolevate ja kättesaadavate 
andmebaasidega kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega vastavalt „tunne oma 
äriklienti“ protokollile, ning et vahendajatel oleks õigus ja kohustus keelduda oma 
teenuste osutamisest või lõpetada teenuste osutamine, kui teave ärikliendi kohta on 
pädevate asutuste teatel väär või väga eksitav; on seisukohal, et „tunne oma äriklienti“ 
protokolli tuleks kohaldada äriklientide suhtes ja see ei mõjutaks üksikkasutajate 
isikuandmeid;

8. kordab, kui oluline on tagada väljendus- ja teabevabadus ning arvamus- ja 
ajakirjandusvabadus; pidades silmas sõltumatu ajakirjanduse kaitsmise tähtsust 
digitaalteenuste seaduse alusel, on sellega seoses kindlalt vastu seadusliku sisu edasisele 
hindamisele pärast selle seaduslikku avaldamist, välja arvatud juhul, kui see on 
põhjendatud asjaoluga, et kuigi vastav sisu on seaduslik, tekitab see tõsist muret seoses 
olulise kahjuga, mida see võib põhjustada; nõuab, et igal sellisel juhul põhineks 
infoühiskonna teenuse osutaja tegevus kohtumäärusel; juhib tähelepanu sellele, et 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/18082 kohaldamisala laiendamine 
videote jagamise platvormide teenuseosutajatele ja sotsiaalvõrgustikele seoses 
audiovisuaalse sisu levitamisega võib aidata märkimisväärselt piirata kahjulikku sisu, 
väärinfot ja vihakõnet, juhul kui see võetakse viivitamata siseriiklikku õigusesse üle;

9. nõuab konkreetsemaid ja võimaluse korral ühtselt kohaldatavaid läbipaistvuseeskirju, 
kuna sisu eemaldamine, järjestuse muutmine ja prioriseerimine sotsiaalvõrgustikes 
vähendab ebaseadusliku veebisisu levikut ning võitleb kahjuliku sisu, vihakõne ja 
väärinfo vastu;

10. nõuab andmepõhise kaubandusliku reklaami ja mikrosuunamise reguleerimist ning 
rangetele läbipaistvuseeskirjade kehtestamist; nõuab tasulise poliitilise reklaami 
kohustuslikku märgistamist internetis, et lõppkasutaja saaks seda kergesti ära tunda; 
rõhutab, et tasuline poliitiline reklaam internetis peaks olema läbipaistev, et 
lõppkasutaja saaks näha, kes on selle sisu eest maksnud;

11. tunnistab, et väärinfo tegevusjuhis on aidanud struktureerida dialoogi platvormide ja 
reguleerivate asutustega; leiab, et veebiplatvormid peaksid kehtestama mõjusad ja 
piisavad kaitsemeetmed, eelkõige tagamaks, et nad tegutsevad hoolikalt, 
proportsionaalselt ja mittediskrimineerivalt, ning et kogemata ei eemaldataks sisu, mis 
ei ole ebaseaduslik; soovitab demokraatia tegevuskava abil hinnata kehtivat 
õigusraamistikku alaealiste kaitse ning kahjuliku sisu, vihakõne ja väärinfo vastu 
võitlemise kohta ning selle tõhusat jõustamist; rõhutab sellega seoses kaas- ja 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/1808, millega muudetakse 
direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja 
haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv), et võtta arvesse muutuvat 
turuolukorda (ELT L 303, 28.11.2018, lk 69).
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eneseregulatsiooni tõhusat kasutamist ja parimate tavade vahetamist liidu tasandil, 
samuti seda, et selline kava peab hõlmama koostööd faktikontrollijate ja teadlastega; on 
seisukohal, et kahjuliku sisu, vihakõne ja väärinfo levitamise vastu saab kõige paremini 
võidelda, aidates kodanikel omandada meedia- ja digikirjaoskust ning arendada kriitilist 
mõtlemist ning tugevdades sõltumatut professionaalset ajakirjandust ja kvaliteetset 
meediat; nõuab tihedamat koostööd riiklike reguleerivate asutuste ja/või organite vahel 
nii liikmesriikide sees kui ka nende vahel, et soovimatute mõjude ja konkreetsete 
probleemidega paremini toime tulla; leiab, et sellega seoses on vaja koordineerimist 
liidu tasandil;

12. tunnistab, et tuleb säilitada põhimõte, et puhtalt passiivse digitaalse teenuse pakkujad, 
nagu internetiühenduse pakkujad, ei vastuta nende teenuste kaudu edastatava sisu eest, 
kuna neil puudub kontroll selle sisu üle („pelk edastamine“), neil puudub sellega 
aktiivne suhtlus või nad ei optimeeri seda, kuna see on tasuta interneti nurgakivi, samas 
kui aktiivse teenuse pakkujad peaksid jääma täielikult vastutavaks oma teenuste sisu 
eest;

