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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentė palankiai vertina Komisijos komunikatą, tačiau mano, kad siekiant 
užtikrinti būsimų teisės aktų veiksmingumą reikėtų paraginti Komisiją sugriežtinti kai kurias 
nuostatas ir įvertinti problemą atsižvelgiant į visus kitus teisės aktus, kurie gali padėti 
panaikinti kliūtis ir išnaudoti visas galimybes.

Debesijos kompiuterija teikia daugybę galimybių ir turėtų būti naudinga verslui, piliečiams ir 
viešajam sektoriui1, tačiau kadangi tai yra naujas tinklo kompiuterijos modelis, ji kelia tam 
tikrų teisinių ir sutartinių grėsmių. Tarp kitų susirūpinimą keliančių dalykų, pvz., saugumo ar 
tiekėjų susaistymo, ir paslaugų teikėjai, ir naudotojai smarkiai susirūpinę dėl nepakankamos 
standartizacijos, nes jos reikėtų siekiant kurti Europos bendrąją rinką, taip pat dėl atitinkamų 
teisės aktų įvairovės Europoje, šiuo metu neaiškių sutarčių nuostatų ir akivaizdaus intelektinės 
nuosavybės teises (INT) reglamentuojančių taisyklių trūkumo.

Iš neseniai atliktų mokslinių tyrimų matyti, kad 48 proc. viešojo ir privačiojo sektoriaus 
vadovų žino, jog debesijos kompiuterijos diegimas gali paspartinti ir palengvinti jų darbą. 
Tačiau daugiau nei pusė jų nėra nustatę jokių procedūrų verslo rizikai, pvz., tapatybės 
vagystėms sumažinti.

Didžiausią grėsmę kelia vadinamieji „vidaus darbuotojai“ (angl. insiders), dirbantys debesijos 
paslaugas teikiančiose tarnybose ir turintys prieigą prie klientų duomenų, taip pat kiti 
paslaugų teikėjo debesijos nuomininkai, visų pirma sutrikus atskyrimo mechanizmų veiklai.

ES bendra skaitmeninė rinka tebėra suskaidyta dėl valstybėse narėse taikomos skirtingos 
teisinės tvarkos, o intelektinės nuosavybės teisė (INT) buvo šiek tiek suderinta dėl Autorių 
teisių direktyvos. Todėl reikėtų imtis veiksmų, kad būtų išspręstas klausimas dėl debesijos 
paslaugų, priklausančių nuo vienodos valstybių narių INT tvarkos. Pasiūlymais dėl 
kolektyvinių teisių valdymo ir tuščios laikmenos mokesčio reikia atsižvelgti į naujų 
technologijų, visų pirma debesijos kompiuterijos paslaugų raidą, ir patikslinti INT užtikrinimo 
skaitmeninėje aplinkoje taisykles.

Remiantis Komisijos neseniai vykdyta vieša konsultacija dėl debesijos kompiuterijos, 
90 proc. atvejų respondentams teisinė tvarka buvo neaiški. Suinteresuotieji subjektai paprastai 
painioja teises ir pareigas tarptautinės debesijos kompiuterijos atvejais, visų pirma kalbant 
apie atsakomybės ir jurisdikcijos klausimus. Kadangi ir vidaus rinka yra suskaldyta, būtina 
toliau derinti valstybių narių įstatymus, visų pirma naikinant taikytinų ES teisės aktų, 
konkrečiai – Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos ir Nesąžiningų sutarčių sąlygų 
direktyvos – spragas ir trūkumus, susijusius su vartotojų apsauga, ir E. prekybos direktyvos 
trūkumus, susijusius su atleidimu nuo tuščios laikmenos mokesčių.

                                               
1 Tikimasi, kad pasaulinė rinka smarkiai didės nuo 21,5 mlrd. JAV dolerių 2010 m. iki 73 mlrd. JAV dolerių 
2015 m.; numatoma, kad debesijos kompiuterija padidins Europos penkių didžiausių valstybių BVP 1–2 proc.; 
tikimasi, kad dėl debesijos kompiuterijos iki 2014 m. pasaulyje atsiras 11,3 mlrd. papildomų darbo vietų 
(pasauliniai duomenys iš International Data Corporation (IDC), pagrįsti regioninių debesijos kompiuterijos 
paslaugų IT įmonių 2011–2015 m. prognozėmis, taip pat Federico Etro straipsniu „The Economics of Cloud 
Computing“, 2011.
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Vartotojai ir MVĮ, norintys naudotis viešosios debesijos paslaugomis, dažnai susiduria su 
sutartimis, grindžiamomis principu „sutik su esamomis sąlygomis arba paslauga nebus 
teikiama“, paprastai pasirašomomis pažymėjus tam skirtą langelį. Todėl Komisija kartu su 
valstybėmis narėmis turėtų apsvarstyti galimybę nustatyti aiškesnes taisykles arba pavyzdines 
sutartis. Reikalingos gairės ir standartizuotų pavyzdinių sutarčių sistemos, kuriomis būtų 
nustatytos pagrindinės sąlygos, svarbios naudotojams, ir kartu didinamas skaidrumas.

