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LÜHISELGITUS

Raportöör väljendab heameelt komisjoni teatise üle, kuid peab tulevaste õigusaktide 
rakendatavust silmas pidades vajalikuks kutsuda komisjoni üles karmistama teatavaid sätteid 
ja käsitlema probleemi koos kõigi teiste õigusaktidega, mis võivad kaasa aidata takistuste 
ületamisele ja kogu potentsiaali ärakasutamisele.

Pilvandmetöötlus peidab endas tohutut potentsiaali ja peaks pakkuma eeliseid äritegevusele, 
kodanikele ja avalikule sektorile1, kuid kuna tegemist on uut tüüpi võrguandmetöötlusega, 
toob see endaga kaasa õiguslikke ja lepingutesse puutuvaid riske. Peale teiste probleemide, 
nagu turvalisus või seotus teenusepakkujaga, on nii teenusepakkujate kui ka kasutajate 
olulisemad probleemid standardite puudumine, mida oleks vaja Euroopa ühtse turu puhul, 
asjaomaste õigusaktide erinemine kogu Euroopas, praegu selgusetud lepingutingimused ning 
selgete reeglite puudumine intellektuaalomandiõiguse alal.

Hiljutine uurimus näitas, et 48% era- ja avaliku sektori ettevõtete juhtidest on teadlikud, et 
pilvandmetöötluse kasutusele võtmine võib kiirendada ja lihtsustada nende tööd. Rohkem kui 
pooled neist pole aga võtnud mingeid meetmeid, et vähendada selliseid äririske nagu 
identiteedivargus.

Pilvandmetöötluse kõige suurem oht on nn insaiderid, kes töötavad pilveteenuseid pakkuvates 
astutustes ja kellel on juurdepääs kliendiandmetele, ning järgmisel kohal on teised pilve 
kasutajad, eriti isolatsioonimehhanismide rikke korral.

ELi digitaalne ühisturg püsib liikmesriikide õiguslike režiimide erinevuste tõttu killustatuna. 
Intellektuaalomandiõigust on ühtlustatud ainult piiratud määral autoriõiguse direktiivi 
tulemusel. Seega peaks pilveteenuste probleemi lahendamiseks võtma meetmeid, mis 
põhineksid ühtsel piiriülesel intellektuaalomandiõigusel. Õiguste kollektiivset teostamist ja 
isiklikuks tarbeks kopeerimise tasusid käsitlevad ettepanekud peavad arvesse võtma uute 
tehnoloogiate, eriti pilvandmetöötluse arengut ja selgitama intellektuaalomandiõiguse 
kindlustamise nõudeid digitaalkeskkonnas.

Komisjoni viimase pilvandmetöötlust käsitleva avaliku konsultatsiooni tulemusel selgus, et 
90% vastanutest jäi õiguslik kord selgusetuks. Üldiselt ei ole sidusrühmadele selged 
piiriüleses pilvandmetöötluse situatsioonis kehtivad õigused ja kohustused, eriti seoses 
vastutuse ja kohtualluvusega. Koos siseturu killustatusega nõuab see liikmesriikide 
õigusaktide edasist ühtlustamist, pöörates erilist tähelepanu puudujääkide ja nõrkuste 
kõrvaldamisele kohaldatavates ELi õigusaktides, eeskätt ebaausate kaubandustavade 
direktiivis ja ebaõiglaste lepingutingimuste direktiivis (seoses tarbijakaitsega), ja e-
kaubanduse direktiivis (seoses eranditega isiklikuks tarbeks kopeerimise tasudest).

                                               
1 Prognoositakse, et maailmaturg kasvab järsult 21,5 miljardilt USA dollarilt 2010. aastal 73 miljardi USA 
dollarini 2015. aastal. Samas prognoositakse ka, et pilvandmetöötlus tõstab Euroopa viie suurima majanduse 
SKPd 1–2% võrra ning et see valdkond loob 2014. aastaks 11,3 miljonit uut töökohta üle maailma (andmed 
pärinevad IDC (International Data Corporation) ülemaailmsest ja piirkondlikust IT pilveteenuste prognoosist 
aastateks 2011–2015 ja Federico Etro artiklist „Pilvandmetöötluse ökonoomika” (2011)).
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Tarbijad ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, kes tahavad kasutada avalikke pilvi, 
on tihti silmitsi võta-või-jäta-lepingutega, enamasti linnuke-kasti-lepingutega. Komisjon ja 
liikmesriigid peaksid seega kaaluma selgemate eeskirjade kehtestamist või tüüplepingute 
kasutusele võtmist. Vaja on suuniseid ja standardiseeritud tüüplepinguskeeme, mis 
kehtestavad peamised mõisted ja tingimused, mis on kasutajatele olulised ja suurendavad 
samal ajal läbipaistvust.

