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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea pentru aviz salută comunicarea Comisiei, dar consideră că, pentru a se asigura 
buna funcționare a viitoarei legislații, este oportun să se solicite Comisiei să înăsprească 
anumite dispoziții și să analizeze problema prin prisma tuturor celorlalte acte legislative care 
pot contribui la eliminarea barierelor și la valorificarea întregului său potențial.

Cloud computingul are un potențial imens și ar trebui să aducă beneficii întreprinderilor, 
cetățenilor și sectorului public1, dar, în calitate de model nou de computing în rețea, prezintă 
unele riscuri juridice și contractuale. Printre alte preocupări, precum securitatea și restricțiile 
de utilizare impuse de furnizor (lock-in), există o preocupare majoră atât în rândul furnizorilor 
de servicii, cât și al utilizatorilor privind lipsa standardizării, care ar fi necesară pentru o piață 
unică la nivelul întregii Europe, diversitatea legislațiilor aplicabile la nivelul Europei, 
prevederile contractuale neclare în prezent și lipsa unor norme clare privind drepturile de 
proprietate intelectuală (DPI).

Un studiu recent a arătat că 48% dintre cadrele de conducere, atât în sectorul privat, cât și în 
cel public, sunt conștienți că implementarea cloud computingul poate accelera și facilita 
activitățile lor profesionale. Cu toate acestea, mai bine de jumătate dintre aceștia nu au 
introdus nicio procedură pentru minimizarea riscurilor operative, precum furtul de identitate.

Cea mai mare amenințare în cazul cloud computingului sunt așa-numiții „deținători de 
informații privilegiate”, cei care lucrează în instituțiile care furnizează servicii de cloud 
computing, care au acces la datele clienților, urmați de alte persoane prezente în mediul cloud 
al furnizorului de servicii, în special în cazul unei disfuncții a mecanismelor de izolare.

Piața digitală unică a UE rămâne în continuare fragmentată din cauza diferitelor regimuri 
juridice ale statelor membre, iar în cazul DPI s-a atins numai un nivel limitat de armonizare în 
urma adoptării Directivei privind drepturile de autor. Prin urmare, trebuie luate măsuri 
specifice pentru a se aborda aspectele legate de serviciile de cloud computing care depind de 
un regim uniform în materie de DPI la nivel transfrontalier. Propunerile privind gestionarea 
colectivă a drepturilor și taxele pentru copierea privată trebuie să aibă în vedere evoluția 
noilor tehnologii, în special a serviciilor de cloud computing, și să clarifice normele privind 
asigurarea DPI în mediul digital.

Potrivit recentei consultări publice a Comisiei privind cloud computingul, pentru 90% din 
respondenți regimul juridic nu era clar. Există o confuzie generală în rândul părților interesate 
în ceea ce privește drepturile și responsabilitățile în situațiile de utilizare transfrontalieră a 
cloud computingului, în special în ceea ce privește aspectele legate de răspundere și 
jurisdicție. Împreună cu natura fragmentată a pieței interne, această situație impune 

                                               
1 Valoarea pieței mondiale se așteptă să crească rapid, de la 21,5 miliarde USD în 2010 la 73 de miliarde USD în 
2015; se preconizează ca PIB-ul să se majoreze cu ajutorul cloud computingului cu între 1 și 2% în cele mai 
importante cinci economii europene; se preconizează ca până în 2014 cloud computingul să creeze 11,3 milioane 
de noi locuri de muncă la nivel mondial [date preluate din prognoza efectuată de International Data Corporation 
(IDC) pentru 2011-2015 privind serviciile de cloud computing la nivel mondial și regional și din lucrarea lui 
Federico Etro, The Economics of Cloud Computing (Economia cloud computingului), 2011].
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armonizarea în continuare a legislațiilor statelor membre, în special prin eliminarea lacunelor 
și a punctelor slabe din legislația UE aplicabilă, mai ales din Directiva privind practicile 
comerciale neloiale și din Directiva privind clauzele abuzive din contracte, în ceea ce privește 
protecția consumatorului, precum și din Directiva privind comerțul electronic, atunci când 
este vorba despre scutiri de la taxele pentru copierea privată.

