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LÜHISELGITUS

Digitaalrevolutsioon mõjutab sügavalt meie ühiskonda. Kuna meie sõltuvus IT-toodetest ja -
teenustest kasvab, muutub üha tähtsamaks tagada, et meie õigused on digitaalmaailmas 
kaitstud. Ehkki praegu kasutavad ja ostavad miljonid Euroopa tarbijad iga päev digitaalset 
sisu selle sõna laiemas tähenduses (nt voogvideo, rakendused, mängud, pilveteenused ja 
sotsiaalvõrgud), ei ole nende õigused internetis kaitstud samal määral nagu väljaspool seda. 
Selline olukord kahjustab tarbijate usaldust ning seab ohtu internetiprivaatsuse, sest vigased 
või ebaturvalised digitaaltooted ja -teenused ei kaitse nõuetekohaselt meie isikuandmeid, 
mida on internetis väga suures ulatuses.

Arvamuse koostaja eesmärk on suurendada tarbijate usaldust ja privaatsust internetis, tagades 
piisava kaitse digitaalse sisu ostmisel. Digitaalse sisu ulatust ja määratlust on vaja täpsustada, 
et tagada kõikide tarbijate – ka vähem tehnikateadlike või internetikeskkonda vähem tundvate 
tarbijate – õiguste kaitse. Internetikeskkonnast – ja seega digitaalse sisu kasutamisest – on 
saanud midagi palju enamat, kui lihtsalt viis täita konkreetseid ülesandeid. Meie isiklikud 
fotod, aadressiraamatud ja terviseteave on enamasti pilves saadaval. Paljud meie isiklikud 
vestlused toimuvad ja sageli säilitatakse internetis. Ning me jätame internetis endast maha nii 
palju digitaalseid jälgi, et äriühingud saavad meist luua üllatavalt üksikasjaliku pildi. 
Seepärast on selge, et internetikeskkonnas on meie isikuandmete kaitse veel olulisem kui 
väljaspool seda. Käesolev ettepanek, mis keskendub digitaalse sisu üleandja ja tarbija 
vahelisele suhtele, on seetõttu lahutamatult seotud meie isikuandmete kaitsega internetis. 
Seepärast on tähtis tagada, et direktiiv täidaks uue isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) 
üldisi eeskirju, et tagada kodanike eraelu puutumatuse põhiõiguse järjepidevus ning 
suurendada tarbijate usaldust turvalise digitaalse sisu pakkumise vastu.

Arvamuse koostaja soovib tugevdada ja täpsustada ettepanekut järgmistes punktides. Nende 
punktide puhul on tähtis meeles pidada, et ettepaneku eesmärk on täielik ühtlustamine, mis ei 
lase liikmesriikidel säilitada ega kehtestada riiklikke sätteid, mis lähevad tarbijakaitse osas 
direktiivi eeskirjadest kaugemale.

 Isikuandmete aktiivne andmine tarbija poolt. Ettepanek hõlmab ainult sellist liiki 
lepinguid, mille puhul tarbija maksab isikuandmetega või „aktiivselt annab“ need 
vastutasuna. See tundub olevat liiga piiratud, sest praegusel ajal kasutatakse tarbijate 
isikuandmeid (nt asukohaandmeid, isiklikke kontakte, ostuajalugu jne) sageli 
vastutasuna, ilma et tarbijad oleksid sellest teadlikud. Lisaks sellele võib selline 
piirang luua üleandjatele stiimuli mitte küsida tarbija nõusolekut. Seepärast võib olla 
soovitav laiendada seda sätet nii, et see hõlmaks kõiki digitaalse sisu üleandmise 
lepinguid, mis puudutavad tarbija isikuandmete kasutamist.

 Tuleb lisada määrusel 2016/679 põhinev isikuandmete määratlus, et tagada selge 
vahetegemine isikuandmete ja muude tekstis nimetatud andmete vahel. 

 Digitaalse sisu vastavus. Ettepanekus on sätestatud, et digitaalne sisu peaks vastama 
lepingutingimustele ning ainult siis, kui lepingus ei ole midagi sätestatud, võib 
kasutada sisu vastavuse hindamiseks objektiivsemaid kriteeriumeid (nt tehnilisi 
standardeid või sektori tegevusjuhendeid). Kuid digitaaltoodete keerukust arvesse 
võttes tekib küsimus, kas tarbija ikka suudab täielikult mõista lepingutingimusi ja teha 
teadliku otsuse. Seetõttu võib olla mõistlikum kasutada vastavuse määramiseks 
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sagedamini objektiivseid ja subjektiivseid kriteeriumeid (nt tehnilisi standardeid või 
õigustatud ootusi).

 Üleandja kohustus hüvitada kahju. Ettepanekus on üleandja vastutus piiratud ainult 
tarbija riistvarale või tarkvarale tekitatud kahjuga. Kuid võib esineda ka olukordi, kus 
tarbija kannab suurt majanduslikku või mittemateriaalset kahju, mis ei ole seotud 
kahjuga tema digitaalsele keskkonnale (nt kui tarkvara sisaldab viga, mis võimaldab 
häkkeril saada juurdepääsu tarbija arvutile ja varastada tema pangakonto salasõna). 
Seepärast võib olla soovitav laiendada kahju mõistet nii, et see hõlmaks tarbijale 
tekitatud kogu kahju. Lisaks võiks olla huvitav lubada liikmesriikidel kahju käsitlevate 
üksikasjalike eeskirjade kehtestamisel teha vahet nende üleandjate vahel, kes tegid 
kõik endast oleneva, et piirata kahju tekkimise võimalust (nt järgides teatavat IT-turbe 
lähtealust või standardit), ja nende vahel, kelle „asjad on korrast ära“ (nt kes ei 
parandanud oma toodete/teenuste turvaauke, millest nad olid teadlikud või millest 
neile oli teatatud), et edendada üleandjate hulgas suuremat vastutustunnet.

 Lepingu lõpetamine. Ettepanekus tuleks täpselt sätestada, millised andmed tuleb 
lepingu lõpetamisel tarbijale tagasi anda.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutavatel siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil ning õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Tõelise digitaalse ühtse turu 
saavutamiseks on vaja ühtlustada digitaalse 
sisu üleandmise lepingute teatavaid 
aspekte, võttes aluseks kõrge tarbijakaitse 
taseme.

(2) Tõelise digitaalse ühtse turu
saavutamiseks on vaja ühtlustada digitaalse 
sisu üleandmise lepingute teatavaid 
aspekte, võttes aluseks kõrge tarbijakaitse 
taseme ja vajaduse parandada 
kättesaadavust.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tarbijad saaksid digitaalse sisuga 
seotud täielikult ühtlustatud õigustest kasu 
kõrge tarbijakaitse taseme näol. Neil on 
selged õigused sõltumata sellest, kus ELis 
nad digitaalse sisu vastu võtavad või sellele 
juurde pääsevad. See suurendab nende 
kindlustunnet digitaalse sisu ostmisel. 
Samuti aitab see vähendada tarbijate 
praegu kantavat kahju, sest neil on olemas 
kogum selgeid õigusi, mis võimaldab neil 
lahendada digitaalse sisuga seoses tekkinud 
probleemid.

