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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is verheugd over de mededeling van de Commissie maar roept de Commissie 
tegelijkertijd graag op om bepaalde bepalingen strakker te formuleren teneinde te verzekeren 
dat de aanstaande wetgeving ook kan functioneren. De rapporteur roept de Commissie 
daarnaast op om deze problematiek te zien in samenhang met alle andere wetgeving die zou 
kunnen helpen bij het wegnemen van blokkades en het volledig vrijmaken van het cloud 
computing-potentieel.

Cloud computing heeft een enorm potentieel en moet voordelen kunnen bieden aan bedrijven, 
burgers en de overheid1 maar brengt als nieuw model voor computernetwerksystemen enkele 
wettelijke en contractuele risico's met zich mee. Naast overige aandachtspunten zoals 
veiligheid en het risico van gebondenheid aan één aanbieder, bestaat bij zowel aanbieders als 
gebruikers ongerustheid over het gebrek aan de noodzakelijke standaardisering voor een 
gemeenschappelijke Europese markt, de verscheidenheid aan toepasselijke wetgeving in de 
verschillende Europese landen, de momenteel onduidelijke contractbepalingen en het gebrek 
aan heldere regels inzake intellectuele-eigendomsrechten (IER).

Recent onderzoek toont aan dat 48% van de managers uit de particuliere en de openbare 
sector inziet dat de implementatie van cloud computing hun werk kan versnellen en 
vergemakkelijken. Meer dan de helft van deze managers heeft echter geen procedures 
geïmplementeerd om bedrijfsrisico's zoals identiteitsfraude tot een minimum te beperken.

De grootste bedreiging in de cloud zijn de zogenaamde "insiders", die werken binnen de 
ondernemingen die cloud computing-diensten aanbieden en toegang hebben tot 
klantgegevens. Ook andere afnemers van de aanbieder van cloud computing-diensten vormen 
een bedreiging, met name in het geval van falende mechanismen ter afscherming van 
informatie.

De gemeenschappelijke digitale markt van de EU blijft gefragmenteerd als gevolg van 
verschillende rechtssystemen in de lidstaten en als het gaat om IER is enkel nog sprake van 
een beperkt niveau van harmonisatie in de nasleep van de auteursrechtenrichtlijn. Het 
handelen moet daarom gericht zijn op cloud computing-diensten die zijn gebaseerd op een 
grensoverschrijdend en eenduidig IER-regelstelsel. Bij voorstellen over het collectieve beheer 
van intellectuele-eigendomsrechten en de kopieerheffing voor privégebruik moet rekening 
worden gehouden met de ontwikkeling van nieuwe technologieën, met name op het gebied 
van cloud computing-diensten, waarbij de regels inzake de waarborging van IER in een 
digitale omgeving moeten worden verduidelijkt.

Uit de onlangs gehouden openbare raadpleging over cloud computing blijkt de rechtsregeling 
in 90% van de gevallen onduidelijk voor de respondenten. Er bestaat bij belanghebbenden 
algemene verwarring over de rechten en verantwoordelijkheden in situaties van 
                                               
1 Er wordt verwacht dat de wereldmarkt sterk zal groeien van 21,5 miljard dollar in 2010 naar 73 miljard dollar 
in 2015; cloud computing zal het bbp doen toenemen met 1 tot 2 % in de vijf grootste economieën van Europa;
verwacht wordt dat tegen 2014 cloud computing wereldwijd 11,3 miljoen extra banen zal scheppen (gegevens 
afkomstig van de International Data Corporation (IDC) wereldwijde en regionale IT cloud computing-diensten, 
prognose voor de periode 2011-2015 en van Federico Etro, The Economics of Cloud Computing, 2011).
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grensoverschrijdende cloud computing, met name met betrekking tot zaken als 
aansprakelijkheid en jurisdictie. In combinatie met de fragmentatie van de interne markt, 
vraagt dit om verdere harmonisatie van wetten in de verschillende lidstaten, in het bijzonder 
door het wegnemen van hiaten en zwakten in de toepasselijke EU-wetgeving en dan met 
name wat betreft de consumentenbescherming als bedoeld in de richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken en de richtlijn inzake oneerlijke bedingen in overeenkomsten, en de 
richtlijn elektronische handel als het gaat over vrijstelling van de heffingen op kopiëren voor 
privégebruik.