Consumatorii și IMM-urile care doresc să utilizeze medii cloud publice se confruntă adesea 
cu contracte ce nu pot fi negociate („take-it-or-leave-it”), care reprezintă de cele mai multe ori 
acorduri cu căsuțe de bifat. Prin urmare, Comisia, împreună cu statele membre, ar trebui să ia 
în considerare introducerea unor norme mai clare sau a unor modele de contracte. Sunt 
necesare orientări și modele standardizate de regimuri contractuale care să prevadă termenii și 
condițiile esențiale de importanță pentru utilizatori, îmbunătățind totodată transparența.

Prin urmare, utilizatorii de cloud computing ar trebui să aibă posibilitatea de a evalua orice 
ofertă de servicii de cloud pe baza unor proceduri standardizate privind securitatea și 
garanțiile furnizate de aceste servicii, așa-numitele acorduri privind nivelul serviciilor (SLA).
Ar trebui, așadar, implementat la nivel european un sistem de certificare voluntară care să 
permită utilizatorilor să evalueze și să compare, în mod simplu, nivelul de conformitate cu 
standardele, interoperabilitatea și sistemele de securitate ale serviciilor de cloud, având în 
vedere diferențele întâlnite în această privință la cele trei niveluri diferite ale serviciului: 
infrastructura ca serviciu (IaaS), platforma ca serviciu (PaaS) și softul ca serviciu (SaaS). 
Primul caz se referă la echipamentele de securitate, liniile de alimentare, datele etc. În al 
doilea caz, responsabilitatea pentru securitate revine în mare măsură clientului, care ar trebui 
să își protejeze datele în mod adecvat. În cel de al treilea caz, responsabilitatea aparține 
furnizorului.

Sunt necesare mijloace de reparație adecvate pentru utilizatori în raport cu furnizorii de 
servicii de cloud computing, în special în domeniul serviciilor de consum. Din cauza 
problemelor de jurisdicție, în practică, este puțin probabil ca în prezent consumatorii europeni 
să solicite reparații de la furnizorul de servicii. Prin urmare, Comisia ar trebui să accelereze 
implementarea instrumentelor de soluționare alternativă și online a litigiilor și a formelor de 
recurs colectiv pentru a facilita soluționarea conflictelor cu care se confruntă utilizatorii în 
acest domeniu, fără a încărca cu sarcini suplimentare excesive instanțele naționale.
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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, introducerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează 
a fi adoptată:

1. îndeamnă Comisia să ia măsuri în vederea armonizării într-o măsură mai mare a 
legislațiilor tuturor statelor membre, pentru a evita confuziile jurisdicționale și 
fragmentarea și pentru a asigura transparența pe piața unică digitală;

2. observă că este necesar să se adopte de urgență o legislație europeană clară și uniformă 
privind cloud computingul, care să asigure un mediu european competitiv, creșterea 
inovării și stimularea creșterii economice;

3. invită Comisia să revizuiască și alte acte legislative ale UE pentru a elimina lacunele în 
ceea ce privește cloud computingul; solicită, în special, să fie clarificat regimul drepturilor 
de proprietate intelectuală și să fie revizuite Directiva privind practicile comerciale 
neloiale, Directiva privind clauzele abuzive din contracte și Directiva privind comerțul 
electronic, acestea fiind cele mai pertinente componente ale legislației UE aplicabile cloud 
computingului;

4. observă importanța analizării cadrului juridic privind cloud computingul în contextul 
actualei revizuiri a normelor UE privind protecția datelor, asigurându-se norme clare 
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; observă importanța liberei circulații a 
acestor date într-un cadru juridic sigur, ceea ce va duce la un grad mai mare al 
interoperabilității datelor și, în mod mai important, la o încredere sporită din partea 
utilizatorilor;

5. subliniază că dreptul la viața privată este unul dintre drepturile fundamentale și, prin 
urmare, noile servicii de cloud computing trebuie să se dezvolte astfel încât să asigure un 
nivel ridicat al protecției datelor cu caracter personal, în conformitate cu drepturile și 
libertățile fundamentale ale Uniunii;