(7) Tarbijad saaksid digitaalse sisuga 
seotud täielikult ühtlustatud õigustest kasu 
kõrge tarbijakaitse taseme näol. Neil on 
selged õigused sõltumata sellest, kus ELis 
nad digitaalse sisu vastu võtavad või sellele 
juurde pääsevad. See suurendab nende 
kindlustunnet digitaalse sisu ostmisel. 
Samuti aitab see vähendada tarbijate 
praegu kantavat kahju, sest neil on olemas 
kogum selgeid õigusi, mis võimaldab neil 
lahendada digitaalse sisuga ja selle 
kättesaadavusega seoses tekkinud 
probleemid.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Käesoleva direktiiviga tuleks 
käsitleda probleeme, mis on seotud 
igasuguse digitaalse sisu ja selle 
üleandmisega. Selleks et võtta arvesse 
tehnoloogia kiiret arengut ning tagada 
digitaalse sisu mõiste paindlikkus 
tulevikus, tuleks sellele mõistele anda 
käesolevas direktiivis laiem tähendus kui 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
2011/83/EL1. Eelkõige peaks see hõlmama 
teenuseid, mis võimaldavad andmeid luua, 
töödelda või salvestada. Kuigi digitaalse 
sisu üleandmiseks on mitmeid viise, 
sealhulgas edastamine püsival 
andmekandjal, tarbijatepoolne 
allalaadimine oma seadmetesse, 
voogedastus veebis, juurdepääsu lubamine 
digitaalse sisu salvestamise võimalustele 
või juurdepääs sotsiaalmeedia 
kasutamisele, tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada igasugu digitaalsele sisule, 
olenemata kasutatud 
andmeedastusvahendist. Eri kategooriate 
eristamine sellel tehnoloogiliselt kiiresti 

(11) Käesoleva direktiiviga tuleks 
käsitleda probleeme, mis on seotud 
igasuguse digitaalse sisu ja selle 
üleandmisega. Selleks et võtta arvesse 
tehnoloogia kiiret arengut ning tagada 
digitaalse sisu mõiste paindlikkus 
tulevikus, tuleks sellele mõistele anda 
käesolevas direktiivis laiem tähendus kui 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
2011/83/EL1. Eelkõige peaks see hõlmama 
teenuseid, mis võimaldavad andmeid luua, 
töödelda või salvestada. Kuigi digitaalse 
sisu üleandmiseks on mitmeid viise, 
sealhulgas edastamine püsival 
andmekandjal, tarbijatepoolne 
allalaadimine oma seadmetesse, 
voogedastus veebis, juurdepääsu lubamine 
digitaalse sisu salvestamise võimalustele 
või juurdepääs sotsiaalmeedia 
kasutamisele, tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada igasugu digitaalsele sisule, 
olenemata kasutatud 
andmeedastusvahendist. Eri kategooriate 
eristamine sellel tehnoloogiliselt kiiresti 
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muutuval turul ei ole soovitatav, sest 
tõenäoliselt oleks võimatu vältida 
diskrimineerimist üleandjate vahel. Erineva 
kategooria digitaalse sisu üleandjatele 
tuleks tagada võrdsed võimalused. 
Käesolevat direktiivi aga ei tuleks 
kohaldada kaupades sisalduva digitaalse 
sisu suhtes, kui see toimib kaupade 
lahutamatu osana ning selle funktsioonid 
on allutatud kaupade enda 
põhifunktsioonidele. 

muutuval turul ei ole soovitatav, sest 
tõenäoliselt oleks võimatu vältida 
diskrimineerimist üleandjate vahel. Erineva 
kategooria digitaalse sisu üleandjatele 
tuleks tagada võrdsed võimalused. 

__________ __________

1. ELT L 304, 22.11.2011, lk 64. 1. ELT L 304, 22.11.2011, lk 64.

Selgitus

Arvestades asjade interneti ja kõikvõimalike manustarkvara sisaldavate nutiseadmete 
oodatavat esiletõusu lähitulevikus, on tähtis täpsustada, milliseid eeskirju selliste 
nutiseadmete ja nende manustarkvara suhtes kohaldatakse. Tulevikus on tõenäoliselt üsna 
keeruline otsustada, kas toote peamine element on digitaalne sisu või materiaalne kaup. 
Seetõttu tundub, et selline erand praktikas ei toimiks ja eelistatav oleks eraldi komisjoni 
ettepanek.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kui digitaalset sisu ei anta üle mitte 
raha, vaid muu vastutasu kui raha eest, siis 
tuleks käesolevat direktiivi kohaldada vaid
nende lepingute suhtes, kus üleandja 
nõuab ja tarbija aktiivselt edastab
andmeid, näiteks nimi ja e-posti aadress
või fotod, otse või kaudselt üleandjale 
näiteks individuaalsel registreerimisel või 
sellise lepingu alusel, mis võimaldab 
tarbijate fotodele juurde pääseda. 
Käesolevat direktiivi ei tuleks kohaldada 
olukordades, kus üleandja kogub andmeid, 
mis on vajalikud digitaalse sisu 
lepingukohaseks toimimiseks, näiteks 
geograafilise asukoha andmeid, kui see on 

(14) Kui digitaalset sisu ei anta üle mitte 
raha, vaid muu vastutasu kui raha eest, siis 
tuleks käesolevat direktiivi kohaldada ka
nende lepingute suhtes, kus tarbija annab 
isikuandmeid või muid andmeid, mida 
üleandja võib otse või kaudselt kasutada.
See peaks hõlmama ka lepinguid, milles 
tarbija annab üleandjale juurdepääsu 
oma isikuandmetele ja võimaluse neid 
töödelda. Käesolevat direktiivi ei tuleks 
kohaldada olukordades, kus üleandja 
kogub andmeid, mida ta kasutab ainult
digitaalse sisu lepingukohaseks 
toimimiseks, sealhulgas tarkvara 
uuendamiseks, näiteks geograafilise 
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vajalik mobiilirakenduse nõuetekohaseks 
toimimiseks, või üksnes eesmärgil täita 
seadusest tulenevaid nõudeid, näiteks kui 
kohaldatavate õigusaktidega nõutakse 
tarbijalt registreerumist turvalisuse ja 
tuvastamise eesmärgil. Samuti ei peaks 
käesolevat direktiivi kohaldama 
olukordades, kus üleandja kogub teavet, 
sealhulgas isikuandmeid, nagu näiteks 
IP-aadress, või muud automaatselt 
genereeritavat teavet, näiteks „küpsise” 
abil kogutavat ja edastatavat teavet, ilma 
et tarbija seda aktiivselt edastaks, isegi kui 
tarbija nõustub „küpsiste” kasutamisega. 
Samuti ei tuleks seda kohaldada 
olukordades, kus tarbija vaatab reklaame 
üksnes selleks, et saada juurdepääsu 
digitaalsele sisule.

