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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji, uważa jednak, że w trosce o 
zapewnienie obowiązywania planowanych rozwiązań legislacyjnych należy wezwać Komisję 
do zaostrzenia niektórych przepisów i rozpatrzenia tego problemu w kontekście całego 
pozostałego ustawodawstwa, które może okazać się pomocne w likwidowaniu przeszkód i 
odblokowaniu ich pełnego potencjału.

Chmura obliczeniowa ma ogromy potencjał i powinna przynosić korzyści przedsiębiorstwom, 
obywatelom i sektorowi publicznemu1, jednak jako nowy model systemu obliczania stwarza 
pewne zagrożenia prawne i umowne. Wśród kwestii budzących zaniepokojenie, takich jak 
bezpieczeństwo czy wiązanie użytkowników przez podmioty oferujące usługi umowami na 
wyłączność, głównym problemem zarówno dla dostawców usług, jak i użytkowników jest 
brak normalizacji niezbędnej z punktu widzenia jednolitego rynku w Europie, różnorodność 
właściwych przepisów prawa na terenie Europy, obecnie niejasne przepisy umowne oraz brak 
jasnych przepisów regulujących prawa własności intelektualnej.

Z najnowszych badań wynika, że 48% osób na kierowniczych stanowiskach zarówno w 
sektorze prywatnym, jak i publicznym jest świadomych, że wdrożenie chmury obliczeniowej 
może przyspieszyć i ułatwić ich pracę. Ponad połowa z nich nie wprowadziła jednak procedur 
minimalizujących ryzyko wystąpienia zagrożeń związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, takich jak kradzież tożsamości.

Najpoważniejsze zagrożenie występujące w chmurze obliczeniowej stanowią osoby dobrze 
poinformowane w danym temacie (ang. insiders), które pracują w firmach świadczących 
usługi w zakresie chmury obliczeniowej i posiadają dostęp do danych konsumentów, wraz z 
innymi najemcami dostawców usług w chmurze, zwłaszcza w przypadku uszkodzenia 
mechanizmów izolujących.

Jednolity rynek cyfrowy UE pozostaje rozdrobniony z powodu różnych systemów prawnych 
istniejących w państwach członkowskich, a, jeśli chodzi o prawa własności intelektualnej, 
miała miejsce jedynie ograniczona harmonizacja w związku z dyrektywą o prawach 
autorskich. Konieczne jest zatem skupienie się na rozwiązaniu problemu usług chmury 
obliczeniowej uzależnionego od jednolitego systemu praw własności intelektualnej z myślą o 
świadczeniu usług za granicą. We wniosku dotyczącym zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi i wniosku dotyczącym opłat za kopiowanie na użytek prywatny należy wziąć pod 
uwagę rozwój nowych technologii, w szczególności usługi chmury obliczeniowej, i 
sprecyzować zasady gwarantujące prawa własności intelektualnej w środowisku cyfrowym.

Jak wynika z niedawnych konsultacji publicznych Komisji Europejskiej w sprawie chmury 

                                               
1 Wielkość globalnego rynku ma gwałtownie wzrosnąć, z 21,5 mld USD w 2010 r. do 73 mld USD w roku 2015; 
zgodnie z przewidywaniami chmura obliczeniowa ma zwiększyć PKB w pięciu największych gospodarkach 
europejskich o 1– 2%; oczekuje się, że do 2014 r. stworzy ona dodatkowo 11,3 mln miejsc pracy na całym 
świecie (dane zaczerpnięte z prognozy International Data Corporation (IDC) dotyczącej usług chmury 
obliczeniowej na poziomie światowym i regionalnym na lata 2011-2015 oraz z publikacji Federico Etro „The 
Economics of Cloud Computing” 2011).
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obliczeniowej, system prawny był niejasny dla 90 % respondentów. Wśród zainteresowanych 
stron panuje ogólna dezorientacja co do praw i odpowiedzialności w transgranicznym 
korzystaniu z usług chmury obliczeniowej, w szczególności w kwestiach związanych z 
odpowiedzialnością i jurysdykcją. W połączeniu z rozdrobnieniem jednolitego rynku 
dezorientacja ta wskazuje na konieczność dalszej harmonizacji przepisów w państwach 
członkowskich, w szczególności poprzez eliminowanie luk i słabych punktów w 
obowiązującym ustawodawstwie UE, zwłaszcza w dyrektywie w sprawie nieuczciwych 
praktyk handlowych i dyrektywie w sprawie nieuczciwych warunków konsumenckich w 
zakresie ochrony konsumentów oraz dyrektywie o handlu elektronicznym w odniesieniu do 
wyłączeń z systemu opłat za kopiowanie na użytek prywatny.

