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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a Bizottság közleményét, ám úgy gondolja, hogy – a jövőbeli jogszabály 
működőképességének garantálása végett – fel kell kérnie a Bizottságot egyes rendelkezések 
pontosítására és arra, hogy a problémát annak más, a teljes potenciál felszabadítását és az 
akadályok eltávolítását elősegítő jogszabályokkal való kapcsolatában gondolja át újra.

A felhőalapú számítástechnikában hatalmas lehetőségek rejtőznek, amelyek kihasználása az 
üzleti élet, a polgárok és a közszféra javát szolgálná1, ám a hálózatalapú számítástechnika új 
modellje felvet néhány jogi és szerződési kockázatot. Más aggodalmak – mint a biztonság 
vagy a szűk beszállítói keresztmetszet – mellett a legfőbb gondot mind a szolgáltatók, mind a 
felhasználók számára az európai egységes piac által megkívánt szabványok hiánya, az 
Európa-szerte eltérő jogi szabályozás, a jelenleg tisztázatlan szerződéses rendelkezések és a 
szellemi tulajdonra vonatkozó egyértelmű szabályok hiánya okozza.

A legújabb felmérések szerint a magán- és a közszféra menedzsereinek 48%-a tisztában van 
azzal, hogy a felhőalapú számítástechnika alkalmazása felgyorsíthatja és megkönnyítheti 
munkájukat. Ugyanakkor több mint 50%-uk nem vezetett be eljárásokat az üzleti kockázatok 
– így a személyazonossággal való visszaélések – minimalizálására.

A felhő legnagyobb veszélyét az ún. „bennfentesek” jelentik, vagyis azok, akik felhőalapú 
szolgáltatásokat nyújtó intézményekben dolgoznak és így hozzáférnek a fogyasztók 
adataihoz, illetve – nevezetesen a biztonsági mechanizmusok feltörése révén – a szolgáltatást 
nyújtók más ügyfelei.

Az EU digitális egységes piaca a tagállamok eltérő jogi rendszerei miatt ma is széttöredezett, 
a szellemi tulajdonra vonatkozó jogok tekintetében pedig a szerzői jogokról szóló irányelv 
jóvoltából csak korlátozott mértékű harmonizációra került sor. Ennek megfelelően a 
felhőalapú szolgáltatások kérdését a szellemi tulajdonra vonatkozó jogok egységes, határokon 
átnyúló rendszerének függvényében kell megoldani. A közös jogkezelésre és a magáncélú 
másolat után fizetendő díjra vonatkozó javaslatoknak figyelembe kell venniük az új 
technológiák – elsősorban a felhőalapú számítástechnika – megjelenését, és pontosítaniuk kell 
azokat a szabályokat, amelyek a szellemi jogokra vonatkozó jogok digitális környezetben való 
garantálását célozzák.

A Bizottság felhőalapú számítástechnikára vonatkozó legutóbbi nyilvános konzultációja azt 
mutatta, hogy a jogi rendszer a válaszolók számára az esetek 90%-ában homályos. Az 
érintettek körében általános tanácstalanság uralkodik a felhőalapú számítástechnika határokon 
átnyúló eseteiben érvényesülő jogokkal és felelősséggel kapcsolatban, különösen a 
kötelezettségek és a joghatóság vonatkozásában. A belső piac széttöredezettsége és a fenti 

                                               
1 A várakozások szerint a globális piac meredek növekedésnek indult, és értéke a 2010. évi 21,5 milliárd USA-
dollárról 2015-re 73 milliárd USA-dollárra emelkedik; a felhőalapú számítástechnika az előrejelzések szerint 
Európa legnagyobb öt gazdaságában 1 és 2% közötti arányban növeli a GDP-t; úgy becsülik, hogy 2014-re 11,3 
millióval növeli a munkahelyek számát szerte a világban (az adatok az International Data Corporation (IDC) 
világméretű, illetve regionális felhőalapú számítástechnikai szolgáltatásokra vonatkozó 2011–2015-ös 
előrejelzéséből és Federico Etro The Economics of Cloud Computing (2011) művéből származnak).
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jelenség szükségessé teszik a tagállamok jogszabályainak további harmonizálását, elsősorban 
az alkalmazandó uniós jogszabályok hiányosságainak és gyengeségeinek kiküszöbölésével, 
különös tekintettel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv és a 
tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelv fogyasztóvédelmi rendelkezéseire, 
valamint az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvre, ami a magáncélú másolat után 
fizetendő díj megfizetése alóli mentességeket illeti.