asukoha andmeid, kui see on vajalik 
mobiilirakenduse nõuetekohaseks 
toimimiseks, või üksnes eesmärgil täita 
seadusest tulenevaid nõudeid, näiteks kui 
kohaldatavate õigusaktidega nõutakse 
tarbijalt registreerumist turvalisuse ja 
tuvastamise eesmärgil.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Digitaalne sisu on äärmiselt 
asjakohane seoses asjade internetiga. See 
on võimalus lahendada eraldi selliseid 
spetsiifilisi asjade internetiga seotud 
vastutusprobleeme nagu vastutus 
andmetega ning masinatevahelise 
teabevahetusega seotud lepingutes.

välja jäetud

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Lepingud võivad sisaldada üleandja 
üldtingimusi, millega tarbija peab 
nõustuma. Teatava digitaalse sisu puhul 
kirjeldavad üleandjad teenustaseme 
kokkuleppes sageli teenust ja teenuse 
mõõdetavaid eesmärke. Üldjuhul lisatakse 

(18) Lepingud võivad sisaldada üleandja 
üldtingimusi, millega tarbija peab 
nõustuma. Teatava digitaalse sisu puhul 
kirjeldavad üleandjad teenustaseme 
kokkuleppes sageli teenust ja teenuse 
mõõdetavaid eesmärke. Üldjuhul lisatakse 
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teenustaseme kokkulepped põhilepingule 
ning need kujutavad endast üleandja ja 
tarbija vahelise lepingulise suhte olulist 
komponenti. Need kokkulepped peaksid 
olema hõlmatud käesoleva direktiivi 
lepingu määratlusega ning peaksid seega 
vastama käesolevas direktiivis kehtestatud 
normidele.

teenustaseme kokkulepped põhilepingule 
ning need kujutavad endast üleandja ja 
tarbija vahelise lepingulise suhte olulist 
komponenti. Need kokkulepped peaksid 
olema hõlmatud käesoleva direktiivi 
lepingu määratlusega ning peaksid seega 
vastama käesolevas direktiivis kehtestatud 
normidele. Kui nõusolek isikuandmete 
töötlemiseks antakse muu vastutasu kui 
raha eest, peaks leping sisaldama teavet 
töötlemise kohta vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 
2016/6791, kuid see teave peaks olema 
selgelt eristatav lepingu muudest 
elementidest. Lisaks sellele peaksid 
isikuandmete töötlemise põhielemente 
illustreerima kergesti mõistetavad 
ikoonid.

_________________________________

1 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).

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Üksikisikute kaitse isikuandmete 
töötlemisel on reguleeritud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
95/46/EÜ1 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 2002/58/EÜ,2 mis on 
täielikult kohaldatavad ka digitaalse sisu 
üleandmise lepingute suhtes. Nende 
direktiividega on liidus juba kehtestatud 
isikuandmete valdkonna õigusraamistik. 
Käesolevat direktiivi tuleks rakendada ja 
kohaldada selle õigusraamistikuga täielikus 

(22) Käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluvad tegevused 
hõlmavad isikuandmete töötlemist. 
Käesolev direktiiv ei piira liidu õiguse 
eeskirju, mida kohaldatakse isikuandmete 
töötlemise kohta liidus, eelkõige määrust 
(EL) 2016/6791 ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ2, mis 
reguleerivad isikuandmete töötlemist 
liikmesriikides liikmesriikide pädevate 
asutuste, eelkõige liikmesriikide määratud 
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kooskõlas. avaliku sektori sõltumatute asutuste 
järelevalve all. Nende õigusaktidega on 
liidus juba kehtestatud isikuandmete 
valdkonna õigusraamistik ning need on 
täielikult kohaldatavad seoses digitaalse 
sisu üleandmise lepingutega. Käesolevat 
direktiivi tuleks rakendada ja kohaldada 
selle õigusraamistikuga täielikus 
kooskõlas. 

__________ __________

1. EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31–50 
[asendatakse üldise 
andmekaitsemäärusega pärast selle 
vastuvõtmist].
2. ELT L 201, 31.7.2002, lk 37–47. 2. ELT L 201, 31.7.2002, lk 37–47.

Selgitus

On tähtis tagada, et isikuandmete töötlemine, mis toimub digitaalse sisu üleandmiseks, oleks 
täielikult kooskõlas andmekaitset käsitlevate ELi õigusaktidega, sh uue isikuandmete kaitse 
üldmäärusega, mis on oma olemuselt horisontaalne. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Juhtudeks, kui lepinguga ei nähta 
ette piisavalt selgeid ja ammendavaid 
võrdlusaluseid, et hinnata digitaalse sisu 
vastavust lepingutingimustele, on vaja 
kehtestada objektiivsed 
vastavuskriteeriumid, tagamaks, et 
tarbijaid ei jäeta nende õigustest ilma. 
Sellistel juhtudel tuleks hinnata vastavust 
lepingutingimustele, võttes arvesse 
otstarvet, milleks seda liiki digitaalset sisu 
tavaliselt kasutatakse.

(25) Juhtudeks, kui lepinguga ei nähta 
ette piisavalt selgeid ja ammendavaid 
võrdlusaluseid – mis on kohandatud 
tarbijatele, kellele see mõeldud on –, et 
hinnata digitaalse sisu vastavust 
lepingutingimustele, on vaja kehtestada 
vastavuskriteeriumid, tagamaks, et tarbijad 
saavad piisavalt aru ja neid ei jäeta nende 
õigustest ilma. Sellistel juhtudel tuleks 
hinnata vastavust lepingutingimustele, 
võttes arvesse otstarvet, milleks seda liiki 
digitaalset sisu tavaliselt kasutatakse,
olemasolevaid tehnilisi standardeid ja 
tarbijate õigustatud ootusi.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Kuigi andmepõhised teenused ja 
tehnoloogiad toovad märkimisväärset kasu, 
põhjustavad need ka teatud haavatavust. 
Nagu digitaalse ühtse turu strateegias on 
tunnistatud, on kogu Euroopa Liidus väga 
oluline kõrgetasemeline võrgu- ja 
teabeturve, et tagada selliste põhiõiguste 
austamine nagu õigus eraelu puutumatusele 
ja isikuandmetele ning suurendada seeläbi 
kasutajate kindlustunnet ja tugevdada 
nende usaldust digitaalmajanduse vastu. 
Kuna eri tarkvara kasutatakse järjest 
rohkem, muutub nende usaldusväärsus, 
turvalisus ja kohandatavus muutuvatele 
vajadustele oluliseks aspektiks. Seega on 
üha tähtsam nende andmepõhiste teenuste 
ja tehnoloogiatega tagada, et need 
omadused on kindlustatud ulatuses, milles 
see on proportsionaalne nende 
tehnoloogiate rolli ja funktsiooniga. 
Eelkõige muutub kvaliteet nii turvalisuse 
kui usaldusväärsuse mõttes oluliseks 
kaalutluseks selliste innovatiivsete 
kompleksteenuste puhul, mis peavad 
tuginema eri valdkondade mitmesuguste 
süsteemide vastastikusele sidumisele.