13. nõuab, et infoühiskonna teenuste osutajatele kehtestataks nõue, mille kohaselt 
ebaseaduslikku sisu ei kustutata mitte ainult kiiresti pärast sellest teada saamist või 
sellest teatamist, vaid sellisest sisust teatatakse ka asjaomastele pädevatele asutustele, et 
seda vajaduse korral täiendavalt uurida ja selle eest vastutusele võtta; on seisukohal, et 
käitajad peaksid seotud metaandmeid säilitama piiratud aja jooksul ja edastama neid 
selle aja jooksul ainult pädevate asutuste taotluse korral;

14. rõhutab, et infoühiskonna teenuste osutajad peaksid andma arusaadavat ja kergesti 
kättesaadavat teavet selle kohta, kuidas nemad ebaseaduslikku sisu käsitlevad, ning 
teavitama sisuteenuse pakkujaid igal juhul sellise sisu kustutamisest, andes teada 
õigusliku aluse ja vastuväidete esitamise võimalused ning tõhusad kaebuste esitamise ja 
kahju hüvitamise mehhanismid; tuletab meelde, et igas edasises kohtumenetluses tuleb 
järgida süütuse presumptsiooni ja kaitsta ohvrite isikuandmeid;

15. rõhutab, et infoühiskonna teenuste osutajate võetud vabatahtlikud meetmed 
ebaseadusliku või kahjuliku sisu, vihakõne ja väärinfo vastu võitlemiseks ei tohi viia 
nende vastutuse piiramiseni;

16. nõuab, et kohustused liigitataks ka nii, et platvormid, millel on valitsev seisund turul või 
selle olulises osas (st platvormid, mis on sisule juurdepääsu kontrollijad või ka turu 
struktureerimise platvormid), oleksid kõige enam reguleeritud, ning arenevad või 
nišiettevõtted vähem reguleeritud, sest suuremad ja väljakujunenud platvormid saavad 
eraldada rohkem vahendeid eksitava käitumise ja sisu mõõdukuse koordineeritud 
tuvastamiseks; rõhutab, et domineerivate platvormide operaatorid peavad mitte ainult 
kaitsma, vaid ka aktiivselt edendama kultuurilist ja keelelist mitmekesisust, kuna neil on 
oluline roll juurdepääsul uudistele, audiovisuaalsele sisule ning kultuuri- ja 
loometeostele; on seisukohal, et asjaomaste turgude jaoks kohandatud ja riigi 
keeleseadusi järgiv usaldusväärne kvaliteetne meediasisu tuleks seada prioriteediks ja 
teha sellistel platvormidel kergesti kättesaadavaks; rõhutab, et kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse, Euroopa teoste toetamise ja meedia pluralismi kaitsmiseks ja 
edendamiseks peaks algoritmide kasutamine sellistel platvormidel olema läbipaistev ja 
lõppkasutajatele kohandatav, et kasutajad mõistaksid ja saaksid valida, kuidas 
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asjaomasele sisule juurdepääsu antakse, liigitatakse või piiratakse; on seisukohal, et mis 
tahes kavandatava süsteemiga peaks kaasnema usaldusväärne kord põhiõiguste 
kaitsmiseks, ilma et see piiraks erapooletu kohtuliku järelevalve võimalust;

17. nõuab, et tegeletaks võltskontode probleemiga ja et väärinfo levitajate kasum 
konfiskeeritaks;

18. nõuab tugevamat ja selgemalt määratletud õigusraamistikku, millega tagatakse, et 
infoühiskonna teenuste osutajad võtavad tõhusaid meetmeid (näiteks kasutavad rohkem 
automaatset avastamist inimeste järelevalve all) ning tegutsevad kiiresti, et kõrvaldada 
oma teenustest ebaseaduslik sisu ja hoida ära sellise sisu uuesti üleslaadimine;

19. on seisukohal, et infoühiskonna teenuste osutajad peaksid reaalajas edastatava sisu 
rikkumise korral reageerima kohe, kui nad saavad õiguste omajatelt teate, ning kutsub 
komisjoni sellega seoses üles selgitama mõistet „kiire reageerimine“, mis on kasutusel 
juba direktiivis 2000/31/EÜ; viitab samas ka hiljutisele siseriiklikule kohtupraktikale, 
mis kohustab infoühiskonna teenuste osutajaid ebaseaduslikku sisu 30 minuti jooksul 
eemaldama;

20. teeb ettepaneku tugevdada päritoluriigi põhimõtet, suurendades koostööd liikmesriikide 
vahel, et tagada õiguspäraste üldiste ja avalike huvide austamine; selleks on vaja 
reguleerivaid asutusi rohke kaasata ning vaadata läbi kehtivad menetluseeskirjade ja 
jõustamismeetodid, et saavutada piiriüleste juhtumite puhul kestvam ja tõhusam 
õiguskaitse;