Be to, debesijos paslaugų naudotojai turėtų gebėti įvertinti bet kokį debesijos paslaugos 
pasiūlymą pagal standartizuotas procedūras, susijusias su paslaugos teikėjo užtikrinamu 
saugumu ir garantijomis, vadinamaisiais susitarimais dėl paslaugų lygio (angl. SLA). Todėl 
Europoje reikėtų įgyvendinti savanorišką sertifikavimo sistemą, kad naudotojai galėtų 
paprastai įvertinti ir palyginti standartų laikymosi lygį, debesijos paslaugų suderinamumą ir 
saugumo sistemas, atsižvelgiant į su šiais aspektais susijusius skirtumus, atsiradusius trijuose 
skirtinguose paslaugos lygmenyse: infrastruktūra kaip paslauga (angl. IaaS), platforma kaip 
paslauga (angl. PaaS) ir programinė įranga kaip paslauga (angl. SaaS). Pirmasis atvejis susijęs 
su saugumo įranga, tiekimo linijomis, duomenimis ir kt. Antruoju atveju atsakomybė už 
saugumą iš esmės tenka klientui, kuris turėtų tinkamai apsaugoti savo duomenis. Trečiuoju 
atveju atsakomybė tenka paslaugų teikėjui.

Būtina užtikrinti tinkamas žalos atlyginimo priemones naudotojams, kalbant apie debesijos 
kompiuterijos paslaugų teikėjus, visų pirma vartotojų aptarnavimo srityje. Mažai tikėtina, kad 
dėl jurisdikcijos keliamų problemų Europos vartotojai šiuo metu galėtų išsireikalauti žalos 
atlyginimą iš paslaugų teikėjo. Todėl Komisija turėtų paspartinti alternatyvaus ir internetinio 
ginčų sprendimo mechanizmo bei kolektyvinio žalos mechanizmo įgyvendinimą, kad būtų 
lengviau spręsti šios srities konfliktus, su kuriais susiduria naudotojai, nedarant pernelyg 
didelio papildomo spaudimo nacionaliniams teismams.
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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primygtinai ragina Komisiją imtis veiksmų ir papildomai suderinti valstybių narių 
įstatymus, siekiant išvengti painumo dėl jurisdikcijos ir suskaidymo, taip pat užtikrinti 
skaidrumą bendrojoje skaitmeninėje rinkoje;

2. pažymi, kad, siekiant užtikrinti konkurencingą Europos aplinką, didinti inovacijas ir 
skatinti augimą, reikia skubiai patvirtinti aiškius ir vienodus Europos Sąjungos debesijos 
kompiuterijos teisės aktus;

3. ragina Komisiją persvarstyti kitus ES teisės aktus ir panaikinti spragas, susijusias su 
debesijos kompiuterija; ragina visų pirma aiškiau išdėstyti intelektinės nuosavybės teisių 
sistemą, persvarstyti Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą, Nesąžiningų sąlygų 
sutartyse direktyvą ir E. prekybos direktyvą, kurios yra svarbiausi ES teisės aktai, taikomi 
debesijos kompiuterijai;

4. pažymi, kaip svarbu svarstyti debesijos kompiuterijos teisinį pagrindą atsižvelgiant į 
dabartinę ES duomenų apsaugos taisyklių peržiūrą, taip užtikrinant aiškiais asmens 
duomenų tvarkymo taisykles; pažymi, kad labai svarbu, jog šie duomenys laisvai judėtų 
saugioje teisinėje aplinkose, taigi būtų didesnis duomenų sąveikumas ir – dar svarbiau –
didesnis naudotojų pasitikėjimas;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad teisė į privatumą yra pagrindinė teisė, todėl plėtojant naujas 
debesijos kompiuterijos paslaugas turi būti užtikrinama aukšto lygio asmens duomenų 
apsauga, atitinkanti sąjungos pagrindines teises ir laisves;