(27) Kuigi andmepõhised teenused ja 
tehnoloogiad toovad märkimisväärset kasu, 
põhjustavad need ka teatud haavatavust. 
Nagu digitaalse ühtse turu strateegias on 
tunnistatud, on kogu Euroopa Liidus väga 
oluline kõrgetasemeline võrgu- ja 
teabeturve, et tagada selliste põhiõiguste
austamine nagu õigus eraelu puutumatusele 
internetis ja isikuandmete kaitsele ning 
suurendada seeläbi kasutajate 
kindlustunnet ja tugevdada nende usaldust 
digitaalmajanduse vastu. Kuna eri tarkvara 
kasutatakse järjest rohkem, muutub nende 
usaldusväärsus, turvalisus ja kohandatavus 
muutuvatele vajadustele oluliseks 
aspektiks. Seega on üha tähtsam nende 
andmepõhiste teenuste ja tehnoloogiatega 
tagada, et need omadused on kindlustatud 
suurimal võimalikul määral. Eelkõige 
muutub kvaliteet nii turvalisuse kui 
usaldusväärsuse mõttes oluliseks 
kaalutluseks selliste innovatiivsete 
kompleksteenuste puhul, mis peavad 
tuginema eri valdkondade mitmesuguste 
süsteemide vastastikusele sidumisele.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Teise sammuna peaks tarbijal 
olema õigus alandada hinda või lõpetada 
leping. Tarbija õigus leping lõpetada peaks 
piirduma nende juhtudega, kui näiteks 
digitaalse sisu vastavusse viimine ei ole 
võimalik ja mittevastavus halvendab 

(37) Teise sammuna peaks tarbijal 
olema õigus alandada hinda või lõpetada 
leping. Tarbija õigus leping lõpetada peaks 
piirduma nende juhtudega, kui näiteks 
digitaalse sisu vastavusse viimine ei ole 
võimalik ja mittevastavus halvendab 
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digitaalse sisu peamisi toimivusomadusi. 
Kui tarbija lõpetab lepingu, peaks üleandja 
tarbija makstud raha tagasi maksma; kui 
aga digitaalset sisu ei antud üle raha eest, 
vaid vastutasuna juurdepääsu eest tarbija 
edastatud andmetele, peaks üleandja pärast 
lepingu lõpetamist loobuma nende andmete 
kasutamisest, mitte edastama neid andmeid 
kolmandatele isikutele või mitte andma 
kolmandatele isikutele juurdepääsu nendele 
andmetele. Andmete kasutamisest 
loobumise kohustuse täitmine peaks juhul, 
kui vastutasu seisneb isikuandmetes, 
tähendama, et üleandja peaks 
andmekaitsenormide täitmiseks võtma kõik 
meetmed ning andmed kustutama või 
muutma need anonüümseks, nii et tarbijat 
ei saa tuvastada ühegi vahendiga, mille 
kasutamist võib üleandja või muu isiku 
poolt tõenäoliselt põhjendatult eeldada. 
Ilma et see piiraks vastutava töötleja 
direktiivi 95/46/EÜ kohaseid kohustusi, ei 
peaks üleandja olema kohustatud tegema 
muid toiminguid seoses andmetega, mille 
üleandja on digitaalse sisu üleandmise 
lepingu kehtivusajal seaduslikult edastanud 
kolmandatele isikutele.

digitaalse sisu peamisi toimivusomadusi. 
Kui tarbija lõpetab lepingu, peaks üleandja 
tarbija makstud raha tagasi maksma; kui 
aga digitaalset sisu ei antud üle raha eest, 
vaid vastutasuna juurdepääsu eest tarbija 
edastatud andmetele või tarbija poolt 
lepingu kehtivusajal loodud andmetele, 
peaks üleandja pärast lepingu lõpetamist 
loobuma nende andmete kasutamisest, 
mitte edastama neid andmeid kolmandatele 
isikutele või mitte andma kolmandatele 
isikutele juurdepääsu nendele andmetele. 
Andmete kasutamisest loobumise 
kohustuse täitmine peaks juhul, kui 
vastutasu seisneb isikuandmetes, 
tähendama, et üleandja peaks 
andmekaitsenormide täitmiseks võtma kõik 
meetmed ning andmed kustutama või 
muutma need anonüümseks, nii et tarbijat 
ei saa tuvastada ühegi vahendiga, mille 
kasutamist võib üleandja või muu isiku 
poolt tõenäoliselt põhjendatult eeldada. Kui 
üleandja kasutab määrusega (EL) 
2016/679 ette nähtud 
andmekaitsetehnoloogiaid, näiteks 
pseudonümisatsiooni, alles pärast tarbija 
sellekohast taotlust, peaks üleandja 
loobuma nende andmete kasutamisest.
Ilma et see piiraks vastutava töötleja 
määruse (EL) 2016/679 kohaseid 
kohustusi, ei peaks üleandja olema 
kohustatud tegema muid toiminguid seoses 
andmetega, mille üleandja on digitaalse 
sisu üleandmise lepingu kehtivusajal 
seaduslikult edastanud kolmandatele 
isikutele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Lepingu lõpetamisel peaks üleandja 
loobuma ka tarbija loodud sisu 
kasutamisest. Kui aga konkreetse sisu on 
loonud enam kui üks tarbija, on üleandjal 

(38) Lepingu lõpetamisel peaks üleandja 
loobuma ka tarbija toodetud sisu 
kasutamisest. Kui aga konkreetse sisu on 
tootnud enam kui üks tarbija, on üleandjal 
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õigus jätkata tarbija loodud sisu 
kasutamist, juhul kui teised tarbijad seda 
kasutavad.

õigus jätkata tarbija toodetud sisu 
kasutamist, juhul kui teised tarbijad seda 
kasutavad.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Selleks et tagada tarbijatele lepingu 
lõpetamise õiguse osas tõhus kaitse, peaks 
üleandja võimaldama tarbijal saada tagasi 
kogu sisu, mille tarbija on üles laadinud 
või digitaalset sisu kasutades loonud või 
mis on genereeritud digitaalse sisu 
tarbijapoolsel kasutamisel. Seda kohustust 
tuleks laiendada andmetele, mida üleandja 
on vastavalt digitaalse sisu üleandmise 
lepingule kohustatud säilitama, ning ka 
andmetele, mida üleandja on lepinguga 
seoses juba säilitanud.

(39) Selleks et tagada tarbijatele lepingu 
lõpetamise õiguse osas tõhus kaitse, peaks 
üleandja võimaldama tarbija sellekohase 
taotluse puhul tarbijal saada tagasi kogu 
sisu, mille tarbija on üles laadinud või 
digitaalset sisu kasutades loonud. Seda 
kohustust tuleks laiendada andmetele, mida 
üleandja on vastavalt digitaalse sisu 
üleandmise lepingule kohustatud säilitama, 
ning ka andmetele, mida üleandja on 
lepinguga seoses juba säilitanud.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Põhimõte, mille kohaselt üleandjal 
on kohustus hüvitada tekitatud kahju, on 
digitaalse sisu üleandmise lepingute oluline 
osa. Selleks et suurendada tarbijate 
usaldust digitaalse sisu vastu, tuleks seda 
põhimõtet reguleerida liidu tasandil, 
tagamaks, et kui lepingutingimustele 
mittevastav digitaalne sisu kahjustab 
tarbijate riist- või tarkvara, ei kannaks nad 
seetõttu kahju. Seetõttu peaks tarbijatel 
olema õigus tarbija digitaalsele 
keskkonnale põhjustatud kahjude 
hüvitamisele, kui kahju oli põhjustatud 
digitaalse sisu mittevastavusest lepingule 
või digitaalse sisu üleandmata jätmisest. 