21. rõhutab, et arvamuste, teabe, ajakirjanduse, kunsti ja kultuuri väljendusvormide 
vabaduse ja mitmekesisuse kaitse ja edendamine, omandiõiguste ning isikutevahelise 
suhtluse privaatsuse kaitse peab olema tasakaalus ning moodustama liberaalse 
demokraatia aluse, nii veebis kui ka väljaspool; nõuab seetõttu, et kõigi tehnoloogiliselt 
teostatavate vahendite kasutamine ebaseadusliku sisu või kahjuliku sisu, vihakõne ja 
väärinfo vastu võitlemiseks internetis põhineks sellega seoses kohtulikul ja regulatiivsel 
järelevalvel; toonitab, et selliste meetmetega ei tohi kaasneda eelkontrollimeetmeid ega 
sisu filtreerimist üleslaadimisel, mis ei ole vastavuses direktiivi 2000/31/EÜ 
artikliga 15; rõhutab samuti, et nende meetmete tulemusel ei tohi kehtestada üldist 
kohustust jälgida kogu sisu; soovitab, et kui kasutatakse tehnoloogilisi vahendeid ja 
konkreetseid meetmeid kooskõlas kehtivate õigusnormidega, on vaja tugevaid 
läbipaistvuse ja vastutuse kaitsemeetmeid ning kõrgelt kvalifitseeritud sõltumatu ja 
erapooletu inimjärelevalve potentsiaali; kutsub komisjoni üles võtma vastu võimalikult 
ühtselt kohaldatavad ja tõhusad eeskirjad „teatamise ja meetmete võtmise“ menetluse 
kohta, et kiirendada ebaseadusliku või ebaseaduslikult jagatud sisu avastamist ja 
eemaldamist, tagades samal ajal, et seaduslik ja seaduslikult jagatud sisu jääb internetti 
ning et mis tahes seadusliku sisu eemaldamine, mis võidi ebaseaduslikult kustutada, ei 
too kaasa üksikkasutajate tuvastamist ega isikuandmete töötlemist; palub, et 
infoühiskonna teenuste osutajatele kehtestataks kohustus teha kasutajatele 
kättesaadavaks kaebuste esitamise ja kahju hüvitamise mehhanismid ning menetleda 
kaebusi põhjendamatu viivituseta;

22. rõhutab vajadust tagada, et kõigi selliste isikuandmete kogumine ja töötlemine, mis ei 
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kuulu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/6803 ega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679l4 kohaldamisalasse, toimuks kooskõlas 
seaduslikkuse, vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega, nagu on sätestatud 
Euroopa Nõukogu konventsiooniga üksikisikute kaitse kohta seoses isikuandmete 
automatiseeritud töötlemisega (konventsioon nr 108) artiklis 9;

23. rõhutab vajadust parandada mitteeraõiguslike üksuste, nagu valitsusväliste 
organisatsioonide, raamatukogude, kultuuriasutuste, uurimiskeskuste, 
kultuurivõrgustike ja ülikoolide turulepääsu;

24. nõuab, et meediateenuse osutajatele antaks juurdepääs nende pakutavate teenuste abil 
loodud andmetele või nende toodetavale või nendega otseselt seotud sisule, kui neid 
teenuseid ja sisu pakutakse ülemaailmsetel digitaalsetel platvormidel, mille puhul tuleb 
alati järgida isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitset käsitlevaid sätteid, et vältida 
ebaausat konkurentsi; nõuab tugevaid kaitsemeetmeid, et vältida kasutajate andmete 
väärkasutamist, sealhulgas tuleb tagada algoritmide läbipaistvus ja vastutus ning 
teadlaste ja avaliku järelevalve asutuste juurdepääs vajalikele andmetele;

25. palub komisjonil tagada, et platvormide operaatorid teeksid kasutajatele kättesaadavaks 
kaebuste esitamise ja kahju hüvitamise mehhanismid ning et kaebusi menetletaks 
põhjendamatu viivituseta;

26. kutsub üles leidma lahendusi, mis võimaldaksid ausat konkurentsi ja võrdset 
juurdepääsu ühtsele turule spordiüritustele ja -teenustele kõigist liikmesriikidest;

27. kutsub komisjoni üles tagama, et platvormioperaatorid teeksid kättesaadavaks 
läbipaistvusaruanded, mis sisaldavad teavet selliste juhtumite arvu kohta, mille puhul 
sisu on ekslikult tunnistatud ebaseaduslikuks või ebaseaduslikult jagatuks, ning et 
pädevad asutused esitaksid teabe selliste juhtumite arvu kohta, mille korral 
eemaldamine toob kaasa kuritegude uurimise ja vastutusele võtmise;