Lisaks peaksid pilvede kasutajad olema võimelised hindama pilveteenuse pakkumisi nende 
turvalisuse ja garantiide osas standardiseeritud menetluste alusel (nn teenustaseme 
kokkulepe). Vabatahtlikku sertifitseerimissüsteemi, mis lubaks kasutajal lihtsalt hinnata ja 
võrrelda pilveteenuste vastavust standarditega, nende koostalitlusvõimet ja turvasüsteeme, 
tuleks seega rakendada Euroopa tasandil, võttes arvesse nende järgmiseks kolmeks eri teenuse 
tasemeks jagunemisest tulenevaid erinevusi: infrastruktuur teenusena (Infrastructure as a 
Service, IaaS), platvorm teenusena (Platform as a Service, PaaS) ja tarkvara teenusena 
(Software as a Service, SaaS). Esimene käsitleb turvavarustust, toiteliine, andmeid jne. Teise 
puhul vastutab turvalisuse eest peamiselt klient, kes peaks oma andmeid piisavalt kaitsma.
Kolmanda puhul lasub vastutus teenuse pakkujal.

Vaja on pakkuda kasutajatele pilveteenuste vallas piisavaid heastamisvahendeid, eriti 
klienditeeninduses. Õigusalluvusest tulenevate probleemide tõttu on Euroopa tarbijatel praegu 
vähe võimalust teenusepakkujalt hüvitist saada. Komisjon peaks seega kiirendama vaidluste 
kohtuvälise ja veebipõhise lahendamise ja kollektiivsete õiguskaitsevormide rakendamist, et 
lihtsustada selles valdkonnas tekkivate konfliktide lahendamist, millega kasutajad kokku 
puutuvad, liikmesriikide kohtutele liiga suurt lisakoormust asetamata.
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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks meetmeid liikmesriikide seaduste suuremaks 
ühtlustamiseks, et vältida selgusetust õigusalluvuses ja killustatust ning tagada digitaalse 
ühisturu läbipaistvus;

2. märgib tungivat vajadust pilvandmetöötlust käsitleva selge ja ühtse Euroopa õigusakti 
järele, et tagada Euroopas sellealane konkurentsivõimeline keskkond, mis suurendab 
innovatsiooni ja edendab majanduskasvu;

3. kutsub komisjoni üles vaatama läbi teisi ELi õigusakte, et kaotada pilvandmetöötlusega 
seotud lünki; nõuab eriti intellektuaalomandiõiguste süsteemi selgemaks muutmist ning 
ebaausate kaubandustavade direktiivi, ebaõiglaste lepingutingimuste direktiivi ja e-
kaubanduse direktiivi – mis on kõige olulisemad pilvandmetöötlust puudutavad ELi 
õigusaktid – läbivaatamist;

4. märgib, et koos ELi andmekaitse-eeskirjade praeguse läbivaatamisega on oluline mõelda 
pilvandmetöötluse õigusraamistikule, tagades isikuandmete töötlemise jaoks selged 
eeskirjad; märgib, et selliste andmete vaba liikumine turvalises õigusraamistikus on tähtis, 
sest see toob kaasa andmete parema ristkasutatavuse ning – mis veelgi olulisem –
suurendab kasutajate usaldust;

5. tuletab meelde, et õigus eraelu puutumatusele on üks põhiõigustest, ning seetõttu tuleb 
uued pilvandmetöötluse teenused välja arendada nii, et oleks tagatud kõrge isikuandmete 
kaitse tase kooskõlas liidu põhiõiguste ja -vabadustega;