(44) Põhimõte, mille kohaselt üleandjal 
on kohustus hüvitada tekitatud kahju, on 
digitaalse sisu üleandmise lepingute oluline 
osa. Selleks et suurendada tarbijate 
usaldust digitaalse sisu vastu, tuleks seda 
põhimõtet reguleerida liidu tasandil, 
tagamaks, et kui lepingutingimustele 
mittevastav digitaalne sisu kahjustab 
tarbijaid, ei kannaks nad seetõttu kahju. 
Seetõttu peaks tarbijatel olema õigus neile
põhjustatud kahjude hüvitamisele, kui 
kahju oli põhjustatud digitaalse sisu 
mittevastavusest lepingule või digitaalse 
sisu üleandmata jätmisest. Liikmesriikide 
ülesanne peaks aga olema kehtestada kahju 
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Liikmesriikide ülesanne peaks aga olema 
kehtestada kahju hüvitamise nõude õiguse 
kasutamise üksikasjalikud tingimused, 
võttes arvesse, et hinnaalandused digitaalse 
sisu üleandmisel tulevikus, eelkõige kui 
üleandjad pakuvad neid ainsa 
kahjuhüvitisena, ei aseta tarbijaid tingimata 
olukorda, mis on võimalikult lähedane 
olukorrale, milles nad oleksid olnud, kui 
digitaalne sisu oleks üle antud 
nõuetekohaselt ja see oleks vastanud 
lepingutingimustele.

hüvitamise nõude õiguse kasutamise 
üksikasjalikud tingimused, võttes arvesse, 
et hinnaalandused digitaalse sisu 
üleandmisel tulevikus, eelkõige kui 
üleandjad pakuvad neid ainsa 
kahjuhüvitisena, ei aseta tarbijaid tingimata 
olukorda, mis on võimalikult lähedane 
olukorrale, milles nad oleksid olnud, kui 
digitaalne sisu oleks üle antud 
nõuetekohaselt ja see oleks vastanud 
lepingutingimustele. Liikmesriikidel peaks 
olema võimalik vastavate eeskirjade 
kehtestamisel sätestada vähendatud või 
suurendatud vastutus kahju eest, et teha 
vahet nende üleandjate vahel, kes on 
teinud kõik endast oleneva, et piirata 
kahju tekkimise võimalust (nt järgides 
sektori häid tavasid, turbe lähtealuseid või 
rahvusvahelisi standardeid), ja nende 
vahel, kes on olnud selles küsimuses 
hooletud.

Selgitus

Ettepanekus on üleandja vastutus piiratud ainult tarbija riistvarale või tarkvarale tekitatud 
majandusliku kahjuga. See on liiga piiratud, sest võib esineda ka olukordi, kus tarbija kannab 
suurt majanduslikku või mittemateriaalset kahju, mis ei ole seotud kahjuga tema digitaalsele 
keskkonnale. Et edendada üleandjate hulgas suuremat vastutustunnet, peaks liikmesriikidel 
lisaks olema kahju käsitlevate üksikasjalike eeskirjade kehtestamisel olema lubatud teha vahet 
nende üleandjate vahel, kes tegid kõik endast oleneva, et piirata kahju tekkimise võimalust, ja 
nende vahel, kes seda ei teinud.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, eriti selle artikleid 16, 38 ja 
47,

(55) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, eriti selle artikleid 7, 8, 16, 38 
ja 47,
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) andmed, mis on toodetud ja mida 
edastatakse digitaalsel kujul, näiteks video-
ja audiosisu, rakendused, digimängud ja 
mis tahes muu tarkvara;

a) andmed, mis on toodetud ja mida 
edastatakse digitaalsel kujul, muu hulgas
video- ja audiosisu, rakendused, 
digimängud ja mis tahes muu tarkvara;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. „isikuandmed” – määruse (EL) 
2016/679 artikli 4 punktis 1 määratletud 
isikuandmed;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „kahjuhüvitis” – rahasumma, 
millele tarbijal võib olla õigus hüvitisena 
kahju eest, mis on tekitatud tema 
digitaalsele keskkonnale;

5. „kahjuhüvitis” – rahasumma, 
millele tarbijal võib olla õigus hüvitisena 
materiaalse ja mittemateriaalse kahju 
eest;

Selgitus

Ettepanekus on üleandja vastutus piiratud ainult tarbija riistvarale või tarkvarale tekitatud 
majandusliku kahjuga. See on liiga piiratud, sest võib esineda ka olukordi, kus tarbija kannab 
suurt majanduslikku või mittemateriaalset kahju, mis ei ole seotud kahjuga tema digitaalsele 
keskkonnale (nt kui tarkvara sisaldab viga, mis võimaldab häkkeril saada juurdepääsu tarbija 
arvutile ja varastada tema identiteedi, et panna toime identiteedipettus). Sarnane säte 
sisaldub ka uues isikuandmete kaitse üldmääruses.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
kohustub seda tegema ning mille eest 
tarbija tasub hinna või annab aktiivselt 
muud vastutasu kui raha, kas isiku- või 
muude andmete kujul.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
lepingute suhtes, mille alusel üleandja 
annab tarbijale üle digitaalse sisu või 
digitaalse teenuse või kohustub seda 
tegema ning mille eest tarbija tasub hinna 
või annab raha maksmise asemel 
nõusoleku oma isiku- või muude andmete 
töötlemiseks üleandja poolt, niivõrd kui 
see on võimalik kooskõlas määrusega 
(EL) 2016/679. Lepingus tuleb selgelt ära 
näidata, milliseid isikuandmeid üleantava 
sisu eest antakse.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata
muu vastutasu kui raha eest edastatud 
digitaalse sisu suhtes ulatuses, milles 
üleandja nõuab tarbijalt selliste 
isikuandmete edastamist, mille töötlemine 
on rangelt vajalik lepingu või 
õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks,
ja üleandja ei töötle neid andmeid edasi 
viisil, mis ei ole selle eesmärgiga 
kooskõlas. Samuti ei kohaldata seda mis 
tahes muude andmete suhtes, mida 
üleandja nõuab tarbijalt, tagamaks, et 
digitaalne sisu vastab lepingule või 
õigusaktidest tulenevatele nõuetele, ja 
üleandja ei kasuta neid andmeid 
kaubanduslikel eesmärkidel.

