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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren hilser Kommissionens meddelelse velkommen, men finder det med henblik på at 
sikre, at den kommende lovgivning vil være gennemførlig, hensigtsmæssigt at opfordre 
Kommissionen til at skærpe visse bestemmelser og behandle spørgsmålet i tilknytning til al 
anden lovgivning, der kan bidrage til at fjerne hindringer og frigøre det fulde potentiale.

Cloud computing har et enormt potentiale og bør medføre fordele for erhvervslivet, borgere 
og den offentlige sektor1, men indebærer som en ny model for netværksbaseret 
databehandling visse juridiske og kontraktmæssige risici. Blandt øvrige spørgsmål, såsom 
sikkerhed og fastlåsning til leverandører, hersker der stor bekymring blandt både 
tjenesteudbydere og brugere over den manglende standardisering, der er nødvendig for at 
sikre et indre marked i Europa, forskellene mellem relevante lovgivninger i Europa, de 
nuværende uklare aftalebestemmelser og manglen på klare regler om intellektuelle 
ejendomsrettigheder (IPR).

Den seneste forskning viser, at 48 % af lederne inden for både den private og den offentlige 
sektor er klar over, at indførelsen af cloud computing kan gøre deres arbejde hurtigere og 
lettere. Over halvdelen af dem har dog ikke indført procedurer for at minimere 
forretningsmæssige risici, såsom identitetstyveri.

Den største trussel ved cloud computing er de såkaldte "insiders", dvs. de personer, som 
arbejder i foretagender, der udbyder cloud-tjenester, og som har adgang til kundeoplysninger, 
efterfulgt af andre af tjenesteudbyderens kunder i skyen, navnlig i tilfælde af at 
isoleringsmekanismerne bryder sammen.

EU's digitale indre marked er fortsat opsplittet på grund af forskellige retsregler i 
medlemsstaterne, og når det gælder intellektuelle ejendomsrettigheder, er der kun blevet 
foretaget en begrænset harmonisering i kølvandet på direktivet om ophavsret. Indsatsen skal 
derfor målrettes spørgsmålet om cloud-tjenester, som afhænger af en ensartet IPR-ordning på 
tværs af grænserne. Forslagene om kollektiv forvaltning af ophavsret og 
privatkopieringsafgifter skal tage højde for udviklingen af nye teknologier, navnlig cloud 
computing-tjenester, og præcisere reglerne for at sikre intellektuelle ejendomsrettigheder i et 
digitalt miljø.

Af Kommissionens seneste offentlige høring om cloud computing fremgår det, at retsreglerne 
var uklare for respondenterne i 90 % af tilfældene. Der hersker generel forvirring blandt 
interessenterne om rettigheder og ansvar i situationer med grænseoverskridende cloud 
computing, navnlig for så vidt angår spørgsmål vedrørende ansvar og jurisdiktion. Sammen 
med opsplitningen af det indre marked kræver dette en yderligere harmonisering af 
lovgivningerne i medlemsstaterne, navnlig ved at fjerne huller og svagheder i den gældende 

                                               
1 Størrelsen på det globale marked forventes at vokse kraftigt fra 21,5 mia. USD i 2010 til 73 mia. USD i 2015. 
Cloud computing forventes at øge BNP med mellem 1 og 2 % i Europas fem største økonomier. Det forventes at 
skabe 11,3 mio. arbejdspladser til verdensøkonomien senest i 2014 (data fra International Data Corporation 
(IDC) worldwide and regional IT cloud services forecast for 2011-2015 og Federico Etro, The Economics of 
Cloud Computing, 2011).
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EU-lovgivning, særlig direktivet om urimelig handelspraksis og direktivet om urimelige 
kontraktvilkår, når det gælder forbrugerbeskyttelse, samt direktivet om elektronisk handel, når 
det gælder fritagelser for privatkopieringsafgifter.

