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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. 
w sprawie praw konsumentów, zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 
Parlamentu i Rady 1999/44/WE oraz uchylającą dyrektywę Rady 85/577/EWG i 
dyrektywę Parlamentu i Rady 97/7/WE1,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu i Rady 1999/44/WE w sprawie niektórych aspektów 
sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji2,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu i Rady 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych3,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu i Rady 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. 
w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, 
w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego4,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu i Rady 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w 
sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych 
w społeczeństwie informacyjnym5,

A. mając na uwadze, że cyfrowy rynek wewnętrzny ma kluczowe znaczenie dla realizacji 
celów strategii Europa 2020, pobudza w znacznym stopniu realizację celów Aktu o 
jednolitym rynku i ma kluczowe znaczenie w reagowaniu na kryzys gospodarczy 
i finansowy, który dosięgnął UE;

B. mając na uwadze, że dostępność sieci szerokopasmowych na całym obszarze UE, 
powszechny i równoprawny dostęp wszystkich obywateli do usług internetowych oraz 
zagwarantowanie neutralności sieci stanowią podstawowy warunek rozwoju 
europejskiego systemu opartego na modelu chmury obliczeniowej;

C. mając na uwadze, że instrument „Łącząc Europę” ma między innymi przyczynić się do 
szerszego korzystania z łączy szerokopasmowych w Europie; 

D. mając na uwadze, że korzyści wynikające ze stosowania technologii chmury 
obliczeniowej polegają na obniżeniu kosztów, tworzeniu miejsc pracy i nowych 
możliwości biznesowych, elastyczności (dostosowaniu zdolności magazynowania danych 
do potrzeb), mobilności (pracowników, przedsiębiorstw i obywateli), poprawie 

                                               
1 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64.
2 Dz.U. L 171 z 7.7.1999, s. 12.
3 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
4 Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1.
5 Dz.U. L 167 z 22.6.2001, s. 10.
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konkurencyjności dzięki ewentualnym efektom skali i potencjale innowacyjnym 
związanym z nowymi usługami, co w konsekwencji przekłada się na korzyści 
gospodarcze, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);

E. mając na uwadze, że technologia chmury obliczeniowej powinna zachęcać do integracji 
MŚP dzięki ograniczeniu barier utrudniających wchodzenie na rynek (np. obniżeniu 
kosztów infrastruktury IT);

F. mając na uwadze, że europejski system oparty na modelu chmury obliczeniowej wymaga 
zagwarantowania europejskich norm prawnych w zakresie ochrony danych;

G. mając na uwadze, że rozwój modelu chmury obliczeniowej powinien przyczynić się do 
promowania kreatywności z korzyścią dla posiadaczy praw i użytkowników; mając 
ponadto na uwadze, że w ramach tego procesu należy unikać zakłóceń na jednolitym 
rynku oraz dążyć do wzmocnienia zaufania konsumentów i przedsiębiorstw do koncepcji 
chmury obliczeniowej;

1. zdaje sobie sprawę z dużego potencjału gospodarczego, społecznego i kulturalnego 
modelu chmury obliczeniowej oraz z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji na 
rzecz opracowania kompleksowej strategii dotyczącej chmury obliczeniowej oraz 
podjęcia związanych z tym zagadnieniem kwestii prawnych;

2. zwraca uwagę na szerokie możliwości wynikające z dostępu do danych z każdego 
urządzenia podłączonego do internetu;

3. podkreśla, że należy w pełni uznać i popierać długofalowy strategiczny wymiar chmury 
obliczeniowej stwarzającej możliwość odnowienia gospodarki europejskiej (na przykład 
poprzez włączenie badań i rozwoju, a także wykorzystywanie technologii chmury 
obliczeniowej na przykład w przemyśle);

4. uwypukla jednak problemy związane z korzystaniem z chmury obliczeniowej poprzez 
pomoc przedsiębiorstwom w określeniu, wyborze i wprowadzeniu w życie rozwiązań w 
modelu chmury obliczeniowej dostosowanych do ich potrzeb oraz wspieranie coraz 
szerszego dostępu do szybkiego szerokopasmowego internetu;

