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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon, mutta tulevan lainsäädännön 
toimivuuden varmistamiseksi hän katsoo tarpeelliseksi kehottaa komissiota muuttamaan tietyt 
säännökset sitovammiksi ja tarkastelemaan ongelmaa ottaen huomioon kaiken muun 
lainsäädännön, jonka avulla voidaan poistaa esteitä ja saada käyttöön pilvipalveluiden koko 
potentiaali.

Pilvipalvelut tarjoavat valtavia mahdollisuuksia ja ovat hyödyksi yrityksille, kansalaisille ja 
julkiselle sektorille1, mutta koska kyseessä on uusi verkotetun tietojenkäsittelyn malli, niihin 
liittyy joitakin oikeudellisia ja sopimusriskejä. Muiden huolenaiheiden, kuten turvallisuuden 
ja tiettyyn palveluntarjoajaan lukittumisen, lisäksi sekä palveluntarjoajien että käyttäjien 
keskuudessa aiheuttavat suurta huolta puutteet standardisoinnissa, jota eurooppalaiset 
sisämarkkinat edellyttäisivät, asiaan liittyvän lainsäädännön vaihtelevuus Euroopassa, 
sopimusehdot, jotka eivät tätä nykyä ole selviä, sekä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien 
selkeiden sääntöjen puute.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan 48 prosenttia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla 
toimivista johtajista tietää, että pilvipalveluiden käyttöönotto voi nopeuttaa ja helpottaa heidän 
työtään. Yli puolet heistä ei kuitenkaan ole ottanut käyttöön mitään menettelyjä, joilla 
yritysriskejä, esimerkiksi henkilöllisyysvarkauksia, voidaan vähentää.

Suurin uhka pilvipalveluissa ovat niin kutsutut sisäpiiriläiset (insiders), jotka työskentelevät 
pilvipalveluita tarjoavissa yrityksissä ja pääsevät käsiksi asiakkaiden tietoihin, sekä muut 
pilvipalveluiden tarjoajien vuokralaiset, varsinkin eristämisjärjestelmien pettäessä.

Eurooppalaiset digitaaliset sisämarkkinat pysyvät hajanaisina, koska oikeudellinen sääntely 
jäsenvaltioissa vaihtelee, ja teollis- ja tekijänoikeuksien osalta yhdenmukaistamista on 
tapahtunut vain vähän tekijänoikeusdirektiivin antamisen jälkeen. Tämän vuoksi on 
toteutettava toimia, joilla puututaan pilvipalveluita koskevaan ongelmaan, koska rajat ylittävä 
pilvipalvelu on riippuvaista yhtenäisestä teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännöstä. 
Tekijänoikeuksien kollektiivista hallintaa ja yksityiskopiomaksua koskevissa ehdotuksissa on 
otettava huomioon erityisesti pilvipalveluihin liittyvä uusi teknologia ja selkeytettävä 
sääntöjä, jotka koskevat teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamista digitaaliympäristössä.

Komission äskettäin järjestämässä pilvipalveluita koskevassa julkisessa kuulemisessa kävi 
ilmi, että oikeudellinen sääntely oli epäselvää 90 prosentille vastaajista. Yleistä sekaannusta 
sidosryhmien keskuudessa aiheuttavat rajat ylittäviä pilvipalveluita koskevat oikeudet ja 
velvollisuudet erityisesti silloin, kun kyse on vastuuseen ja toimivaltaan liittyvistä asioista. 
Sisämarkkinoiden hajanaisuus huomioon ottaen lainsäädäntöä olisi vielä yhdenmukaistettava 

                                               
1 Maailmanlaajuisten markkinoiden odotetaan kasvavan jyrkästi: vuonna 2010 summa oli 21,5 miljardia 
Yhdysvaltain dollaria ja vuonna 2015 sen odotetaan nousevan 73 miljardiin Yhdysvaltain dollariin; 
pilvipalveluiden odotetaan lisäävän BKT:ta 1–2 prosenttia viidessä Euroopan suurimmassa kansantaloudessa; 
niiden odotetaan synnyttävän 11,3 miljoonaa työpaikkaa koko maailmassa vuoteen 2014 mennessä (tiedot ovat 
peräisin International Data Corporationin (IDC) maailmanlaajuisia ja alueellisia IT-pilvipalveluita koskevasta 
ennusteesta vuosille 2011–2015 ja Federico Etron teoksesta The Economics of Cloud Computing, 2011).
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jäsenvaltioissa, ja erityisesti olisi pyrittävä poistamaan sovellettavan EU:n lainsäädännön 
puutteita ja heikkouksia. Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin ja 
kohtuuttomia sopimusehtoja koskevan direktiivin puutteet ilmenevät kuluttajansuojelussa, ja 
sähköisen kaupankäynnin direktiivi on puutteellinen, kun kyse on yksityiskopiomaksuihin 
myönnettävistä vapautuksista.