28. on seisukohal, et tehnoloogiat tuleb reguleerida nii, et see ei häiri innovatsiooni ega 
piira sõnavabadust; rõhutab, et avatud, võrgu- ja tehnoloogianeutraalne juurdepääs 
internetile peab olema konkreetselt seadusega kaitstud, kuna see on teenuste ja 
süsteemide vajaliku koostalitlusvõime alus, tagab mitmekesisuse, toetab digitaalset 
loometegevust, võimaldab ausat konkurentsi ja sellise digitaalteenuste taristu loomist, 
mis annab igale ELi kodanikule juurdepääsu kvaliteetsele teabele, meediale, haridusele, 
teadusele ja kultuurile; kutsub seetõttu komisjoni üles suurendama jõupingutusi, et 
tagada kogu andmeliikluse võrdne ja mittediskrimineeriv kohtlemine liidus ning vaadata 
kriitiliselt läbi nullmääraga pakkumiste mõju konkurentsile liidus; juhib tähelepanu 
sellele, et avatud lähtekoodiga tarkvara, avatud standardid ja avatud tehnoloogiad 
sobivad koostalitlusvõime, ausa konkurentsi ja juurdepääsetavuse tagamiseks kõige 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute 
kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja 
nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba 
liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
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paremini;

29. kutsub komisjoni üles kehtestama meetmeid nõudmaks, et platvormid ja infoühiskonna 
teenuste osutajad takistaksid alaealiste juurdepääsu pornograafilisele sisule; tuletab 
meelde, et selline infosisu, mis on väga sageli vabalt kättesaadav, võib sügavalt 
destabiliseerida nooremat põlvkonda, kes alles avastab oma emotsioone ja seksuaalsust; 
rõhutab, et märkimisväärne osa internetis leiduvast pornograafilisest sisust sisaldab 
seksistlikke stereotüüpe, mis kahjustavad sageli tõsiselt naiste väärikust või aitavad 
isegi väärkohtlemist või vägivalda alahinnata; rõhutab seetõttu, et naiste õiguste 
kaitsmine ning soolise ja seksuaalse vägivalla vastu võitlemine nõuab otsustavat 
tegutsemist tõhusate tehnoloogiliste vahendite abil, et vältida alaealiste kokkupuutumist 
sellise sisuga; tuletab meelde, et selleks on vaja kehtestada ambitsioonikad eeskirjad 
ning et alaealiste kaitsmiseks on oluline teha tihedamat koostööd Euroopa tasandil;

30. rõhutab, et valdkondlikud eeskirjad peaksid põhimõtteliselt olema horisontaalsete 
eeskirjade suhtes ülimuslikud; rõhutab sellega seoses eelkõige, et tulevases 
digitaalteenuste seaduses tunnustatakse lex specialis’ena täielikult kehtiva direktiivi 
(EL) 2018/1808 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/7905 sätteid;

31. rõhutab, kui olulised on uus digitaalne kultuuri- ja loomemajandus ning 
digitaaltehnoloogia pakutav lisaväärtus erinevates kultuuri, hariduse, meedia, spordi ja 
noortega seotud sektorites; soovib, et komisjoni õigusakti ettepanek võimaldaks sellel 
uuel suundumusel areneda, kaitseks autorite ja loovisikute kultuuri- ja loometeoseid 
ning tagaks õiglase ja võrdse siseturu kõigile, sõltumata nende piirkonnast või 
liikmesriigist;

32. rõhutab, et kui raamatute turustamiseks kasutatakse üha rohkem internetti, peavad 
sellega kaasnema meetmed kultuurilise mitmekesisuse tagamiseks, et anda kõigile 
võrdne juurdepääs lugemisele, kaitsta õiguste omajatele õiglase ja erapooletu tasu 
maksmise põhimõtet ning tagada avaldatud materjali mitmekesisus; kordab, et ühtsel 
digitaalsel turul on vaja säilitada aus konkurents ja selleks tuleb kehtestada 
koostalitlusvõime põhimõte;

33. nõuab tungivalt, et tegeletaks nn seadmeneutraalsuse küsimusega, sest üksnes selle 
koostoimes võrgu neutraalsusega saab hõlbustada tarbijate mõjuvõimu suurendamist;

34. kutsub liikmesriike üles muutma koostöös internetioperaatorite, Europoli ja Eurojustiga 
teavitamis- ja eemaldamismenetlused tõhusamaks, et kustutada vägivaldne ja lapsporno 
sisu.

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/790, mis käsitleb autoriõigust ja 
autoriõigusega kaasnevaid õigusi digitaalsel ühtsel turul ning millega muudetakse direktiive 96/9/EÜ ja 
2001/29/EÜ (ELT L 130, 17.5.2019, lk 92).
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