5. podkreśla, że obawy użytkownika zawiązane z utratą kontroli nad danymi i zależnością od 
zewnętrznych usługodawców, wynikające z outsourcingu danych, mogą podważać 
zaufanie użytkowników do technologii chmury obliczeniowej; nalega zatem na 
zapewnienie skrupulatnej ochrony danych, aby wzbudzić i utrzymać zaufanie 
użytkowników publicznych i prywatnych do modelu chmury obliczeniowej; 

6. podkreśla w szczególności potrzebę zapewnienia odpowiedniej ochrony danych 
wrażliwych, takich jak na przykład dane dotyczące zdrowia;

7. uważa, że poważnym wyzwaniem jest zapewnienie możliwości przenoszenia danych, 
integralności, poufności, dostępności i odwracalności danych oraz interoperacyjności 
usług, platform i elementów infrastruktury, gdyż wszystkie te elementy mają decydujące 
znaczenie dla pobudzenia innowacyjności i konkurencji; wzywa Komisję do zadbania o 
to, aby podmioty oferujące usługi w zakresie chmury obliczeniowej nie wiązały 



AD\937059PL.doc 5/9 PE504.198v02-00

PL

użytkowników swoich usług umowami na wyłączność oraz aby użytkownicy mieli pełną 
kontrolę nad swoimi danymi, a także mogli przejść do innego usługodawcy bez zbędnej 
zwłoki, bezpłatnie i nie tracąc przy tym danych; uważa, że pokonanie tych wyzwań ma 
zasadnicze znaczenie dla wzbudzenia zaufania konsumentów, przedsiębiorstw i 
podmiotów sektora publicznego do usług oferowanych w ramach modelu chmury 
obliczeniowej, a tym samym dla uwolnienia ich pełnego potencjału;

8. przypomina, że Europa powinna wykorzystać stosunkową nowość tej technologii i 
postawić na jej rozwój z myślą o osiągnięciu spodziewanych korzyści skali i ożywić w ten 
sposób swą gospodarkę, zwłaszcza w sektorze ICT;

9. podkreśla znaczenie chmury obliczeniowej zarówno dla MŚP, zwłaszcza mających 
siedzibę w krajach borykających się z trudnościami gospodarczymi i na obszarach 
odległych i peryferyjnych, gdyż dzięki niej mogą wyjść z izolacji i stać się bardziej 
konkurencyjne, jak i dla administracji publicznej, której umożliwia ona wzrost wydajności 
i elastyczności świadczonych usług oraz redukcję wydatków i biurokracji;

10. ubolewa, że ze względu na różne przepisy prawne dotyczące modelu chmury 
obliczeniowej cyfrowy rynek wewnętrzny jest rozdrobniony, a podmioty oferujące usługi 
w zakresie chmury obliczeniowej, jak i podmioty korzystające z tych usług ponoszą 
wysokie koszty transakcji;

11. w związku z tym wzywa Komisję do zaproponowania środków ustawodawczych w 
odniesieniu do wymogów przejrzystości oraz do zapobiegania nadużyciom i nieuczciwym 
praktykom; ponadto wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o stosowanie 
dorobku w dziedzinie praw konsumenta w stosunku do usług chmury obliczeniowej w 
całościowy i jednolity sposób w całej UE;

12. z zadowoleniem przyjmuje kroki podejmowane przez Komisję z myślą o opracowaniu 
ogólnounijnych standardowych warunków umownych przy uwzględnieniu krajowych 
zaleceń i sprawdzonych praktyk, gdyż zarówno wysoki poziom bezpieczeństwa usług, jak 
i pewność prawa z perspektywy użytkowników chmury obliczeniowej i podmiotów 
świadczących usługi w tym zakresie mają duże znaczenie dla dalszego rozwoju usług 
związanych z chmurą obliczeniową; uważa jednak, że nie powinno to stanowić 
przeszkody dla rynkowego rozwoju usług chmury obliczeniowej w odpowiedzi na 
potrzeby konsumentów, przedsiębiorstw lub rządów;