A nyilvános felhőalapú szolgáltatásokat igénybe venni kívánó fogyasztók és kkv-k gyakran 
találják magukat szemben „fogd és vidd” típusú szerződésekkel, legtöbbször „jelöld be” alapú 
megállapodások formájában. A Bizottságnak tehát – a tagállamokkal karöltve – meg kell 
fontolnia egyértelműbb szabályok vagy mintaszerződések bevezetését. Olyan útmutatásokra 
és szabványosított mintaszerződésekre van szükség, amelyek a fogyasztók számára 
legfontosabb pontokra és feltételekre összpontosítanak, egyúttal növelve az átláthatóságot.

A felhőalapú szolgáltatások igénybevevői számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 
bármely felhőalapú szolgáltatás esetében szabványos eljárások révén értékelhessék a 
szolgáltatás biztonságosságát és a nyújtott garanciákat (az ún. „szolgáltatói 
megállapodásokat”). Ennek megfelelően európai szinten be kell vezetni egy olyan önkéntes 
minősítési rendszert, amelynek révén a felhasználók egyszerű módon értékelhetik és 
összehasonlíthatják a felhőalapú szolgáltatások szabványoknak való megfelelőségét, 
kölcsönös átjárhatóságát és biztonsági szintjét. A rendszernek figyelembe kell vennie azokat a 
különbségeket, amelyek e tekintetben a következő három szolgáltatási szinten jelentkeznek: 
infrastruktúraszolgáltatás (IaaS), platformszolgáltatás (PaaS) és szoftverszolgáltatás (SaaS). 
Az első esetben a biztonságot szolgáló berendezések, a táp- és adatkábelek stb. állnak 
középpontban. A második esetben a felelősség biztonsági kérdésekben elsősorban az 
ügyfeleké, akiknek megfelelő módon védeniük kell adataikat. A harmadik esetben a 
felelősséget a szállítónak kell vállalnia.

A felhőalapú számítástechnikai szolgáltatásokat nyújtókkal szemben a felhasználók számára 
jogorvoslati lehetőségeket biztosító rendelkezés szükséges, különösen az ügyfélszolgálat 
tekintetében. Joghatósági problémák miatt az európai fogyasztóknak a gyakorlatban jelenleg 
nincs lehetőségük a szolgáltatásnyújtókkal szemben jogorvoslatot keresni. A Bizottságnak 
ezért a felhasználókat e területen sújtó konfliktusok megoldásának elősegítése végett fel kell 
gyorsítania az alternatív és online vitarendezési mechanizmus, illetve a kollektív jogorvoslati 
módozatok kiépítését, ügyelve rá, hogy a nemzeti bíróságokra ne nehezedjen túl nagy további
nyomás.



AD\1003272HU.doc 5/7 PE514.601v03-00

HU

JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. sürgeti a Bizottságot, hogy a joghatósági ütközések és a széttöredezettség elkerülése, 
valamint a digitális egységes piac átláthatóságának biztosítása céljából tegyen lépéseket a 
tagállamok jogszabályainak további harmonizálása felé;

2. megállapítja, hogy az európai versenykörnyezet biztosítása, valamint az innováció és a 
növekedés fokozása érdekében sürgősen a felhőalapú számítástechnikával kapcsolatos 
egyértelmű és egységes európai jogszabályokra van szükség;

3. felkéri a Bizottságot az egyéb uniós jogszabályok felülvizsgálatára, a felhőalapú 
számítástechnikával kapcsolatos hiányosságok megszüntetése érdekében; különösen kéri a 
szellemitulajdon-jogokra vonatkozó jogszabályok pontosítását, valamint a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv, a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló 
irányelv és az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv felülvizsgálatát, amelyek a 
legfontosabb uniós jogszabályok a felhőalapú számítástechnika tekintetében;

4. megjegyzi, hogy az uniós adatvédelmi szabályok jelenlegi felülvizsgálata során 
figyelembe kell venni a felhőalapú számítástechnikára vonatkozó jogi keretet, biztosítva a 
szabályok egyértelműségét személyes adatok feldolgozása tekintetében; rámutat annak 
fontosságára, hogy az ilyen adatok szabad mozgása biztonságos jogi keretben történjen, 
melynek következtében nő az adatok interoperabilitása, illetve – ami még ennél is 
fontosabb – a felhasználói bizalom;

5. rámutat, hogy a magánélet tiszteletben tartásához való jog alapvető jog, ezért az új 
felhőalapú szolgáltatások fejlesztése során biztosítani kell a személyes adatok magas 
szintű védelmét az uniós alapjogokkal és alapvető szabadságokkal összhangban;

6. az uniós polgárok személyes adatainak harmadik országok számára történő továbbítása 
kapcsán kéri egy olyan „európai címke” létrehozását, amely jelzi, hogy a vállalatok és az 
érintett harmadik országok megfelelnek az uniós jognak és biztosítják a magánélet 
tiszteletben tartásához való alapvető jogot;