Kuluttajille ja pk-yrityksille, jotka haluavat käyttää hyväkseen julkisia pilvipalveluita, on 
usein tarjolla ”ota tai jätä” -sopimuksia, jotka ovat useimmiten rasti ruutuun -sopimuksia. 
Tämän vuoksi komission yhdessä jäsenvaltioiden kanssa olisi harkittava selvempien sääntöjen 
tai sopimusmallien käyttöönottamista. Tarvitaan ohjeita ja standardoituja sopimusmalleja, 
joiden avulla määritellään käyttäjien kannalta tärkeimmät sopimusehdot ja lisätään 
avoimuutta.

Lisäksi pilvipalveluiden käyttäjien olisi voitava arvioida tarjotun pilvipalvelun turvallisuutta 
ja takuita standardoitujen menettelyjen eli niin kutsuttujen palvelutasosopimusten perusteella.
Olisi saatava aikaan eurooppalainen vapaaehtoinen sertifiointijärjestelmä, jonka avulla 
käyttäjät voivat helposti arvioida ja vertailla pilvipalveluiden standardienmukaisuutta, 
yhteentoimivuutta ja turvallisuusjärjestelmiä, koska tässä suhteessa on eroavaisuuksia sen 
mukaan, mistä palvelun tasosta on kyse. Palvelun tasoja on kolme: Infrastructure as a Service 
(IaaS), Platform as a Service (PaaS) ja Software as a Service (SaaS). Ensimmäisessä 
tapauksessa kyse on turvalaitteista, syöttöverkoista, tiedoista jne. Toisessa tapauksessa vastuu 
turvallisuudesta on pääosin asiakkaalla, jonka olisi suojeltava tietojaan riittävästi.
Kolmannessa tapauksessa vastuu on palveluntoimittajalla.

Kun kyse on pilvipalveluiden tarjoajista, käyttäjille on tarjottava riittävästi oikeussuojakeinoja 
erityisesti kuluttajapalveluiden alalla. Oikeudenkäyttöä koskevien ongelmien takia 
eurooppalaiset kuluttajat eivät tätä nykyä todennäköisesti voi käytännössä hakea korvausta 
palvelujentarjoajalta. Komission olisikin kiirehdittävä vaihtoehtoisen ja verkkovälitteisen 
riidanratkaisun ja kollektiivisen oikeussuojan täytäntöönpanoa, jotta käyttäjien tällä alalla 
kohtaamat ristiriidat olisi helpompi ratkaista ja jotta kansallisille tuomioistuimille ei aiheutuisi 
liikaa paineita.
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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. kehottaa komissiota ryhtymään toimenpiteisiin lainsäädännön yhdenmukaistamisen 
jatkamiseksi jäsenvaltioissa, jotta oikeudenkäytön epäselvyydet ja hajanaisuus voitaisiin 
välttää ja jotta voidaan varmistaa avoimuus digitaalisilla sisämarkkinoilla;

2. toteaa, että pilvipalveluja varten tarvitaan kiireellisesti selkeää ja yhdenmukaista EU:n 
lainsäädäntöä kilpailukykyisen EU:n ympäristön varmistamiseksi, innovoinnin 
lisäämiseksi ja piristysruiskeen antamiseksi kasvulle;

3. kehottaa komissiota tarkistamaan EU:n muuta lainsäädäntöä pilvipalveluihin liittyvien 
puutteiden korjaamiseksi; kehottaa erityisesti selventämään teollis- ja tekijänoikeuksia 
koskevaa järjestelmää sekä tarkistamaan sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa 
direktiiviä, kohtuuttomia sopimusehtoja koskevaa direktiiviä ja sähköisen kaupankäynnin 
direktiiviä, jotka ovat tärkeimmät pilvipalveluita koskevat säädökset EU:n 
lainsäädännössä;

4. toteaa, että pilvipalveluja koskevien lainsäädäntöpuitteiden käsitteleminen EU:n 
tietosuojasääntöjen meneillään olevan tarkistamisen yhteydessä on tärkeää, jotta voidaan 
varmistaa selkeät säännöt henkilötietojen käsittelyssä; toteaa, että tällaisten tietojen vapaa 
liikkuvuus turvallisessa oikeudellisessa kehyksessä on tärkeää, sillä se edistäisi tietojen 
parempaa yhteentoimivuutta ja, mikä vielä tärkeämpää, lisäisi käyttäjien luottamusta;

5. tähdentää, että oikeus yksityisyyteen on perusoikeus, ja korostaa näin ollen, että uudet 
pilvipalvelut on kehitettävä siten, että niissä varmistetaan korkeatasoinen henkilötietojen 
suoja EU:n perusoikeuksia ja perusvapauksia kunnioittaen;