Consumenten en kmo's die gebruik willen maken van de openbare cloud worden vaak 
geconfronteerd met "take-it-or-leave-it"-contracten, meestal aanvinkovereenkomsten. De 
Commissie zou daarom moeten overwegen om samen met de lidstaten te werken aan de 
introductie van helderder regels of modelcontracten. Er is behoefte aan richtsnoeren en 
gestandaardiseerde schema's voor modelcontracten waarin de voor de gebruikers belangrijke 
kernvoorwaarden aan de orde komen en waarmee de bestaande situatie duidelijker wordt.

Gebruikers van de cloud moeten bovendien in staat zijn om elk aanbod van cloud computing-
diensten te evalueren op basis van gestandaardiseerde procedures met betrekking tot de 
veiligheid en garantievoorwaarden die door de aanbieder worden geboden, de zogenaamde 
dienstenniveauovereenkomst of Service Level Agreements (SLA). Daarom moet op Europees 
niveau een model voor vrijwillige certificering worden geïmplementeerd waarmee de 
gebruiker in staat is het niveau van naleving van de standaarden, de interoperabiliteit en de 
veiligheidssystemen van cloud computing-diensten eenvoudiger te beoordelen en te 
vergelijken. Met betrekking tot de hier aangehaalde punten kan dan op drie verschillende 
dienstenniveaus worden gekeken naar verschillen tussen aanbieders: infrastructuur als dienst 
(Infrastructure as a Service, IaaS), platform als dienst (Platform as a Service, PaaS) en 
software als dienst (Software as a Service, SaaS). In het eerste geval gaat het om 
beveiligingsapparatuur, leverancierslijnen, gegevens, enz. In het tweede geval ligt de 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid grotendeels bij de klant, die zijn gegevens op een 
adequate manier moet beschermen. In het derde geval ligt de verantwoordelijkheid bij de 
aanbieder.

Voor gebruikers moeten er klachten- en geschillenregelingen openstaan om de aanbieders van 
cloud computing-diensten aan te kunnen spreken, met name op het gebied van 
consumentendiensten. Wegens kwesties rond rechtsmacht en jurisdictie valt in de praktijk niet 
gauw te verwachten dat de Europese consument een aanbieder in rechte zal kunnen 
aanspreken. De Commissie moet daarom haast maken met de implementatie van de 
alternatieve en online beslechting van consumentengeschillen en de introductie van 
mogelijkheden voor een collectieve rechtsvordering om een oplossing te vinden voor 
conflicten waarmee gebruikers op dit gebied te maken krijgen zonder dat hierbij de nationale 
rechtbanken te veel extra belast worden.
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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen.

1. dringt er bij de Commissie op aan actie te ondernemen tot verdere harmonisatie van 
wetgeving in de lidstaten ter voorkoming van verwarring en fragmentering op het gebied 
van jurisdictie en ter waarborging van de transparantie op de gemeenschappelijke digitale 
markt;

2. wijst erop dat er dringend nood is aan duidelijke en uniforme Europese regelgeving inzake 
cloud computing die kan zorgen voor een concurrerende Europese omgeving, meer 
innovatie en stimulansen voor groei;

3. roept de Commissie op andere EU-wetgeving te herzien om de lacunes met betrekking tot 
cloud computing weg te nemen; roept in het bijzonder op de regelgeving met betrekking
tot intellectuele-eigendomsrechten te verduidelijken en de richtlijnen inzake oneerlijke 
handelspraktijken, oneerlijke bedingen in overeenkomsten respectievelijk elektronische 
handel, de meest relevante onderdelen van de toepasselijke EU-wetgeving op het gebied 
van cloud computing, te herzien;

4. wijst erop dat het belangrijk is het rechtskader voor cloud computing te betrekken bij de 
huidige herziening van de gegevensbeschermingsregels van de EU, en daarbij te zorgen 
voor duidelijke regels inzake de bescheming van persoonsgegevens; onderstreept het 
belang van vrij verkeer van die gegevens binnen een strikt rechtskader, met het oog op 
meer interoperabiliteit van gegevensbestanden en vooral ook meer vertrouwen onder de 
gebruikers;

5. herinnert eraan dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een grondrecht is en 
dat er daarom bij de ontwikkeling van nieuwe cloud-diensten moet worden gezorgd voor 
een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens, overeenkomstig de 
grondrechten en fundamentele vrijheden van de Unie;