Konsumenci i MŚP pragnące korzystać z publicznej chmury obliczeniowej stykają się często 
z nienegocjowalnymi umowami, w większości przypadków są to umowy polegające na 
odznaczeniu czynności do wykonania. W związku z tym Komisja we współpracy z 
państwami członkowskimi powinna rozważyć wprowadzenie jaśniejszych przepisów lub 
umów wzorcowych. Niezbędne są również wytyczne i standardowe wzory umów określające 
podstawowe warunki istotne dla użytkowników i zwiększające jednocześnie przejrzystość.

Użytkownicy chmury powinni ponadto być w stanie ocenić ofertę usług chmury 
obliczeniowej, opierając się na standardowych procedurach dotyczących bezpieczeństwa i 
gwarancji zapewnianych w ramach usługi, tzw. umowy o gwarantowanym poziomie usług.
Należy zatem wprowadzić na poziomie europejskim dobrowolny system certyfikacji 
pozwalający użytkownikom ocenić i porównać w prosty sposób poziom zgodności ze 
standardami, interoperacyjność i systemy zabezpieczenia usług chmury obliczeniowej, z 
uwzględnieniem różnic napotykanych w tym zakresie na trzech różnych poziomach usługi: 
infrastruktury jako usługi (Infrastructure as a Service - IaaS), platformy jako usługi (Platform 
as a Service - PaaS) oraz oprogramowania jako usługi (Software as a Service - SaaS). 
Pierwszy przypadek dotyczy bezpieczeństwa urządzeń, linii zasilających, danych, itp. W 
drugim przypadku odpowiedzialność za bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od klienta, 
który powinien odpowiednio chronić swoje dane. W trzecim przypadku odpowiedzialność 
spoczywa na dostawcy.

Niezbędne jest zapewnienie użytkownikom odpowiednich środków odwoławczych w 
odniesieniu do dostawców usługi chmury obliczeniowej, w szczególności w obszarze usług 
dla konsumenta. W związku z problemami związanymi z jurysdykcją raczej mało 
prawdopodobne jest, by europejscy konsumenci mogli obecnie dochodzić roszczeń od 
dostawcy usług. Dlatego też Komisja powinna przyspieszyć wdrażanie alternatywnych i 
internetowych sposobów rozwiązywania sporów oraz form zbiorowego dochodzenia roszczeń 
w celu ułatwienia rozwiązywania konfliktów, z jakimi borykają się użytkownicy w tym 
obszarze, bez zbytniego wywierania dodatkowej presji na sądy krajowe.
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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako 
do komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących 
zaleceń:

1. wzywa Komisję do podjęcia działań na rzecz dalszej harmonizacji przepisów w 
państwach członkowskich w celu uniknięcia nieporozumień sądowniczych i 
rozwarstwienia oraz w celu zapewnienia przejrzystości na jednolitym rynku cyfrowym;

2. odnotowuje, że pilnie potrzebne jest jasne i jednolite prawodawstwo europejskie w 
dziedzinie chmury obliczeniowej w celu zapewnienia w Europie konkurencyjnego 
środowiska, zwiększenia innowacji i pobudzenia wzrostu;

3. wzywa Komisję do dokonania przeglądu innych obszarów prawodawstwa unijnego w celu 
zniwelowania luk związanych z chmurą obliczeniową; w szczególności wzywa do 
doprecyzowania systemu praw własności intelektualnej i do przeglądu dyrektywy w 
sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, dyrektywy w spawie nieuczciwych warunków 
w umowach konsumenckich oraz dyrektywy w sprawie handlu elektronicznego, które są 
najważniejszymi aktami unijnego prawodawstwa odnoszącymi się do chmury 
obliczeniowej;

4. odnotowuje, jak ważne jest rozpatrzenie ram prawnych chmury obliczeniowej w świetle 
aktualnego przeglądu unijnych przepisów dotyczących ochrony danych i zapewnienie 
jasnych przepisów w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych; odnotowuje 
znaczenie swobodnego przepływu takich danych w bezpiecznych ramach prawnych, co 
skutkuje większą interoperacyjnością danych, a przede wszystkim większym zaufaniem 
użytkowników;

5. przypomina, że ochrona prywatności jest prawem podstawowym i że w związku z tym 
rozwój nowych usług związanych z chmurą obliczeniową musi przebiegać przy 
przestrzeganiu podwyższonego poziomu ochrony danych osobowych i przy poszanowaniu 
podstawowych praw i wolności Unii;

