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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το 
υπολογιστικό νέφος, θεωρεί ωστόσο αναγκαίο για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας της 
μελλοντικής νομοθεσίας να ζητήσει από την Επιτροπή να καταστήσει ορισμένες διατάξεις 
αυστηρότερες και να εξετάσει το πρόβλημα σε συνάρτηση με κάθε νομοθεσία που μπορεί να 
συντελέσει στην εξάλειψη των φραγμών και την απελευθέρωση ολόκληρου του δυναμικού 
του υπολογιστικού νέφους.

Το υπολογιστικό νέφος διαθέτει τεράστιο δυναμικό και μπορεί να προσφέρει οφέλη σε 
επιχειρήσεις, σε πολίτες και στον δημόσιο τομέα1, όμως, ως νέο πρότυπο δικτυωμένων 
συστημάτων υπολογιστικής ενέχει ορισμένους νομικούς και συμβατικούς κινδύνους. Μεταξύ 
άλλων προβληματισμών, όπως η ασφάλεια ή ο εγκλωβισμός του πελάτη, μεγάλη ανησυχία 
διακατέχει τόσο τους παρόχους της υπηρεσίας όσο και τους χρήστες, όσον αφορά την 
έλλειψη της τυποποίησης που απαιτεί μια ενιαία διευρωπαϊκή αγορά, την ανομοιογένεια των 
σχετικών νομοθεσιών στην Ευρώπη, την ασάφεια των τρεχουσών συμβατικών διατάξεων, 
καθώς και την έλλειψη σαφών κανόνων για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ).

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 48 % των διευθυντών, τόσο στους ιδιωτικούς όσο και 
στους δημόσιους τομείς έχουν επίγνωση του ότι η υλοποίηση του υπολογιστικού νέφους 
μπορεί να καταστήσει ταχύτερη και ευκολότερη την εργασία τους· ωστόσο, περισσότεροι από 
τους μισούς εξ αυτών δεν έχουν εισαγάγει κάποιες διαδικασίες που θα ελαχιστοποιούσαν 
τους επιχειρηματικούς κινδύνους, όπως η υποκλοπή ταυτότητας.

Τη μεγαλύτερη απειλή σε σχέση με το νέφος φαίνεται να αποτελούν οι αποκαλούμενοι «εκ 
των ένδον», δηλαδή αυτοί που εργάζονται σε ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες 
υπολογιστικού νέφους, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των πελατών, 
ακολουθούμενοι από τους λοιπούς διαχειριστές των παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού 
νέφους, κυρίως σε περίπτωση βλάβης των μηχανισμών μόνωσης.

Η ενιαία ψηφιακή αγορά της ΕΕ παραμένει κατακερματισμένη λόγω των διαφορετικών 
εθνικών νομικών πλαισίων και, προκειμένου περί των ΔΔΙ, επετεύχθη περιορισμένο μόνο 
επίπεδο εναρμόνισης συνεπεία της οδηγίας για τα δικαιώματα του δημιουργού. Συνεπώς, οι 
ενέργειες πρέπει τώρα να κατευθυνθούν στην επίλυση του ζητήματος των υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους το οποίο εξαρτάται από ένα ομοιόμορφο καθεστώς ΔΔΝ σε 
διασυνοριακό επίπεδο. Οι προτάσεις σχετικά με τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων 
του δημιουργού και τα πάγια τέλη αντιγραφής για ιδιωτική χρήση πρέπει να λάβουν υπόψη 
την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ιδιαιτέρως δε των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και να 
αποσαφηνίσουν τους κανόνες για την διασφάλιση των ΔΔΙ σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.