6. solicită instituirea unui sigiliu european care, în cazul în care datele cu caracter personal 
ale cetățenilor europeni sunt transferate către țări terțe, să indice dacă societățile și țările 
terțe implicate respectă legislația UE și promovează acest drept fundamental la viață 
privată;

7. solicită Comisiei să ia măsurile necesare pentru a dezvolta un mediu european al cloud 
computingului care susține principiile și valorile UE și să promoveze cooperarea între 
operatorii privați în acest scop;

8. solicită Comisiei să stabilească un cadru juridic clar în domeniul conținutului protejat prin 
dreptul de autor în mediul cloud computingului, în special în ceea ce privește 
reglementările privind acordarea de licențe;

9. recunoaște că dezvoltarea practicii de stocare a lucrărilor protejate de dreptul de autor de 
către serviciile de cloud computing nu ar trebui să afecteze dreptul deținătorilor europeni 
ai drepturilor de autor să primească o compensație corectă pentru utilizarea lucrărilor lor, 
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dar se întreabă dacă aceste servicii pot fi considerate identice cu suporturile și 
echipamentele de înregistrare și de stocare tradiționale și cu cele digitale; 

10. solicită Comisiei să analizeze diferitele tipuri de servicii de cloud computing, modul în 
care stocarea în cloud a operelor protejate de drepturi de autor afectează sistemele de 
redevențe și, în special, modalitățile în care sunt impuse taxele pentru copiile private, care 
sunt pertinente pentru anumite tipuri de servicii de cloud computing;

11. subliniază că, din cauza incertitudinilor privind legislația aplicabilă și jurisdicția, 
contractele sunt principalele instrumente de creare a unor relații între furnizorii de servicii 
de cloud computing și clienții lor și, prin urmare, este nevoie în mod evident de orientări 
europene comune în acest domeniu;

12. solicită Comisiei să colaboreze cu statele membre pentru a elabora bune practici europene 
pentru modele de contracte sau „contracte-tip”, care vor asigura o transparență completă, 
punând la dispoziție toți termenii și condițiile într-o formă foarte clară;

13. subliniază rolul important pe care îl au serviciile de cloud computing pentru IMM-uri, în 
special pentru cele înființate în zone îndepărtate sau periferice sau cele care se confruntă 
cu dificultăți economice, și invită Comisia să aibă în vedere un cadru adecvat care să le 
permită IMM-urilor să își consolideze creșterea și productivitatea, întrucât IMM-urile pot 
fi avantajate de costurile inițiale reduse și de un acces mai bun la instrumente analitice.

14. solicită Comisiei să dezvolte, împreună cu părțile interesate, sisteme de certificare 
voluntară pentru sistemele de securitate ale furnizorilor, care ar contribui la armonizarea 
practicilor în rândul tuturor furnizorilor de servicii de cloud computing și care ar informa 
mai bine clienții cu privire la așteptările pe care le pot avea față de furnizorii de servicii de 
cloud computing;

15. invită Comisia să promoveze, împreună cu părțile interesate, dezvoltarea de servicii 
descentralizate și bazate pe programe informatice gratuite cu sursă deschisă (FOSS), care 
ar contribui la armonizarea practicilor furnizorilor de servicii de cloud computing și ar 
permite cetățenilor europeni să redobândească controlul asupra datelor lor cu caracter 
personal și asupra comunicării lor, de exemplu prin intermediul criptării punct-la-punct.

16. subliniază că, din cauza problemelor de jurisdicție, în practică, este puțin probabil ca 
consumatorii europeni să poată cere reparații de la furnizorii de servicii de cloud 
computing din alte jurisdicții; solicită, așadar, Comisiei să asigure mijloace adecvate de 
acordare a reparațiilor în domeniul serviciilor de consum, întrucât există un puternic 
dezechilibru de putere între consumatori și furnizorii de servicii de cloud computing;

17. solicită Comisiei să asigure o implementare rapidă a instrumentelor de soluționare 
alternativă și online a litigiilor și să se asigure că sunt puse la dispoziția consumatorilor 
mijloace adecvate de recurs colectiv împotriva încălcării securității și a vieții private, 
precum și împotriva prevederilor contractuale ilegale privind serviciile de cloud 
computing.
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