6. kehottaa luomaan eurooppalaisen ”sinetin”, jolla taattaisiin sellaisissa tapauksissa, joissa 
unionin kansalaisten henkilötietoja siirretään kolmansiin maihin, että asianomaiset 
yritykset ja kolmannet maat noudattavat EU:n lainsäädäntöä ja kunnioittavat kansalaisten 
perustavanlaatuista oikeutta yksityisyyteen;

7. kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet ja helpottamaan yksityisten 
toimijoiden välistä yhteistyötä sellaisten eurooppalaisten pilvipalvelujen kehittämiseksi, 
jotka ovat EU:n periaatteiden ja arvojen mukaisia;

8. kehottaa komissiota luomaan selkeät oikeudelliset puitteet, jotka koskevat 
pilvipalveluiden tekijänoikeuksien alaista sisältöä, ja ottamaan huomioon erityisesti 
lisensiointia koskevan sääntelyn;

9. katsoo, ettei tuleva tekijänoikeuden suojaamien teosten varastoiminen pilvipalveluissa saa 
vaarantaa eurooppalaisten oikeudenhaltijoiden oikeutta saada teostensa käytöstä 
oikeudenmukainen korvaus, mutta pitää kyseenalaisena, voidaanko tällaiset palvelut 
rinnastaa perinteisiin ja digitaalisiin taltiointi- ja säilytysvälineisiin ja -laitteisiin; 
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10. kehottaa komissiota tarkastelemaan erityyppisiä pilvipalveluja ja arvioimaan, miten 
tekijänoikeuden suojaamien teosten varastoiminen pilvipalveluissa vaikuttaa 
rojaltijärjestelmiin ja erityisesti järjestelyihin, joilla kerätään yksityiskopiomaksuja, jotka 
ovat tietyntyyppisten pilvipalvelujen tapauksessa merkityksellisiä;

11. korostaa, että sovellettavaa lainsäädäntöä ja oikeudenkäyttöä koskevien epäselvyyksien 
vuoksi sopimukset ovat tärkeimpiä työkaluja suhteiden luomisessa pilvipalveluiden 
tarjoajien ja heidän asiakkaidensa välille ja että tämän vuoksi alalla on selvästi tarvetta 
yhteisille eurooppalaisille suuntaviivoille;

12. kehottaa komissiota kehittämään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa eurooppalaisen parhaan 
käytännön mukaiset mallit sopimuksille eli sopimusmallit, joiden avulla avoimuus 
voidaan taata, koska niissä kaikki sopimusehdot ovat hyvin selvässä muodossa;

13. korostaa tietotekniikan pilvipalvelujen merkitystä erityisesti kaukana sijaitsevilla tai 
syrjäisillä alueilla toimiville tai taloudellisissa vaikeuksissa oleville pk-yrityksille, ja 
kehottaa komissiota harkitsemaan sellaisten puitteiden laatimista, joiden ansiosta 
pk-yritykset voisivat parantaa kasvuaan ja tuottavuuttaan, koska pk-yritykset voivat 
hyötyä vähäisemmistä alkukustannuksista ja paremmista analyysivälineiden 
käyttömahdollisuuksista;

14. kehottaa komissiota kehittämään yhdessä sidosryhmien kanssa palveluntarjoajien 
turvallisuusjärjestelmien vapaaehtoisia sertifiointijärjestelmiä, joiden avulla voidaan 
yhdenmukaistaa pilvipalvelujen tarjoajien käytäntöjä ja valistetaan asiakkaita siitä, mitä 
pilvipalvelujen tarjoajilta olisi vaadittava;

15. kehottaa komissiota edistämään yhdessä sidosryhmien kanssa sellaisten hajautettujen 
palvelujen kehittämistä, jotka perustuvat vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin, 
mikä auttaisi yhdenmukaistamaan pilvipalvelujen tarjoajien käytäntöjä ja minkä ansiosta 
unionin kansalaiset pystyisivät jälleen valvomaan henkilötietojaan ja viestintäänsä 
esimerkiksi kaksipistesalauksen avulla;

16. korostaa, että oikeudenkäyttöä koskevien ongelmien takia eurooppalaiset kuluttajat eivät 
todennäköisesti voi hakea korvausta muilla oikeudenkäyttöalueilla toimivilta 
pilvipalvelujen tarjoajilta; kehottaa sen vuoksi komissiota tarjoamaan riittävästi 
oikeussuojakeinoja kuluttajapalveluiden alalla, sillä kuluttajien ja pilvipalveluiden 
tarjoajien välillä on vakava voiman epätasapaino;

17. kehottaa komissiota varmistamaan vaihtoehtoisen riidanratkaisun ja verkkovälitteisen 
riidanratkaisun nopean täytäntöönpanon sekä takaamaan, että kuluttajilla on riittävät 
kollektiiviset oikeussuojakeinot pilvipalveluiden tietoturvaloukkausten ja yksityisyyden 
suojan rikkomisen sekä laittomien sopimusehtojen varalta.
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