7. felszólítja a Bizottságot, hogy az Unió elveit és értékeit tiszteletben tartó európai számítási 
felhő fejlesztése érdekében tegye meg a szükséges lépéseket és mozdítsa elő a 
magánszolgáltatók közötti együttműködést;

8. kéri a Bizottság, hogy alakítson ki egyértelmű jogi keretet a szerzői jogi védelem alatt álló 
tartalmak vonatkozásában, különös tekintettel az engedélyezésre vonatkozó 
szabályozásra;

9. elismeri, hogy a szerzői jogi védelem alatt álló művek felhőalapú számítástechnikai 
szolgáltatások révén való tárolásának bevezetése nem veszélyeztetheti az európai 
jogtulajdonosoknak a műveik felhasználásáért járó méltányos ellentételezéshez fűződő 
jogát, de felteszi a kérdést, hogy e szolgáltatásokat a hagyományos és digitális rögzítésre 
és tárolásra alkalmas adathordozókkal és eszközökkel azonosnak kell-e tekinteni; 
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10. felkéri a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy a szerzői jogi védelem alatt álló művek 
különféle felhőalapú tárolása miként érinti a szerzői jogdíjak rendszerét, és különösen a 
magáncélú másolatkészítés utáni jogdíjak felhőalapú szolgáltatások bizonyos típusai 
esetében felmerülő kivetésének módját;

11. hangsúlyozza, hogy – az alkalmazandó jog és joghatóság tekintetében mutatkozó 
bizonytalanság miatt – a szerződések jelentik a legfőbb eszközt a felhőalapú szolgáltatást 
nyújtók és fogyasztóik közötti kapcsolat létrehozására, és ezért e területen egyértelműen 
közös európai iránymutatásokra van szükség;

12. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt a szerződésekre 
vonatkozó legjobb európai gyakorlatokon alapuló olyan minták – avagy 
„mintaszerződések” – kidolgozásában, amelyek valamennyi kikötés és feltétel egyszerű és 
közérthető megfogalmazása révén biztosítják a teljes átláthatóságot;

13. rámutat, hogy a felhőalapú számítástechnika nagy jelentőséggel bír a kkv-k – különösen a 
gazdasági nehézségekkel küzdő országokban, illetve távoli és legkülső területeken 
működő kkv-k – számára, és felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy olyan 
megfelelő keret kialakítását, amelyben a kkv-k a felhőalapú számítástechnikai 
szolgáltatások igénybevétele révén fokozhatják növekedésüket és termelékenységüket, 
mivel élhetnek az alacsonyabb kezdeti költségek és az elemzési eszközökhöz való jobb 
hozzáférés adta lehetőségekkel;

14. kéri a Bizottságot, hogy az érintettekkel együtt dolgozzon ki a biztonságosságot szolgáló 
szolgáltatói rendszerekre vonatkozó önkéntes minősítési rendszereket, amelyek elősegítik 
a felhőalapú szolgáltatásokat nyújtók gyakorlatainak harmonizálását, és amelyek 
felvilágosítással szolgálnak az ügyfelek számára arról, hogy mit várhatnak el a felhőalapú 
szolgáltatások nyújtóitól;

15. felkéri a Bizottságot, hogy – az érintett felekkel együtt – mozdítsa elő ingyenes és nyílt 
forráskódú szoftvereken (FOSS) alapuló decentralizált szolgáltatások fejlesztését, 
amelyek révén a felhőalapú szolgáltatásokat nyújtók gyakorlatai összehangolhatóak, 
illetve – például a pont–pont típusú titkosítás alkalmazásával – az európai polgárok ismét 
maguk ellenőrizhetik személyes adataikat és kommunikációjukat;

16. hangsúlyozza, hogy joghatósági problémák miatt az európai fogyasztóknak a gyakorlatban 
jelenleg nincs lehetőségük a felhőalapú szolgáltatások nyújtóival szemben más joghatóság 
előtt jogorvoslatot keresni; ezért kéri a Bizottságot, hogy az ügyfélszolgálatok 
működésével kapcsolatban biztosítson megfelelő jogorvoslati módozatokat, mivel nagy 
erőkülönbség áll fenn a felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások igénybevevői és azok 
nyújtói között;

17. felkéri a Bizottságot, hogy gondoskodjon az alternatív, illetve online vitarendezési 
mechanizmus gyors végrehajtásáról, valamint arról, hogy a fogyasztók számára megfelelő 
kollektív jogorvoslati lehetőségek álljanak rendelkezésre a biztonságosság és a 
magánszféra megsértésének eseteiben, illetve a felhőalapú szolgáltatásokra vonatkozó 
jogellenes szerződéses rendelkezések ellenében.
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