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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A relatora acolhe favoravelmente a comunicação da Comissão, mas considera adequado, a 
fim de assegurar que a futura legislação seja operacional, solicitar à Comissão que torne certas 
disposições mais estritas e que olhe para os problemas em conjunto com toda a outra 
legislação que pode ajudar a eliminar barreiras e libertar o seu pleno potencial.

A computação em nuvem tem um enorme potencial e deve proporcionar benefícios às 
empresas, aos cidadãos e ao setor público1 mas, como novo modelo de computação em rede, 
coloca alguns riscos jurídicos e contratuais. Entre outras preocupações, como a segurança ou a 
captura pelos fornecedores, há grandes preocupações entre os fornecedores de serviços e os 
utilizadores relativamente à falta da normalização que seria exigida para o mercado único na 
Europa, à diversidade da legislação relevante na Europa, às disposições contratuais 
atualmente pouco claras e à falta de regras claras sobre direitos de propriedade intelectual 
(DPI).

Investigações recentes demonstram que 48% dos gestores tanto no setor público como no 
privado têm consciência que a implementação da computação em nuvem pode acelerar e 
facilitar o seu trabalho. Mais de metade deles não introduziram, contudo, quaisquer 
procedimentos para minimizar os riscos, tais como o furto de identidade.

A maior ameaça na nuvem são os chamados ‘insiders’, aqueles que trabalham nos 
estabelecimentos que prestam serviços em nuvens, que têm acessos aos dados dos clientes, 
seguidos por outros empregados de prestadores de serviços na rede, nomeadamente em caso 
de um falhanço dos mecanismos de isolamento.

O mercado único digital da UE permanece fragmentado devido a diferentes regimes jurídicos 
entre os Estados-Membros e, no que respeita aos DPI, apenas ocorreu um nível limitado de 
harmonização na sequência da diretiva sobre os direitos de autor. As medidas devem assim 
ser dirigidas para resolver a questão dos serviços em nuvem que dependem de um regime 
uniforme de DPI para atravessar as fronteiras. As propostas sobre a gestão coletiva dos 
direitos e a taxa sobre as cópias privadas devem ter em conta o desenvolvimento de novas 
tecnologias, em especial serviços de computação em nuvem, e esclarecer as regras para 
securizar os DPI num ambiente digital.

De acordo com a recente consulta pública da Comissão sobre a computação em nuvem, o 
regime jurídico era pouco claro para as pessoas que responderam em 90% dos casos. Há uma 
confusão geral entre os interessados relativamente aos direitos e responsabilidades em 
situações transfronteiras de computação em nuvem, em especial no que respeita a questões 
relacionadas com responsabilidade civil e a competência. Em conjunção com a fragmentação 
do mercado interno, esta realidade exige uma maior harmonização dos direitos nos 

                                               
1 A dimensão do mercado global deve crescer rapidamente de 21,5 milhões de dólares em 2010 para 73 milhões 
de dólares em 2015; espera-se que a computação em nuvem faça crescer o PIB em 2% nas cinco maiores 
economias da Europa; espera-se que adicione 11,3 mil milhões de empregos à economia mundial em 2014 
(dados retirados da Internacional Data Corporation  previsão mundial e regional dos serviços IT em nuvem para 
2011-2015 e Federico Etro, The Economics of Cloud Computing, 2011).
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Estados-Membros, em especial eliminando as lacunas e  debilidades na legislação da UE 
aplicável, nomeadamente a diretiva sobre as práticas comerciais injustas e a diretiva sobre 
termos contratuais injustos em termos de proteção dos consumidores, e a diretiva sobre o 
comércio eletrónico no que respeita às isenções aos direitos sobre a cópia privada.

Os consumidores e as PME que queiram utilizar as nuvens públicas enfrentam muitas vezes 
contratos "pegar ou largar", a maior parte das vezes contratos de adesão. A Comissão deve, 
por conseguinte, em conjunto com os Estados-Membros, considerar a introdução de regras 
mais claras ou de contratos-modelo. Serão necessárias diretrizes e contratos-modelo 
normalizados que definam os principais termos e condições importantes para os utilizadores, 
aumentando simultaneamente a transparência.

Os utilizadores das nuvens devem, além disso, poder avaliar qualquer oferta de serviços em 
nuvem com base nos procedimentos normalizados relativos à segurança e às garantias dados 
pelos serviços, os chamados acordos a nível de serviço. Um regime voluntário de certificação 
que permita aos utilizadores avaliar e comparar, de maneira simples, o nível de conformidade 
com os padrões, a interoperabilidade e os sistemas de segurança dos sistemas de serviços em 
nuvem deveria assim ser implementado a nível europeu, tendo em conta as diferenças que se 
encontram a este propósito nos três diferentes níveis de serviço: infraestrutura como serviço, 
plataforma como serviço e software como serviço. O primeiro caso diz respeito à segurança 
dos equipamentos, às linhas de fornecimento, dados, etc. No segundo caso, a responsabilidade 
pela segurança cabe em larga medida ao cliente, que deve adequadamente proteger os seus 
dados. No terceiro caso, a responsabilidade é do fornecedor.