6. nõuab Euroopa märgise loomist, millega näidata Euroopa kodanike isikuandmete 
kolmandatele riikidele edastamise puhul, et osalevad ettevõtjad ja kolmandad riigid 
järgivad ELi õigust ning austavad põhiõigust eraelu puutumatusele;

7. kutsub komisjoni üles astuma vajalikke samme selleks, et arendada välja ELi põhimõtteid 
ja väärtusi austav Euroopa pilvandmetöötlus, ning edendama selleks koostööd 
eraettevõtjate vahel;

8. kutsub komisjoni üles välja töötama selget õigusraamistikku autoriõigusega kaitstud sisu 
kohta pilves, eriti seoses litsentsimiseeskirjadega;

9. märgib, et autoriõigusega kaitstud teoste säilitamine pilveteenuste pakkujate poolt ei 
tohiks seada ohtu Euroopa autoriõiguste omanike õigust saada oma teoste kasutamise eest
õiglast kompensatsiooni, kuid ei ole kindel, kas neid teenuseid saab pidada 
samaväärseteks traditsiooniliste ja digitaalsete salvestusseadmete ja andmekandjatega; 

10. palub komisjonil uurida pilvandmetöötluse teenuste eri liike, hinnata autoriõigusega 
kaitstud teoste pilves salvestamise mõju autoritasu süsteemidele ning konkreetsemalt 
teatavate pilvandmetöötluse teenuste liikide puhul oluliste isiklikuks tarbeks kopeerimise 
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tasude sissenõudmise mehhanismidele;

11. rõhutab, et kohaldavatest õigusaktidest ja õigusalluvusest tulenevate probleemide tõttu on 
peamiseks pilveteenuste pakkujate ja nende klientide vaheliste suhete reguleerimise 
vahendiks lepingud ja seega on vaja Euroopa ühiseid suuniseid selles valdkonnas;

12. kutsub komisjoni üles koostööle liikmesriikidega, et lepingute jaoks välja arendada 
Euroopa parimaid tavasid käsitlevad suunised või tüüplepingud, mis tagavad täieliku 
läbipaistvuse, pakkudes kõiki tingimusi väga selgel kujul;

13. rõhutab pilvandmetöötluse teenuste tähtsust VKEde jaoks – eriti kaugetes või 
äärepoolsetes piirkondades või majanduslike raskustega riikides asutatud VKEde jaoks –
ning kutsub komisjoni üles kaaluma asjakohast raamistikku, et võimaldada VKEdel 
suurendada oma kasvu ja tootlikkust, kuna VKEd võivad saada kasu väiksematest 
algkuludest ja paremast juurdepääsust analüütilistele vahenditele;

14. kutsub komisjoni üles arendama koos sidusrühmadega välja vabatahtlikud 
sertifitseerimissüsteemid teenusepakkuja turvasüsteemide jaoks, mis aitaksid ühtlustada 
kõigi pilveteenuste pakkujate tööd ja muudaksid kliendid teadlikumaks sellest, mida nad 
peaksid pilveteenuste pakkujatelt ootama;

15. kutsub komisjoni üles edendama koostöös sidusrühmadega selliste vabavaral ja avatud 
lähtekoodiga tarkvaral põhinevate detsentraliseeritud teenuste arendamist, mis aitaksid 
ühtlustada kõigi pilveteenuste pakkujate tegevust ning võimaldaksid Euroopa kodanikel 
taastada kakspunktkrüpteerimise abil kontrolli oma isikuandmete ja teabevahetuse üle;

16. rõhutab, et õigusalluvusest tulenevate probleemide tõttu ei ole Euroopa tarbijatel 
praktiliselt üldse võimalik teenusepakkujalt teises õigusalluvuses hüvitist saada; kutsub 
komisjoni seega üles pakkuma piisavaid heastamisvahendeid klienditeeninduse 
valdkonnas, sest tarbijate ja pilveteenuste pakkujate vaheline jõuvahekord on väga 
ebavõrdne;

17. kutsub komisjoni üles tagama vaidluste kohtuvälise ja veebipõhise lahendamise kiiret 
rakendamist ning kindlustama, et tarbijad oleks pilveteenuste valdkonnas piisavate 
kollektiivse hüvitamise mehhanismidega kaitstud turvalisuse ja eraelu puutumatuse 
rikkumise ja ebaseaduslike lepingutingimuste vastu.
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