6. ragina sukurti Europos ženklą, dėl kurio perduodant ES piliečių asmens duomenis 
trečiosioms šalims būtų užtikrinta, kad atitinkamos įmonės ir trečiosios šalys laikytųsi 
Sąjungos teisės ir pagrindinės privatumo apsaugos teisės;

7. ragina Komisiją įgyvendinti būtinus veiksmus ir skatinti privačių veiklos vykdytojų 
bendradarbiavimą, siekiant plėtoti ES debesijos kompiuteriją, atitinkančią Sąjungos 
principus ir vertybes;

8. ragina Komisiją nustatyti aiškius teisės aktus, susijusius su autorių teisių saugoma 
informacija, esančia debesijoje, visų pirma kalbant apie licencijavimo taisykles;

9. pripažįsta, kad tai, jog autorių teisių apsaugoti kūriniai, pradėti saugoti teikiant debesijos 
kompiuterijos paslaugas, neturėtų daryti neigiamo poveikio Europos teisių turėtojų teisei 
gauti teisingą atlyginimą ar kompensaciją už jų kūrinių naudojimą, tačiau kelia klausimą, 
ar šios paslaugos gali būti traktuojamos taip pat kaip tradicinės ir skaitmeninės laikmenos 
ir įrašymo įrenginiai;

10. ragina Komisiją įvertinti pagal autorių teisę saugomų kūrinių įvairių saugojimo teikiant 
debesijos kompiuterijos paslaugas būdų poveikį autorių teisių mokesčių sistemoms, 
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tiksliau, kaip skiriami mokesčiai už asmeniniam naudojimui skirtas kopijas gautas 
naudojantis debesijos kompiuterijos paslaugomis;

11. pabrėžia, kad dėl neaiškumų, susijusių su taikytina teise ir jurisdikcija, sutartys yra 
pagrindinės priemonės debesijos paslaugų teikėjų ir jų klientų santykiams reglamentuoti ir 
kad todėl akivaizdu, jog šioje srityje būtina parengti bendras Europos gaires;

12. ragina Komisiją dirbti kartu su valstybėmis narėmis ir parengti geriausia Europos patirtimi 
pagrįstus sutarčių pavyzdžius arba „pavyzdines sutartis“, kuriomis būtų užtikrintas 
visiškas skaidrumas, visas sąlygas nustatant labai aiškia forma;

13. pabrėžia debesijos kompiuterijos svarbą MVĮ, ypač įsisteigusioms ekonominių sunkumų 
patiriančiose arba nuošaliose ar atokiausiose vietovėse, ir ragina Komisiją apsvarstyti 
tinkamą teisinį pagrindą, kad MVĮ, galėtų sparčiau augti ir didinti našumą, nes MVĮ gali 
būti naudinga mažinti išankstines išlaidas ir turėti daugiau galimybių naudotis analizės 
priemonėmis;

14. ragina Komisiją kartu su suinteresuotaisiais subjektais sukurti savanoriškas paslaugų 
teikėjų saugumo sistemų sertifikavimo sistemas, kurios padėtų suderinti debesijos 
paslaugų teikėjų praktiką, o klientams – geriau žinoti, ko jiems tikėtis iš debesijos 
paslaugų teikėjų;

15. ragina Komisiją kartu su suinteresuotaisiais asmenimis skatinti plėtoti decentralizuotas 
paslaugas, pagrįstas atvirojo kodo programine įranga, kurios padėtų suderinti visų 
debesijos paslaugų teikėjų praktiką ir sudarytų galimybes ES piliečiams perimti savo 
duomenų ir asmeninių pranešimų kontrolę, pavyzdžiui, tiesiogiai koduojant;

16. pabrėžia, kad dėl jurisdikcijos problemų mažai tikėtina, jog Europos vartotojai praktiškai 
galėtų siekti, kad debesijos paslaugų teikėjai iš kitų jurisdikcijų atlygintų žalą; todėl ragina 
Komisiją vartotojų paslaugų srityje užtikrinti tinkamas žalos atlyginimo priemones, nes 
šiuo metu vartotojų ir debesijos kompiuterijos paslaugų teikėjų galios labai nelygios;

17. ragina Komisiją užtikrinti greitą Alternatyvaus ginčų sprendimo ir Elektroninio ginčų 
sprendimo mechanizmų įgyvendinimą, taip pat pasirūpinti, kad vartotojai turėtų tinkamas 
kolektyvinio žalos atlyginimo priemones, jeigu padaromi saugumo ir privatumo 
pažeidimai, taip pat priemones, skirtas apsiginti nuo neteisėtų debesijos paslaugų teikėjų 
sutarčių nuostatų.
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