A previsão de meios adequados de reparação para os utilizadores no que respeita aos 
fornecedores de serviços de computação em nuvem é necessária, em especial no domínio dos 
serviços ao consumidor. Devido a problemas de competência, os consumidores europeus são 
atualmente, na prática, insuscetíveis de procurar obter reparação do prestador de serviço. A 
Comissão deve, por conseguinte, acelerar a implementação da resolução alternativa de litígios  
e em linha, e formas de reparação coletiva, a fim de facilitar a resolução de conflitos que os 
utilizadores enfrentam neste domínio sem colocar demasiada pressão adicional nos tribunais 
nacionais.
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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Insta a Comissão a tomar medidas para harmonizar mais a legislação dos 
Estados-Membros, a fim de evitar confusão e fragmentação quanto à competência e de 
assegurar a transparência no mercado único digital;

2. Salienta a necessidade urgente de legislação europeia clara e uniforme relativa à
computação em nuvem, a fim de assegurar um ambiente competitivo na Europa, aumentar 
a inovação e fomentar o crescimento;

3. Apela à Comissão para que reveja outra legislação da UE, a fim de resolver as lacunas 
relacionadas com a computação em nuvem; apela, em especial, à clarificação do regime 
dos direitos da propriedade intelectual e à revisão da diretiva sobre as práticas comerciais 
injustas, da diretiva sobre os termos contratuais injustos e da diretiva sobre o comércio 
eletrónico, que são as peças mais relevantes da legislação da UE que se aplicam à 
computação em nuvem;

4. Assinala a importância de ter em conta o quadro jurídico para a computação em nuvem no 
âmbito da revisão em curso das normas da UE em matéria de proteção de dados, de modo 
a assegurar a clareza das normas relativas ao processamento de dados pessoais; assinala a 
importância da livre circulação desses dados num quadro jurídico seguro, de que resulta 
uma maior interoperabilidade de dados e, sobretudo, o aumento da confiança dos 
utilizadores;

5. Recorda que a proteção da vida privada é um direito fundamental e, portanto, é imperativo 
desenvolver novos serviços de computação em nuvem que assegurarem um nível elevado 
de proteção dos dados pessoais em conformidade com os direitos fundamentais e as 
liberdades básicas na União;

6. Solicita a criação de um selo europeu para garantir que, em caso de transferência de dados 
de caráter pessoal de cidadãos europeus para países terceiros, as empresas implicadas e os 
Estados-Membros em causa respeitem o direito da União e o direito fundamental à 
proteção da vida privada;

7. Solicita à Comissão que adote as medidas necessárias e facilite a cooperação entre os 
operadores privados, com vista ao desenvolvimento de uma computação em nuvem 
europeia que respeite os princípios e os valores da União;

8. Solicita à Comissão que estabeleça um quadro jurídico claro no domínio do conteúdo dos 
direitos de autor na nuvem, especialmente no que respeita à regulamentação das licenças;

9. Reconhece que o advento do armazenamento de obras protegidas pelos serviços de 
computação em nuvem não deve comprometer o direito dos titulares de direitos europeus 
a uma justa compensação pela utilização das suas obras, todavia interroga-se sobre se 
estes serviços podem ser considerados de forma idêntica aos meios e equipamentos de 
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registo tradicionais e digitais; 

10. Solicita à Comissão que examine os diversos tipos de serviços de computação em nuvem 
e que avalie o impacto do armazenamento em nuvem de obras protegidas por direitos de 
autor nos sistemas de cobrança de direitos de autor e, em particular, nos mecanismos de 
imposição de taxas sobre cópias para uso privado que são relevantes para certos tipos de 
serviços de computação em nuvem;

11. Sublinha que, devido a incertezas relativas ao direito aplicável e à competência, os 
contratos são os principais elementos para estabelecer relações entre os fornecedores de 
nuvens e os seus clientes e que existe, portanto, uma clara necessidade de diretrizes 
europeias comuns neste domínio;

12. Apela à Comissão para que trabalhe em conjunto com os Estados-Membros para 
desenvolver modelos de melhores práticas europeias para os contratos, ou 
"contratos-modelo" que assegurem a completa transparência, prevendo todos os termos e 
condições num formato muito claro;

13. Destaca a importância da computação em nuvem para as PME - em especial, para as 
estabelecidas em zonas remotas e periféricas ou com dificuldades económicas - e solicita à 
Comissão que reflita num quadro adequado que permita às PME crescer e aumentar a sua 
produtividade, dado que as PME podem beneficiar de custos iniciais reduzidos e de um 
melhor acesso a instrumentos de análise;

14. Apela à Comissão para que desenvolva, em conjunto com os interessados, regimes de 
certificação voluntária para sistemas de segurança dos prestadores que ajudem a 
harmonizar as práticas entre prestadores de serviços em nuvem e que tornem os clientes 
mais conscientes do que devem esperar dos prestadores de serviços em nuvem;

15. Solicita à Comissão que promova o desenvolvimento - em conjunto com os interessados -
de serviços descentralizados e baseados em software de código aberto (FOSS) que ajudem 
a harmonizar as práticas entre prestadores de serviços em nuvem e que permitam aos 
cidadãos europeus recuperar o controlo dos seus dados e comunicações pessoais, por 
exemplo, através da codificação ponto a ponto;

16. Sublinha que, devido a problemas de competência, os consumidores europeus são, na 
prática, insuscetíveis de poder procurar reparação de prestadores de serviços em nuvem 
noutras jurisdições; por conseguinte, apela à Comissão para que preveja meios adequados 
para obter reparação no domínio dos serviços ao consumidor, uma vez que existe um forte 
desequilíbrio de poderes entre os consumidores e os fornecedores na computação em 
nuvem;

17. Solicita à Comissão que assegure uma implementação rápida da resolução alternativa de 
litígios e da resolução de litígios em linha e que assegure que os consumidores sejam 
equipados com meios adequados de reparação coletiva contra violações da segurança e da 
privacidade, bem como contra disposições contratuais ilegais nos serviços em nuvem.
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