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata,
kui üleandja kasutab tarbija poolt 
kättesaadavaks tehtud isikuandmeid või 
muid andmeid üksnes digitaalse sisu 
üleandmiseks või õigusaktidest tulenevate 
nõuete täitmiseks ja üleandja ei töötle neid 
andmeid ühelgi muul eesmärgil. 
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui mõni käesoleva direktiivi säte 
läheb vastuollu liidu muu õigusakti sättega, 
millega reguleeritakse konkreetset sektorit 
või küsimust, siis on liidu kõnealuse muu 
õigusakti säte käesoleva direktiivi suhtes 
ülimuslik.

7. Kui mõni käesoleva direktiivi säte 
läheb vastuollu liidu muu õigusakti sättega, 
siis on liidu kõnealuse muu õigusakti säte 
käesoleva direktiivi suhtes ülimuslik.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Käesoleva direktiiviga ei piirata
eraisikute kaitset seoses isikuandmete 
töötlemisega.

8. Mitte ühegi käesoleva direktiivi 
sättega ega seda siseriiklikku õigusesse 
ülevõtva õigusakti sättega ei vähendata 
ega kahjustata eraisikute kaitset seoses 
isikuandmete töötlemisega, mis on 
sätestatud määrusega (EL) 2016/679 ja 
direktiiviga 2002/58/EÜ.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Kui seoses käesoleva direktiivi 
kohaldamisala raames toimuva digitaalse 
sisu üleandmisega kohaldatakse muu 
liikmesriigi kui tarbija alalise elukoha 
liikmesriigi õigust, teavitab üleandja 
tarbijat sellest enne lepingu sõlmimist.

Muudatusettepanek 23
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üleandja annab digitaalse sisu üle 
viivitamata pärast lepingu sõlmimist, välja 
arvatud juhul, kui pooled on kokku 
leppinud teisiti. Üleandmine loetakse 
toimunuks, kui digitaalne sisu on üle antud 
tarbijale, või lõike 1 punkti b kohaldamisel 
kolmandale isikule, kelle tarbija on 
valinud, olenevalt sellest, kumb toimub 
varem.

2. Üleandja annab digitaalse sisu üle 
viivitamata pärast lepingu sõlmimist, välja 
arvatud juhul, kui pooled on kokku 
leppinud teisiti, ilma et see piiraks 
direktiivi 2011/83/EL artikli 16 punkti m 
kohaldamist. Üleandmine loetakse 
toimunuks, kui digitaalne sisu on üle antud 
tarbijale, või käesoleva artikli lõike 1 
punkti b kohaldamisel kolmandale isikule, 
kelle tarbija on valinud, olenevalt sellest, 
kumb toimub varem.

_________________

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Digitaalne sisu loetakse 
lepingutingimustele vastavaks, kui 
olenevalt asjaoludest:

1. Leping sisaldab kõiki digitaalse 
sisu vastavuse hindamiseks asjakohaseid 
omadusi, samuti kogu asjakohast teavet 
seoses isikuandmete töötlemisega 
kooskõlas määruse (EL) 2016/679 kohase 
kohustusega. Digitaalne sisu loetakse 
lepingutingimustele vastavaks, kui 
olenevalt asjaoludest:

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) seda uuendatakse vastavalt lepingus 
sätestatule.

d) seda uuendatakse vastavalt lepingus 
sätestatule või vastavalt vajadusele, et 
tagada punktides a ja b nimetatud 
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omadused, eelkõige järjepidevus ja 
turvalisus.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selles osas, kus lepinguga ei ole 
ette nähtud seal, kus asjakohane, selgelt 
ja ammendavalt lõike 1 kohaseid 
digitaalse sisu nõudeid, peab digitaalne 
sisu, sealhulgas selle funktsioonid, 
koostalitlusvõime ja muud 
toimivusomadused, näiteks 
juurdepääsetavus, järjepidevus ja 
turvalisus, sobima otstarbeks, milleks seda 
liiki digitaalset sisu tavaliselt kasutatakse, 
võttes arvesse järgmist:

2. Lisaks kõikide lepingus 
sisalduvatele vastavusnõuete järgimisele, 
nagu lõikes 1 sätestatud, peab digitaalne 
sisu, sealhulgas selle funktsioonid, 
koostalitlusvõime ja muud 
toimivusomadused, näiteks 
juurdepääsetavus, järjepidevus ja 
turvalisus, mida tarbijad võivad mõistlikult 
eeldada, sobima otstarbeks, milleks seda 
liiki digitaalset sisu tavaliselt kasutatakse, 
ning olema selliste omadustega, võttes 
arvesse järgmist:

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kas digitaalne sisu on üle antud 
raha eest või muu vastutasu kui raha eest;

a) kas digitaalne sisu on üle antud 
raha eest või muu vastutasu kui raha eest, 
edastades isikuandmeid või muid andmeid 
vastavalt artikli 3 lõikele 1;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) tarbijate õigustatud ootusi;

Selgitus

Ettepaneku kohaselt peab digitaalne sisu vastama lepingutingimustele ning ainult siis, kui 
lepingus ei ole midagi sätestatud, võib kasutada sisu vastavuse hindamiseks objektiivsemaid 
kriteeriumeid (nt tehnilisi standardeid või tegevusjuhendeid). Kuid digitaaltooted on sageli nii 
keerukad, et ei saa eeldada, et tarbija suudab täielikult mõista lepingutingimusi ja teha 
teadliku otsuse. Seetõttu oleks mõistlikum kasutada vastavuse määramiseks sagedamini 
selliseid kriteeriumeid nagu tehnilised standardid või õigustatud ootused.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) asjakohasel juhul kehtivaid
rahvusvahelisi tehnilisi standardeid või 
selliste tehniliste standardite puudumisel 
kohaldatavaid sektori tegevusjuhendeid või 
häid tavasid, ja

b) kehtivaid rahvusvahelisi tehnilisi 
standardeid või selliste tehniliste 
standardite puudumisel kohaldatavaid 
sektori tegevusjuhendeid või häid tavasid, 
ja

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) mis tahes olemasolevaid parimaid 
tavasid seoses infosüsteemide ja 
digitaalsete keskkondade turvalisusega;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lepinguga nähakse ette, et 3. Kui lepinguga nähakse ette, et 
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digitaalne sisu antakse üle teatava 
ajavahemiku jooksul, peab digitaalne sisu 
vastama lepingutingimustele kogu 
kõnealuse ajavahemiku jooksul.

digitaalne sisu antakse üle teatava 
ajavahemiku jooksul, peab digitaalne sisu, 
sealhulgas vajaduse korral 
turvavärskendused, mille üleandja peab 
edastama, vastama lepingutingimustele 
kogu kõnealuse ajavahemiku jooksul.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lepingutingimustele vastavuse 
tagamiseks tuleb digitaalse sisu või 
digitaalse teenuse puhul järgida määruse 
(EL) 2016/679 artiklis 25 sätestatud 
lõimitud andmekaitse ja vaikimisi 
andmekaitse põhimõtteid.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tarbija teeb vastavalt võimalustele 
üleandjaga koostööd ulatuses, mis on 
vajalik tarbija digitaalse keskkonna 
kindlakstegemiseks. Koostöö tegemise 
kohustus hõlmab ainult selliseid 
kättesaadavaid tehnilisi vahendeid, mis on 
tarbija jaoks kõige vähem sekkuvad. Kui 
tarbija ei tee koostööd, lasub 
lepingutingimustele mittevastavusega 
seotud tõendamiskoormis tarbijal.