                                               
1 Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα, από 21.5 δισ. δολάρια ΗΠΑ το 2010 
σε 73 δισ. δολάρια ΗΠΑ το 2015· το υπολογιστικό νέφος αναμένεται να αυξήσει το ΑΕγχΠ μεταξύ 1 και 2 % 
στις 5 μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης· αναμένεται ότι έως το 2014 θα έχει προσθέσει 11.3 εκατ. θέσεις 
απασχόλησης στην παγκόσμια οικονομία (στοιχεία προερχόμενα από τη Διεθνή Ένωση Δεδομένων (IDC) 
Προβλέψεις για τις παγκόσμιες και περιφερειακές υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους για την περίοδο 2011-2015 
και από το έργο του Federico Etro, The Economics of Cloud Computing, 2011).
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Σύμφωνα με την πρόσφατη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής σχετικά με το υπολογιστικό 
νέφος, το νομικό καθεστώς ήταν ασαφές για τους ερωτηθέντες στο 90 % των περιπτώσεων. 
Επικρατεί γενική σύγχυση μεταξύ των εμπλεκομένων όσον αφορά τα δικαιώματα και τις 
ευθύνες σε καταστάσεις διασυνοριακών συστημάτων υπολογιστικού νέφους, ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για θέματα που έχουν σχέση με την ευθύνη και τη δικαιοδοσία. Σε συνδυασμό με 
τον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, τούτο απαιτεί περαιτέρω εναρμόνιση της 
νομοθεσίας μεταξύ των κρατών μελών, συγκεκριμένα δε την κάλυψη των χασμάτων και των 
αδυναμιών στην εφαρμοστέα νομοθεσία της ΕΕ, και ειδικότερα στην οδηγία για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές από πλευράς προστασίας των καταναλωτών και την οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, προκειμένου περί εξαιρέσεων από τα πάγια τέλη αντιγραφής για 
ιδιωτική χρήση.

Οι καταναλωτές και οι ΜΜΕ που επιθυμούν να κάνουν χρήση υπολογιστικού νέφους συχνά 
έρχονται αντιμέτωποι με συμβάσεις του τύπου «αν σου αρέσει», που είναι ως επί το πλείστον 
συμφωνίες σε μορφή «τετραγωνάκια για τσεκάρισμα». Η Επιτροπή συνεπώς οφείλει, από 
κοινού με τα κράτη μέλη, να εξετάσει την εισαγωγή σαφέστερων κανόνων ή συμβάσεων-
τύπων. Χρειάζονται κατευθυντήριες γραμμές και τυποποιημένα υποδείγματα συμβάσεων που 
θα καθορίζουν τους βασικούς όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν σημασία για τους 
χρήστες, αυξάνοντας παράλληλα τη διαφάνεια.

Οι χρήστες υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αξιολογούν 
κάθε προσφορά υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους βάσει τυποποιημένων διαδικασιών για ό,τι 
αφορά την ασφάλεια και τις εγγυήσεις που παρέχει η υπηρεσία, τις αποκαλούμενες 
Συμφωνίες Επιπέδου Υπηρεσιών (ΣΕΥ). Επομένως, πρέπει να υλοποιηθεί σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο ένα εθελούσιο σύστημα πιστοποίησης που θα επιτρέπει στους χρήστες να αξιολογούν 
και να συγκρίνουν, με απλό τρόπο, το επίπεδο συμμόρφωσης προς τα πρότυπα, τη 
διαλειτουργικότητα και τα συστήματα ασφαλείας των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 
λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζονται ως προς τα ανωτέρω στα τρία 
διαφορετικά επίπεδα της υπηρεσίας: «υποδομή ως υπηρεσία» (Infrastructure as a Service, 
IaaS), «πλατφόρμα ως υπηρεσία» και «υπολογιστικό ως υπηρεσία» (Software as a Service, 
SaaS). Το πρώτο αφορά τον εξοπλισμό ασφάλειας, γραμμές παροχής κλπ.. Στο δεύτερο οι 
ευθύνες για την ασφάλεια δεσμεύουν κατά κύριο λόγο τον πελάτη ο οποίος θα πρέπει να 
προστατεύει επαρκώς τα δεδομένα του. Στο τρίτο η ευθύνη βαρύνει τον πάροχο.