13. ubolewa z powodu propozycji państw członkowskich dotyczącej obniżenia środków na 
instrument „Łącząc Europę” o 8,2 mld EUR w przyszłych wieloletnich ramach 
finansowych;

14. wzywa Komisję do zapewnienia neutralnego pod względem technologicznym podejścia 
opartego na otwartych i interoperacyjnych normach, aby maksymalnie pobudzić 
konkurencję i rozszerzyć wybór konsumentów;

15. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący ustanowienia ogólnounijnego 
systemu certyfikacji, który stworzy zachętę dla podmiotów opracowujących i 
świadczących usługi chmury obliczeniowej do inwestowania w lepszą ochronę 
prywatności; 
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16. podkreśla, że użytkownicy nie zawsze są świadomi, iż usługi, z których korzystają, 
opierają się na chmurze obliczeniowej; w związku z tym nalega, aby użytkownicy byli 
lepiej informowani o przetwarzaniu ich danych, zwłaszcza o tym, kto, gdzie i w jaki 
sposób przetwarza ich dane;

17. podkreśla, że sektor publiczny odgrywa kluczową rolę w rozwoju chmury obliczeniowej; 
z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie europejskiego partnerstwa na rzecz chmury 
obliczeniowej oraz konkluzje przyjęte przez jego radę sterującą po pierwszym 
posiedzeniu; podkreśla konieczność opracowania ogólnounijnych i krajowych zaleceń 
oraz najlepszych praktyk w zakresie przekazywania chmurze publicznych zastosowań IT, 
a jednocześnie zapewnienia wysokiego poziomu wiedzy o kwestiach bezpieczeństwa, 
szczególnie w przypadku danych osobowych; 

18. wzywa Komisję, aby w drodze przyjęcia standardowych klauzul umownych lub 
wiążących reguł korporacyjnych zadbała o to, by przekazywanie danych osobowych 
użytkownika chmury obliczeniowej z UE do państwa trzeciego podlegało rygorystycznym 
zabezpieczeniom i warunkom zgodnym z prawem UE w dziedzinie ochrony danych;

19. wzywa Komisję, aby zbadała zasadność przeglądu umowy „bezpiecznej przystani” 
między UE i USA w celu dostosowania jej do rozwoju technologicznego, zwłaszcza w 
odniesieniu do aspektów związanych z chmurą obliczeniową;

20. podkreśla, że chmura obliczeniowa stwarza problem określenia obowiązującego prawa 
oraz zdefiniowania zakresu odpowiedzialności wszystkich zainteresowanych stron pod 
względem stosowania prawa UE o ochronie danych, zwłaszcza w odniesieniu do danych 
użytkowników europejskich, zgromadzonych z wykorzystaniem technologii chmury 
obliczeniowej przez firmy z siedzibą w krajach trzecich; wobec tego wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zadbania o to, aby przekazywanie i przetwarzanie danych 
osobowych rezydentów UE przez podmiot administrujący chmurą, posiadający siedzibę w 
państwie trzecim, odbywało się zgodnie z prawem UE w dziedzinie ochrony danych; 
wzywa ponadto Komisję i państwa członkowskie do zadbania o to, aby użytkownicy 
chmury obliczeniowej z UE byli informowani o przekazywaniu ich danych przez 
administratora chmury organom ścigania z państwa trzeciego; w związku z przyszłymi 
porozumieniami handlowymi podkreśla w szczególności swoje zaniepokojenie zakresem 
odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi internetowe, co obejmuje również 
ochronę danych;

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uproszczenia legalnego transgranicznego 
dostępu do treści i usług pozyskiwanych w oparciu o model chmury obliczeniowej oraz do 
rozważenia możliwości wprowadzenia elastyczniejszego systemu udzielania licencji; 
proponuje, aby w ramach trwającego przeglądu przepisów dotyczących praw autorskich 
Komisja przyjęła szczegółowe wnioski gwarantujące, że system mający zastosowanie w 
przyszłości będzie się przyczyniał do rozpowszechniania usług chmury obliczeniowej i 
innowacji; 