6. vraagt dat ingeval van de overdracht van persoonsgegevens van Europese burgers naar 
derde landen een "Europees label" wordt gecreëerd waarmee wordt gewaarborgd dat de 
betrokken bedrijven en de derde landen in kwestie de regelgeving van de Unie en het 
fundamenteel recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer eerbiedigen;

7. vraagt de Commissie de nodige maatregelen te nemen en de samenwerking tussen 
particuliere exploitanten te vergemakkelijken met het oog op de ontwikkeling van 
Europese cloud computing, waarbij de beginselen en waarden van de Unie worden 
geëerbiedigd;

8. roept de Commissie op om een helder wettelijk kader te scheppen op het gebied van 
auteursrechtelijk beschermde inhoud in de cloud, met name wat licentieregulering betreft;

9. onderkent dat de opslag van auteursrechtelijk beschermde werken door cloud-diensten 
geen afbreuk mag doen aan de rechten van Europese rechthebbenden op billijke 
vergoeding voor het gebruik van hun werk, maar vraagt zich af of deze diensten nu wel te 
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beschouwen zijn als traditionele en numerieke opname- en opslagapparatuur; 

10. vraagt de Commissie om voor elk van de verschillende vormen van cloud computing de 
impact te beoordelen van opslag van beschermde werken op de auteursrechtsystemen, en 
meer in het bijzonder de manier waarop particuliere copiëerheffingen die voor bepaalde 
vormen van cloud computing relevant zijn, worden opgelegd;

11. benadrukt dat, ten gevolge van onzekerheden met betrekking tot toepasselijk recht en 
jurisdictie, contracten het voornaamste middel zijn voor de totstandbrenging van relaties 
tussen aanbieders van cloud computing-diensten en hun klanten, en dat daarom duidelijk 
behoefte is aan gemeenschappelijke Europese richtlijnen op dit gebied;

12. roept de Commissie op samen te werken met de lidstaten om te komen tot beste praktijken 
op Europees niveau als het gaat om contracten, of "modelcontracten" waarmee volledige 
transparantie verzekerd is door alle voorwaarden te presenteren in een zeer duidelijke 
opmaak;

13. onderstreept het belang van cloud computing voor KMO’s, met name de kmo’s die 
gevestigd zijn in verafgelegen of perifere gebiedenen in landen met economische 
problemen, en vraagt de Commissie om na te denken over een passend rechtskader 
waardoor kmo's hun groei en productiviteit kunnen verhogen, omdat kmo’s kunnen hun 
voordeel kunnen doen met lagere aanloopkosten en betere toegang tot analyse-
instrumenten;

14. roept de Commissie op om samen met belanghebbenden te komen tot de ontwikkeling van 
modellen voor vrijwillige certificering van de veiligheidssystemen van de aanbieders, 
modellen die ten dienste staan van de harmonisering van de praktijken van alle aanbieders 
van cloud computing-diensten en die de klant bewuster maken van wat kan worden 
verwacht van aanbieders van cloud computing-diensten;

15. verzoekt de Commissie om samen met belanghebbende partijen de ontwikkeling van 
gedecentraliseerde diensten aan te moedigen op basis van openbronsoftware waarmee 
Europese burgers  weer zeggenschap kunnen krijgen over hun persoonlijke gegevens en 
communicatie, bijvoorbeeld door middel van point-to-point encryption;

16. benadrukt dat ten gevolge van problemen op het vlak van jurisdictie, het in de praktijk 
onwaarschijnlijk is dat de Europese consument zich ten overstaan van de aanbieder kan 
beroepen op rechtsmiddelen in andere jurisdicties; roept daarom de Commissie op om te 
voorzien in adequate middelen van beroep op het gebied van consumentendiensten want 
er bestaat een groot gebrek aan evenwicht in de machtsverhouding tussen consumenten en 
aanbieders van cloud computing-diensten;

17. roept de Commissie op haast te maken met een vlotte implementatie van de alternatieve 
en online beslechting van consumentengeschillen en te verzekeren dat consumenten 
beschikken over adequate middelen voor een collectieve rechtsgang in geval van inbreuk 
op veiligheid en privacy alsook in het geval van illegale contractbepalingen voor cloud 
computing-diensten. 
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