Forbrugere og SMV'er, der ønsker at gøre brug af offentlige skyer, støder ofte på problemer 
med "take it or leave it"-kontrakter, oftest i form af aftaler med afkrydsningsfelter. 
Kommissionen bør derfor sammen med medlemsstaterne overveje at indføre klarere regler 
eller standardkontrakter. Der er behov for retningslinjer og standardiserede ordninger for 
standardkontrakter, der fastsætter de centrale vilkår og betingelser, som er vigtige for 
brugerne, samtidig med at gennemsigtigheden øges.

Cloud-brugere bør desuden kunne vurdere ethvert tilbud om cloud-tjenester på grundlag af 
standardiserede procedurer vedrørende den sikkerhed og de garantier, som tjenesten giver, 
dvs. de såkaldte serviceleveranceaftaler (SLA). Der bør derfor indføres en frivillig 
certificeringsordning på europæisk plan, som gør det muligt for brugerne nemt at evaluere og 
sammenligne overensstemmelsen med cloud-tjenesternes standarder, interoperabilitet og 
sikkerhedssystemer, og som tager højde for de forskelle, der findes i denne henseende på de 
tre forskellige tjenesteniveauer: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service 
(PaaS) og Software as a Service (SaaS). Det første vedrører bl.a. sikkerhedsudstyr, 
forsyningslinjer og data. I det andet tilfælde påhviler ansvaret for sikkerheden hovedsageligt 
kunden, som bør beskytte sine data på behørig vis. I det tredje tilfælde påhviler ansvaret 
leverandøren.

Det er nødvendigt at skabe tilstrækkelige klagemuligheder for brugerne, når det gælder cloud-
tjenesteudbyderne, navnlig på forbrugertjenesteområdet. På grund af problemer med 
domstolskompetence er det i øjeblikket i praksis usandsynligt, at de europæiske forbrugere vil 
kunne anlægge sag mod tjenesteudbyderen. Kommissionen bør derfor fremskynde indførelsen 
af alternativ tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse samt forskellige former for kollektivt 
søgsmål med henblik på at fremme bilæggelse af de tvister på området, som brugerne støder 
på, uden at der lægges for stort yderligere pres på de nationale domstole.
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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage skridt til en yderligere harmonisering af 
medlemsstaternes lovgivninger med henblik på at undgå forvirring omkring 
domstolskompetence og opsplitning samt for at sikre gennemsigtighed på det digitale 
indre marked;

2. konstaterer, at der er et presserende behov for en entydig og ensartet europæisk lovgivning 
for cloud computing for at sikre et konkurrencedygtigt europæisk miljø, øge innovationen 
og fremme væksten;

3. opfordrer Kommissionen til at revidere anden EU-lovgivning for at fjerne huller i 
tilknytning til cloud computing; opfordrer navnlig til en præcisering af ordningen for 
intellektuelle ejendomsrettigheder og en gennemgang af direktivet om urimelig 
handelspraksis, direktivet om urimelige kontraktvilkår og direktivet om elektronisk 
handel, som er de mest relevante EU-retsakter, der finder anvendelse på cloud computing;

4. understreger betydningen af at tage højde for den retlige ramme for cloud computing i 
forbindelse med den aktuelle revision af EU's databeskyttelsesregler og vigtigheden af at 
sikre klare regler for så vidt angår behandling af personlige oplysninger; understreger 
vigtigheden af fri udveksling af sådanne oplysninger inden for en sikker retlig ramme, 
hvilket fører til større datainteroperabilitet og – hvad vigtigere er – større brugertillid;

5. påpeger, at retten til privatlivets fred er en grundlæggende ret, og at de nye cloud 
computing-tjenester derfor skal udvikles på en måde, der sikrer et højt personligt 
databeskyttelsesniveau i overensstemmelse med Unionens grundlæggende rettigheder og 
friheder;