6. domaga się utworzenia oznakowania europejskiego na potrzeby przekazywania państwom 
trzecim danych osobowych dotyczących obywateli europejskich, które to oznakowanie 
gwarantowałoby przestrzeganie przez zaangażowane przedsiębiorstwa i odnośne państwa 
trzecie prawa UE i prawa podstawowego do ochrony prywatnych danych;

7. zwraca się do Komisji o podjęcie niezbędnych działań i ułatwienie współpracy między 
prywatnymi operatorami na rzecz opracowania europejskiej chmury obliczeniowej, 
zgodnej z zasadami i wartościami Unii;

8. wzywa Komisję do sporządzenia jasnych ram prawnych w zakresie chronionych prawem 
autorskim treści chmury obliczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów 
dotyczących wydawania licencji;

9. przyznaje, że pojawienie się usług przechowywania dzieł chronionych w chmurze 
obliczeniowej nie powinno poddawać w wątpliwość prawa europejskich podmiotów 
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prawa autorskiego do sprawiedliwej zapłaty za wykorzystywanie ich dzieł, lecz stawia 
pytanie, czy usługi te można traktować tak samo jak tradycyjne oraz cyfrowe nośniki i 
urządzenia rejestrujące; 

10. zwraca się do Komisji o przeanalizowanie różnych rodzajów usług związanych z chmurą 
obliczeniową i zbadanie, w jaki sposób przechowywanie w chmurze dzieł chronionych 
wpływa na systemy pobierania należności z tytułu praw autorskich, a zwłaszcza na 
mechanizmy opłat za kopiowanie na użytek prywatny, które w przypadku niektórych 
rodzajów usług związanych z chmurą obliczeniową są znaczące;

11. podkreśla, że – z powodu niepewności co do mającego zastosowanie prawa i jurysdykcji –
umowy są głównymi narzędziami tworzenia relacji między dostawcami chmury 
obliczeniowej a ich klientami, oraz że istnieje w związku z tym wyraźna potrzeba 
wspólnych europejskich wytycznych w tym zakresie;

12. wzywa Komisję do współpracy z państwami członkowskimi w celu opracowania 
europejskich wzorów umów w oparciu o najlepsze praktyki (lub „umów wzorcowych”), 
które zapewnią całkowitą przejrzystość dzięki udostępnieniu wszystkich warunków w 
bardzo jasnej formie;

13. podkreśla znaczenie usług związanych z chmurą obliczeniową dla MŚP, zwłaszcza 
mających siedzibę na obszarach odległych i peryferyjnych lub w krajach borykających się 
z trudnościami gospodarczymi oraz wzywa Komisję do rozważenia odpowiednich ram 
prawnych umożliwiających MŚP zwiększenie wzrostu i wydajności, ponieważ MŚP mogą 
skorzystać z ograniczenia kosztów początkowych i lepszego dostępu do narzędzi 
analitycznych; 

14. wzywa Komisję do opracowania wraz z zainteresowanymi stronami dobrowolnego 
systemu certyfikacji dla dostawców systemów bezpieczeństwa, który przyczyni się do 
ujednolicenia praktyk dostawców chmury obliczeniowej i uświadomi klientom, czego 
powinni oczekiwać od dostawców usług związanych z chmurą obliczeniową;

15. wzywa Komisję do rozwijania wspólnie z zainteresowanymi stronami 
zdecentralizowanych usług opartych na bezpłatnym i otwartym oprogramowaniu, które 
przyczynią się do ujednolicenia praktyk dostawców chmury obliczeniowej i umożliwią 
obywatelom europejskim odzyskanie kontroli nad dotyczącymi ich danymi i prywatną 
korespondencją, np. dzięki szyfrowaniu od jednego nadawcy do jednego odbiorcy;

16. podkreśla, że z powodu problemów związanych z jurysdykcją raczej mało 
prawdopodobne jest, by europejscy konsumenci mogli dochodzić roszczeń od dostawców 
usług związanych z chmurą obliczeniową w innych jurysdykcjach; wzywa zatem Komisję 
do zapewnienia odpowiednich środków umożliwiających dochodzenie roszczeń w 
zakresie usług konsumenckich, gdyż istnieje wyraźna dysproporcja pomiędzy 
konsumentami a dostawcami chmury obliczeniowej;

17. wzywa Komisję do zapewnienia szybkiego wdrożenia alternatywnych sposobów 
rozwiązywania sporów i internetowych sposobów rozwiązywania sporów oraz do 
zagwarantowania, że konsumenci będą posiadali odpowiednie narzędzia służące 
zbiorowemu dochodzeniu roszczeń w przypadku naruszeń bezpieczeństwa i prywatności 
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oraz w przypadku nielegalnych przepisów umownych dotyczących usług związanych z 
chmura obliczeniową.
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