Είναι απαραίτητο να παρέχονται στους χρήστες τα κατάλληλα μέσα προσφυγής κατά των 
παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών προς 
καταναλωτές. Λόγω προβλημάτων σε σχέση με τη δικαιοδοσία, οι ευρωπαίοι καταναλωτές 
σήμερα δεν είναι σε θέση να αξιώνουν αποζημίωση από τον πάροχο της υπηρεσίας. Συνεπώς, 
η Επιτροπή πρέπει να επισπεύσει την εφαρμογή της εναλλακτικής και ηλεκτρονικής επίλυσης 
διαφορών και τους μηχανισμούς συλλογικής έννομης προστασίας των καταναλωτών, 
προκειμένου να διευκολύνει την επίλυση των συγκρούσεων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες 
στον τομέα αυτό, χωρίς να επιβάλει μεγάλη πρόσθετη πίεση στα εθνικά δικαστήρια.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την περαιτέρω εναρμόνιση των 
νομοθεσιών μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να αποφευχθούν η σύγχυση και ο 
κατακερματισμός όσον αφορά τη δικαιοδοσία, και για την εξασφάλιση διαφάνειας στην 
ενιαία ψηφιακή αγορά·

2. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για μια σαφή και ενιαία ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά 
με το υπολογιστικό νέφος, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό 
περιβάλλον, να ενισχυθεί η καινοτομία και να αυξηθεί η ανάπτυξη·

3. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη νομοθεσία της ΕΕ, ώστε να καλύψει κενά σε 
σχέση με το υπολογιστικό νέφος· ζητεί, ειδικότερα, την αποσαφήνιση του καθεστώτος 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την αναθεώρηση της οδηγίας για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, της οδηγίας για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων 
και της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, που είναι τα πιο σχετικά στοιχεία ενωσιακής 
νομοθεσίας για το υπολογιστικό νέφος·

4. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να εξεταστεί το νομικό πλαίσιο για το υπολογιστικό 
νέφος κατά την τρέχουσα αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των 
δεδομένων, με σκοπό τη θέσπιση σαφών κανόνων προστασίας των δεδομένων· 
επισημαίνει τη σημασία της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών σε ένα 
ασφαλές νομικό πλαίσιο, για μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα και, το πιο σημαντικό, 
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τους χρήστες·

5. επισημαίνει ότι το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα είναι θεμελιώδες και ότι, συνεπώς, οι νέες 
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους πρέπει να αναπτυχθούν κατά τρόπο που να εξασφαλίζει 
υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
βασικές ελευθερίες στην Ένωση·

6. ζητεί την καθιέρωση ευρωπαϊκής σφραγίδας με την οποία θα καταδεικνύεται, στις 
περιπτώσεις διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Ευρωπαίων πολιτών σε 
τρίτες χώρες, ότι οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και τρίτες χώρες συμμορφώνονται με τη 
νομοθεσία της ΕΕ και σέβονται το θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιωτικότητα·

7. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ανάπτυξη ευρωπαϊκού 
υπολογιστικού νέφους το οποίο θα συμμορφώνεται με τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ, και 
να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των ιδιωτικών φορέων για τον ίδιο σκοπό·

8. ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο για το περιεχόμενο του 
υπολογιστικού νέφους που καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως σε 
σχέση με τη ρύθμιση της άδειας χρήσης·

9. αναγνωρίζει μεν ότι η καθιέρωση της αποθήκευσης έργων προστατευόμενων από 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο υπολογιστικό νέφος δεν θα πρέπει να θέσει σε 
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κίνδυνο το δικαίωμα των ευρωπαίων κατόχων δικαιωμάτων να λαμβάνουν δίκαιη 
αποζημίωση για τη χρήση του έργου τους, διερωτάται ωστόσο κατά πόσο οι υπηρεσίες 
αυτές μπορούν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα παραδοσιακά και ψηφιακά 
μέσα και συσκευές εγγραφής και αποθήκευσης· 

10. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τους διάφορους τύπους υπηρεσιών υπολογιστικού 
νέφους, τον τρόπο με τον οποίο η αποθήκευση έργων προστατευόμενων από διανοητική 
ιδιοκτησία επηρεάζει τα συστήματα καταβολής δικαιωμάτων και, ειδικότερα, τους 
τρόπους επιβολής τελών αντιγραφής για ιδιωτική χρήση, που εφαρμόζονται σε 
ορισμένους τύπους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους·

11. τονίζει ότι λόγω αβεβαιοτήτων σε σχέση με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τη 
δικαιοδοσία, οι συμβάσεις αποτελούν το κύριο εργαλείο καθιέρωσης σχέσεων μεταξύ των 
παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και των πελατών τους, και ότι για τον λόγο 
αυτό υπάρχει σαφής ανάγκη για κοινές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές στο 
συγκεκριμένο πεδίο·

12. ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί από κοινού με τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη 
προτύπων βέλτιστης πρακτικής για τις συμβάσεις, ή «προτύπων συμβάσεων», που θα 
εξασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια παρέχοντας όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις σε 
πολύ σαφή μορφή·

13. υπογραμμίζει τη σημασία των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους για τις ΜΜΕ, ιδιαίτερα 
δε εκείνων που παρέχονται στις πλέον απομακρυσμένες και απόκεντρες  περιοχές οι 
οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
τη θέσπιση κατάλληλου πλαισίου που θα επιτρέπει στις ΜΜΕ να ενισχύσουν την 
ανάπτυξη και την παραγωγικότητά τους χρησιμοποιώντας το υπολογιστικό νέφος, 
δεδομένου ότι οι ΜΜΕ μπορούν να επωφεληθούν από το μειωμένο αρχικό κόστος και την 
καλύτερη πρόσβαση σε εργαλεία ανάλυσης·

14. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, μαζί με τους ενδιαφερομένους, συστήματα 
προαιρετικής πιστοποίησης για τους παρόχους συστημάτων ασφαλείας, τα οποία θα 
συντελέσουν στην εναρμόνιση των πρακτικών μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους και θα προσφέρουν στους χρήστες καλύτερη γνώση του τι 
μπορούν να αναμένουν από τους παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους·

15. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την ανάπτυξη, από κοινού με τους 
ενδιαφερόμενους, αποκεντρωμένων υπηρεσιών βάσει δωρεάν λογισμικού και λογισμικού 
ανοικτής πηγής (FOSS), οι οποίες θα συμβάλουν στην εναρμόνιση των πρακτικών των 
παρόχων υπηρεσιών νέφους και θα επιτρέψουν στους Ευρωπαίους πολίτες να 
ανακτήσουν τον έλεγχο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους των επικοινωνιών 
τους μέσω κρυπτογράφησης από άκρου σε άκρο·

16. τονίζει ότι, λόγω δικαιοδοτικών προβλημάτων, οι ευρωπαίοι καταναλωτές αδυνατούν 
πρακτικά να προσφεύγουν κατά των παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους σε 
δικαστήρια άλλων χωρών· για τον λόγο αυτό καλεί την Επιτροπή να προσφέρει επαρκή 
μέσα προσφυγής στην περιοχή του καταναλωτή, δεδομένου ότι η ανισορροπία δυνάμεων 
μεταξύ καταναλωτών και παρόχων στον τομέα του υπολογιστικού νέφους είναι 
σημαντική·
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17. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ταχεία εφαρμογή της Εναλλακτικής Επίλυσης 
Διαφορών και της Διαδικτυακής Επίλυσης Διαφορών, και να εξασφαλίσει για τους 
καταναλωτές τα δέοντα μέσα συλλογικής προσφυγής για παραβιάσεις της ασφάλειας και 
της ιδιωτικότητας, και κατά παράνομων διατάξεων στις συμβάσεις υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους.
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Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, 
Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, 
Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, 
Tadeusz Zwiefka 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Olle Schmidt