22. wzywa Komisję do zapewnienia pełnej zgodności wszystkich umów handlowych między 
operatorami telekomunikacyjnymi a podmiotami świadczącymi usługi chmury 
obliczeniowej z prawem UE w zakresie konkurencji oraz umożliwienia konsumentom 
pełnego dostępu do wszelkich usług chmury obliczeniowej za pośrednictwem połączeń 
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internetowych oferowanych przez dowolnego operatora telekomunikacyjnego;

23. zwraca uwagę Komisji na wysoce strategiczny charakter lokalizacji centrów danych oraz 
potencjalne skutki takiej lokalizacji poza terytorium UE, zwłaszcza w odniesieniu do 
przechowywania danych wrażliwych lub danych organów publicznych;

24. wzywa Komisję i państwa członkowskie do nadania modelowi chmury obliczeniowej 
priorytetowego charakteru w ramach programów naukowych i rozwojowych oraz do 
promowania go zarówno w administracji publicznej jako innowacyjnego rozwiązania w 
dziedzinie administracji elektronicznej, które służy obywatelom, jak i w sektorze 
prywatnym jako innowacyjnego narzędzia rozwoju przedsiębiorstwa; 

25. wzywa Komisję do regularnego konsultowania się z organizacjami konsumenckimi i 
przemysłem oraz do należytego uwzględniania ich uwag, szczególnie tych dotyczących 
ustanowienia standardów umownych na potrzeby chmury obliczeniowej, a także do 
regularnego informowania Parlamentu o dyskusjach i konkluzjach grupy ekspertów;

26. zachęca Komisję i państwa członkowskie do informowania zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorstw o gospodarczym potencjale chmury obliczeniowej;

27. wzywa Komisję do zaproponowania środków w zakresie opłat z tytułu praw autorskich z 
myślą o wspieraniu innowacji i promowaniu kreatywności z korzyścią zarówno dla 
posiadaczy praw, jak i użytkowników, a także w celu zadbania o to, aby za treści cyfrowe 
objęte umową licencyjną między usługodawcą a posiadaczem praw, zgodnie z prawem 
nabywane przez osoby prywatne lub przedsiębiorstwa (przy należytym uwzględnieniu 
związanych z tym ograniczeń dotyczących wykorzystania komercyjnego), nie pobierano 
dodatkowych opłat z tytułu włączenia do chmury lub przechowywania w chmurze przez 
usługodawcę, pod warunkiem że posiadacz praw otrzymał odpowiednie wynagrodzenie;

28. odnotowuje fakt związany z technologią, że jeśli przetwarzanie w chmurze odbywa się w 
danym kraju, władze tego kraju, w tym służby bezpieczeństwa, mają dostęp do danych; 
zauważa, że ma to konsekwencje z perspektywy szpiegostwa przemysłowego; zwraca się 
do Komisji o uwzględnienie tego faktu podczas opracowywania wniosków i zaleceń 
dotyczących chmury obliczeniowej;

29. wzywa Komisję, aby podczas dyskusji w grupie ekspertów zobowiązała podmioty 
świadczące usługi chmury obliczeniowej do umieszczania w umowach pewnych 
kluczowych klauzul gwarantujących jakość usługi, takich jak obowiązek modernizacji w 
miarę konieczności oprogramowania i sprzętu komputerowego, określenia postępowania 
w przypadku utraty danych oraz czasu, jaki zajmie rozwiązanie problemu, i jak szybko 
usługodawca może usunąć obraźliwe materiały w przypadku wystąpienia przez 
użytkownika chmury obliczeniowej z odpowiednim wnioskiem; 

30. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby przyjęły konkretne środki dotyczące 
wykorzystywania i wspierania usług chmury obliczeniowej w odniesieniu do zasobów 
udostępnianych w ramach otwartego dostępu i otwartych zasobów edukacyjnych;

31. wzywa Komisję do przeanalizowania i określenia najlepszych praktyk w poszczególnych 
państwach członkowskich, dotyczących ewentualnych oszczędności, które można by 
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poczynić w wydatkach publicznych dzięki wykorzystywaniu przez sektor publiczny 
chmury obliczeniowej, zwłaszcza przez wprowadzenie nowych modeli zamówień 
publicznych. 
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