6. opfordrer til, at der indføres en europæisk mærkning, der viser, hvor i tredjelande EU-
borgeres personlige oplysninger overføres til, og at de involverede virksomheder og 
tredjelande overholder EU-retten og værner om den grundlæggende ret til privatlivets 
fred;

7. opfordrer Kommissionen til at tage de nødvendige skridt til at udvikle europæisk cloud 
computing, som værner om EU's principper og værdier, og til af samme grund at fremme 
samarbejdet mellem private erhvervsdrivende;

8. opfordrer Kommissionen til at fastsætte en klar retlig ramme for det ophavsretlige indhold 
i skyen, navnlig med hensyn til bestemmelser om licenser;

9. anerkender, at indførelsen af lagring af ophavsretligt beskyttet materiale i cloud 
computing-tjenester ikke bør skade europæiske rettighedshaveres ret til at modtage en 
rimelig kompensation for anvendelsen af deres værker, men spørger sig selv, hvorvidt 
disse tjenester kan sidestilles med traditionelle og digitale lagringsmedier og -udstyr; 

10. opfordrer Kommissionen til at undersøge de forskellige typer af cloud computing-
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tjenester, hvordan cloud-lagringen af ophavsretligt beskyttet materiale påvirker systemer 
til opkrævning af royalties, og mere specifikt hvordan privatkopieringsafgifter, der er 
relevante for visse typer af cloud computing-tjenester, pålægges;

11. understreger, at aftaler på grund af usikkerheder med hensyn til gældende lov og 
domstolskompetence er det vigtigste redskab til etablering af forbindelser mellem cloud-
tjenesteudbydere og deres kunder, hvorfor der er et klart behov for fælles europæiske 
retningslinjer på dette område;

12. opfordrer Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaterne om udviklingen af 
modeller for bedste europæiske praksis for aftaler, eller "standardaftaler", der vil sikre 
fuldstændig gennemsigtighed ved at opstille alle vilkår og betingelser i et meget klart 
format;

13. fremhæver betydningen af cloud computing-tjenester for SMV'er, navnlig for dem, der er 
hjemmehørende i fjernområder eller i den yderste periferi, eller som står over for 
økonomiske vanskeligheder, og opfordrer Kommissionen til at overveje en passende 
ramme, der vil gøre det muligt for SMV'er at øge deres vækst og produktivitet, idet 
SMV'er kan drage fordel af reducerede startomkostninger og bedre adgang til 
analyseværktøjer;

14. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med interessenterne at udvikle frivillige 
certificeringsordninger til udbydersikkerhedssystemer, som vil bidrage til at harmonisere 
praksis blandt cloud-tjenesteudbydere, og som vil gøre kunderne mere bevidste om, hvad 
de bør forvente af deres cloud-tjenesteudbydere;

15. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med interessenterne at fremme udviklingen af 
decentraliserede tjenester baseret på free and open-source software (FOSS), der vil 
bidrage til at harmonisere praksis blandt cloud-tjenesteudbydere og gøre det muligt for 
europæiske borgere at genvinde kontrollen over deres personlige oplysninger, f.eks. ved 
hjælp af "point-to-point" kryptering;

16. understreger, at de europæiske forbrugere på grund af problemerne med 
domstolskompetence sandsynligvis ikke i praksis vil kunne anlægge sag mod cloud-
tjenesteudbydere i andre jurisdiktioner; opfordrer derfor Kommissionen til at skabe 
tilstrækkelige klagemuligheder inden for forbrugertjenester, da der er en stor ubalance i 
magtfordelingen mellem forbrugerne og udbyderne af cloud computing-tjenester;

17. opfordrer Kommissionen til at sikre en hurtig gennemførelse af alternativ tvistbilæggelse 
og onlinetvistbilæggelse samt til at sikre, at forbrugerne råder over tilstrækkelige midler til 
kollektivt søgsmål i forbindelse med brud på sikkerheden og krænkelse af privatlivets fred 
samt ulovlige aftalebestemmelser for cloud-tjenester.
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