3. Tarbija teeb vastavalt võimalustele 
üleandjaga koostööd ulatuses, mis on 
vajalik tarbija digitaalse keskkonna 
kindlakstegemiseks. Koostöö tegemise 
kohustus hõlmab ainult selliseid 
kättesaadavaid tehnilisi vahendeid, mis on 
tarbija jaoks kõige vähem sekkuvad. Kui 
tarbija ei tee koostööd, lasub 
lepingutingimustele mittevastavusega 
seotud tõendamiskoormis tarbijal. Tarbija 
ei pea tegema koostööd, kui üleandja 
nõuab juurdepääsu eraviisilisele või 
isiklikule teabele ja teabevahetusele.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) digitaalne sisu ei vasta üleandmise 
ajal lepingutingimustele; ja

b) digitaalne sisu ei vasta üleandmise 
ajal lepingutingimustele;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) puudulik turvalisus, mis oli 
üleandjale teada või mis infosüsteemide ja 
digitaalsete keskkondade turvalisuse 
alaste parimate tavade kohaselt oleks 
mõistlikult eeldades võinud talle teada 
olla, ja

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üleandja viib digitaalse sisu lõike 1 
kohaselt lepingutingimustega vastavusse 
mõistliku aja jooksul, arvates ajast, millal 
tarbija teatas üleandjale 
lepingutingimustele mittevastavusest, ning 
ilma et see põhjustaks tarbijale olulist 
ebamugavust, võttes arvesse digitaalse sisu 
laadi ja otstarvet, mida tarbija kõnealuselt 
sisult eeldas.

2. Üleandja viib digitaalse sisu lõike 1 
kohaselt lepingutingimustega vastavusse 
põhjendamatu viivituseta, arvates ajast, 
millal tarbija teatas üleandjale 
lepingutingimustele mittevastavusest, ning 
ilma et see põhjustaks tarbijale olulist 
ebamugavust, võttes arvesse digitaalse sisu 
laadi ja otstarvet, mida tarbija kõnealuselt 
sisult eeldas.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tarbija võib lepingu lõpetada
üksnes juhul, kui lepingutingimustele 

5. Ilma et see piiraks muude lepingu 
lõpetamise seaduslike aluste kohaldamist,
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mittevastavus halvendab digitaalse sisu 
funktsioone, koostalitlusvõimet ja muid 
peamisi toimivusomadusi, nagu selle 
juurdepääsetavus, järjepidevus ja 
turvalisus, nagu see on nõutav artikli 6 
lõigete 1 ja 2 kohaselt. Kohustus tõendada, 
et lepingutingimustele mittevastavus ei 
takista digitaalse sisu funktsioone, 
koostalitlusvõimet ja muid peamisi 
toimivusomadusi, lasub üleandjal.

võib tarbija lepingu lõpetada, kui 
lepingutingimustele mittevastavus 
halvendab digitaalse sisu funktsioone, 
koostalitlusvõimet ja muid peamisi 
toimivusomadusi, nagu selle 
juurdepääsetavus, järjepidevus ja 
turvalisus, nagu see on nõutav artikli 6 
lõigete 1 ja 2 kohaselt. Kohustus tõendada, 
et lepingutingimustele mittevastavus ei 
takista digitaalse sisu funktsioone, 
koostalitlusvõimet ja muid peamisi 
toimivusomadusi, lasub üleandjal.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võtab üleandja kõik temalt 
eeldatavad meetmed, et loobuda sellise 
muu vastutasu kui raha kasutamisest, 
mille tarbija on edastanud 
vahetuskaubana digitaalse sisu kasutamise 
eest, ja muude andmete kasutamisest, mida 
üleandja on kogunud seoses digitaalse sisu
üleandmisega, sealhulgas tarbija edastatud 
sisu, välja arvatud sisu, mille on loonud
ühiselt tarbija ja teised isikud, kes jätkavad 
selle sisu kasutamist;

b) loobub üleandja isikuandmete või 
muude andmete kasutamisest, mille tarbija 
on teinud digitaalse sisu kasutamise eest
kättesaadavaks rahalise makse asemel, ja 
muude andmete kasutamisest, mida 
üleandja on kogunud seoses digitaalse sisu 
üleandmisega, sealhulgas tarbija edastatud 
sisu, välja arvatud sisu, mille on tootnud
ühiselt tarbija ja teised isikud, kes jätkavad 
selle sisu kasutamist; Et tarbija saaks 
andmeid tagasi võtta vastavalt punktile c, 
ei töötle üleandja isikuandmeid ainsa 
eesmärgiga seostada mitte isikustatud 
andmeid ja sisu tarbijaga. Üleandja järgib 
määruse (EL) 2016/679 kohaseid 
kohustusi;

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) annab üleandja tarbijale tehnilised 
vahendid kogu tarbija edastatud sisu ja 
muude selliste andmete tagasisaamiseks,
mis on loodud või mille tarbija on 
genereerinud digitaalse sisu kasutamisel 
ulatuses, milles üleandja on neid andmeid 
säilitanud. Tarbijal on õigus võtta sisu välja 
tasuta, olulise ebamugavuseta, mõistliku 
aja jooksul ja tavaliselt kasutatavas
andmevormingus;

c) annab üleandja tarbija taotluse 
korral tarbijale tehnilised vahendid kogu 
tarbija edastatud sisu ja muude selliste 
andmete tagasisaamiseks, mille tarbija on 
loonud digitaalse sisu kasutamisel ulatuses, 
milles üleandja on neid andmeid säilitanud. 
Tarbijal on õigus võtta sisu välja tasuta, 
ebamugavuseta, mõistliku aja jooksul ja 
struktureeritud, üldkasutatavas
andmevormingus ning masinloetaval kujul 
ning edastada see sisu teisele üleandjale, 
ilma et algne üleandja seda takistaks;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Üleandja vastutab tarbija ees 
tarbija digitaalsele keskkonnale tekitatud 
majandusliku kahju eest, mis on tekkinud 
mittevastavusest lepingutingimustele või 
digitaalse sisu üleandmata jätmisest. Kahju 
hüvitamisega asetatakse tarbija olukorda, 
mis on võimalikult lähedane olukorrale, 
milles ta oleks olnud, kui digitaalne sisu 
oleks antud üle nõuetekohaselt ja see oleks 
vastanud lepingutingimustele.

1. Üleandja vastutab tarbija ees 
tarbijale tekitatud majandusliku kahju eest, 
mis on tekkinud mittevastavusest 
lepingutingimustele või digitaalse sisu 
üleandmata jätmisest. Kahju hüvitamisega 
asetatakse tarbija olukorda, mis on 
võimalikult lähedane olukorrale, milles ta 
oleks olnud, kui digitaalne sisu oleks antud 
üle nõuetekohaselt ja see oleks vastanud 
lepingutingimustele.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kehtestavad kahju 
hüvitamise nõudmise õiguse kasutamiseks 
üksikasjalikud normid.

2. Liikmesriigid kehtestavad kahju 
hüvitamise nõudmise õiguse kasutamiseks 
üksikasjalikud normid. Nende normide 
kehtestamisel võivad liikmesriigid 
sätestada vähendatud või suurendatud 
vastutuse kahju eest, hinnates 
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objektiivsete kriteeriumite alusel üleandja 
poolt digitaalse sisu mittevastavuse ja 
kahju tekkimise vältimiseks tehtud 
jõupingutusi, nagu parimad tavad 
turvalisuse alal või tipptasemel 
tehnoloogia.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui lepinguga nähakse ette, et 
digitaalne sisu antakse üle lepingus 
sätestatud ajavahemiku jooksul, võib 
üleandja muuta digitaalse sisu funktsioone, 
koostalitlusvõimet ja muid peamisi 
toimivusomadusi, nagu juurdepääsetavus, 
järjepidevus ja turvalisus, ulatuses, milles 
need muudatused halvendavad tarbija 
juurdepääsu digitaalsele sisule või selle 
kasutamist, üksnes juhul, kui:

1. Kui lepinguga nähakse ette, et 
digitaalne sisu antakse üle lepingus 
sätestatud ajavahemiku jooksul, võib 
üleandja muuta digitaalse sisu funktsioone, 
koostalitlusvõimet ja muid peamisi 
toimivusomadusi, nagu juurdepääsetavus 
ja järjepidevus, üksnes juhul, kui:

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) see muudatus on vajalik sisu 
turvalisuse huvides kooskõlas parimate 
tavadega;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tarbijale on muudatusest mõistliku 
aja jooksul eelnevalt teatatud püsival 

b) tarbijale on muudatusest mõistliku 
aja jooksul eelnevalt teatatud sõnaselge 
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andmekandjal esitatud sõnaselge teatega; teatega;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) lepingu lõpetamisel vastavalt 
punktile c antakse tarbijale tehnilised 
vahendid kogu artikli 13 lõike 2 punktis c 
sätestatud sisu tagasivõtmiseks.

d) lepingu lõpetamisel vastavalt 
punktile c antakse tarbijale tehnilised 
vahendid kogu artikli 13 lõike 2 punktis c 
või artikli 16 lõike 4 punktis b sätestatud 
sisu tagasivõtmiseks.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võtab üleandja kõik temalt 
eeldatavad meetmed, et loobuda sellise 
muu vastutasu kui raha kasutamisest, mille 
tarbija on edastanud vahetuskaubana 
digitaalse sisu kasutamise eest, ja muude 
andmete kasutamisest, mida üleandja on 
kogunud seoses digitaalse sisu 
üleandmisega, sealhulgas tarbija edastatud 
sisu;

a) loobub üleandja isikuandmete või 
muude andmete kasutamisest, mille tarbija 
on teinud digitaalse sisu kasutamise eest 
kättesaadavaks rahalise makse asemel, ja 
muude andmete kasutamisest, mida tarbija 
on esitanud seoses digitaalse sisu 
kasutamisega, sealhulgas tarbija edastatud 
sisu, välja arvatud sisu, mille on tootnud 
ühiselt tarbija ja teised isikud, kes jätkavad 
selle kasutamist; Et tarbija saaks andmeid 
tagasi võtta vastavalt punktile b, ei töötle 
üleandja isikuandmeid ainsa eesmärgiga 
seostada mitte isikustatud andmeid ja sisu 
tarbijaga. Üleandja täidab määruse (EL) 
2016/679 kohaseid kohustusi;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) annab üleandja tarbijale tehnilised 
vahendid kogu tarbija edastatud sisu ja 
selliste muude andmete tagasisaamiseks, 
mille tarbija on loonud või genereerinud 
digitaalse sisu kasutamisel, ulatuses, milles 
üleandja on neid andmeid säilitanud. 
Tarbijal on õigus saada sisu tagasi olulise 
ebamugavuseta, mõistliku aja jooksul ja 
tavaliselt kasutatavas andmevormingus; ja

b) annab üleandja tarbija taotluse korral
tarbijale tehnilised vahendid kogu tarbija 
poolt kättesaadavaks tehtud sisu ja muude
selliste andmete tagasisaamiseks, mille 
tarbija on loonud digitaalse sisu 
kasutamisel ulatuses, milles üleandja on 
neid andmeid säilitanud. Tarbijal on õigus 
saada sisu ja andmeid tagasi olulise 
ebamugavuseta, mõistliku aja jooksul ja 
struktureeritud, tavaliselt kasutatavas ja 
masinloetavas andmevormingus, ning 
edastada see sisu ja andmed teisele 
üleandjale, ilma et algne üleandja seda 
takistaks; ja

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad piisavad ja
tõhusad vahendid, et tagada käesoleva 
direktiivi järgimine.

1. Liikmesriigid tagavad tõhusad ja
hoiatavad vahendid, et tagada käesoleva 
direktiivi järgimine.

Selgitus

Nende uute tarbijaõiguste tõeline jõustamine toimub ainult siis, kui liikmesriigid on 
kehtestanud tõhusad ja hoiatavad sanktsioonid, arvestades muu hulgas olulisi kaubanduslikke 
eeliseid, mida digitaalse sisu üleandjad võivad saada, suurendades agressiivselt oma turuosa 
tarbijaõigusi kahjustades.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) organisatsioonid, mis tegutsevad 
andmesubjektide õiguste ja vabaduste 
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kaitsmise valdkonnas seoses 
andmesubjektide isikuandmete 
kaitsmisega.

Selgitus

Põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artiklil 80.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a

Andmekaitse

Isikuandmete töötlemisel seoses käesoleva 
direktiivi kohaselt toimuva tegevusega 
järgitakse määruse (EL) 2016/679 ja 
direktiivi 2002/58/EÜ sätteid.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon vaatab käesoleva 
direktiivi kohaldamise läbi hiljemalt 
[kuupäev viis aastat pärast jõustumist] ning 
esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande. Aruandes vaadeldakse muu 
hulgas selliste lepingute suhtes 
kohaldatavate õigusnormide ühtlustamist, 
mille kohaselt antakse digitaalset sisu üle 
käesoleva direktiiviga hõlmamata vastutasu 
eest, eelkõige kui seda antakse üle reklaami 
või andmete kaudse kogumise eest.

1. Komisjon vaatab käesoleva 
direktiivi kohaldamise läbi hiljemalt 
[kuupäev kolm aastat pärast jõustumist] 
ning esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande. Aruandes vaadeldakse 
muu hulgas koostoimet ja kooskõla 
määrusega (EL) 2016/679 ning selliste 
lepingute suhtes kohaldatavate 
õigusnormide ühtlustamist, mille kohaselt 
antakse digitaalset sisu üle käesoleva 
direktiiviga hõlmamata vastutasu eest, 
eelkõige kui seda antakse üle reklaami või 
andmete kaudse kogumise eest.
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