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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa víta oznámenie Komisie, ale domnieva sa, že v záujme zaručenia účinnosti 
nadchádzajúceho právneho predpisu treba Komisiu vyzvať, aby niektoré ustanovenia sprísnila 
a aby sa na problematiku pozrela aj z hľadiska všetkých ostatných právnych predpisov, ktoré 
môžu prispieť k odstráneniu prekážok a k uvoľneniu jeho celkového potenciálu.

Cloud computing má obrovský potenciál a mal by podnikom, občanom a verejnému sektoru 
poskytovať výhody1, ale ako nový model sieťovo prepojených výpočtových systémov prináša 
so sebou niekoľko právnych a zmluvných rizík. Poskytovatelia služieb, ako aj používatelia 
vyjadrujú obavy týkajúce sa nielen bezpečnosti alebo závislosti na jednom dodávateľovi, ale 
najmä nedostatočnej štandardizácie, ktorú by si vyžadoval jednotný trh v Európe, rozdielov 
v príslušných právnych predpisoch v celej Európe, v súčasnosti nejasných zmluvných 
ustanovení a chýbajúcich jasných pravidiel v oblasti práv duševného vlastníctva.

Nedávny prieskum naznačuje, že 48 % riadiacich pracovníkov v súkromnom aj verejnom 
sektore si uvedomuje, že realizácia cloud computingu im môže urýchliť a uľahčiť prácu. Viac 
ako polovica z nich však nezaviedla žiadne postupy zamerané na minimalizáciu 
podnikateľských rizík, ako je krádež totožnosti.

Najväčšiu hrozbu v oblasti cloud computingu predstavujú tzv. zasvätení pracovníci, 
t. j. zamestnanci podnikov poskytujúcich služby v oblasti cloud computingu, ktorí majú 
prístup k údajom zákazníkov, ako aj ďalší zákazníci poskytovateľa služieb v oblasti cloud 
computingu, najmä v prípade zlyhania mechanizmov izolácie.

Jednotný digitálny trh EÚ je naďalej roztrieštený z dôvodu rozdielnych právnych režimov 
členských štátov a pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva, prijatím smernice o autorských 
právach sa dosiahla len obmedzená harmonizácia. Opatrenia sa preto musia zamerať 
na vyriešenie otázky služieb v oblasti cloud computingu, ktorých cezhraničný pohyb závisí 
od jednotného režimu práv duševného vlastníctva. Návrhy týkajúce sa kolektívnej správy práv 
a poplatkov za kopírovanie na súkromné účely musia zohľadňovať vývoj nových technológií, 
najmä služieb v oblasti cloud computingu, a objasniť pravidlá na zabezpečenie dodržiavania 
práv duševného vlastníctva v digitálnom prostredí.

Z nedávnej verejnej konzultácie Komisie o cloud computingu vyplynulo, že právny režim bol 
respondentom nejasný v 90 % prípadov. Pokiaľ ide o práva a povinnosti pri cezhraničnom 
poskytovaní služieb v oblasti cloud computingu, zúčastneným stranám nie sú vo všeobecnosti 
jasné otázky zodpovednosti a súdnej príslušnosti. Táto skutočnosť spolu s roztrieštenosťou 
vnútorného trhu poukazuje na potrebu ďalšej harmonizácie právnych predpisov členských 
štátov, a to najmä odstránením medzier a nedostatkov v platných právnych predpisoch EÚ, 

                                               
1 Očakáva sa, že globálny trh sa prudko zväčší, z 21,5 miliardy USD v roku 2010 na 73 miliárd USD v roku 
2015. Ďalej sa očakáva, že cloud computing prispeje k oživeniu HDP piatich najväčších ekonomík Európy o 1 % 
až 2 % a do roku 2014 vytvorí ďalších 11,3 milióna pracovných miest v celosvetovom hospodárstve (údaje 
prevzaté z prognózy spoločnosti International Data Corporation (IDC) na roky 2011 – 2015 týkajúcej sa 
celosvetových a regionálnych IT služieb v oblasti cloud computingu a z dokumentu Federica Etra z roku 2011 s 
názvom The Economics of Cloud Computing).
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konkrétne v smernici o nekalých obchodných praktikách a v smernici o nekalých 
podmienkach v zmluvách, čo sa týka ochrany spotrebiteľov, a v smernici o elektronickom 
obchode, čo sa týka výnimiek z poplatkov za kopírovanie na súkromné účely.

Spotrebitelia a malé a stredné podniky, ktoré majú záujem využívať verejné cloudy, sa takisto 
často stretávajú so zmluvami s vopred stanovenými, nemeniteľnými podmienkami, pričom 
väčšinou ide o dohody s kolónkami na zaškrtnutie. Komisia by preto spoločne s členskými 
štátmi mala zvážiť zavedenie presnejších pravidiel alebo vzorových zmlúv. Treba vypracovať 
usmernenia a štandardizované systémy vzorových zmlúv, ktorými sa stanovia kľúčové 
podmienky dôležité pre používateľov a zároveň sa zaručí väčšia transparentnosť.

Používatelia cloudov by mali mať ďalej možnosť posúdiť každú ponuku služby v oblasti 
cloud computingu na základe štandardizovaných postupov týkajúcich sa bezpečnosti a záruk 
poskytovaných službou, tzv. dohôd o úrovni poskytovaných služieb. Na európskej úrovni je 
preto potrebné zaviesť dobrovoľný systém certifikácie, ktorý používateľom umožní 
jednoduchým spôsobom posúdiť a porovnať úroveň súladu s normami, interoperabilitu 
a bezpečnostné systémy služieb v oblasti cloud computingu, pričom treba zohľadniť rozdiely 
v týchto ohľadoch, ktoré sa vyskytujú medzi troma odlišnými úrovňami služieb: infraštruktúra 
ako služba (IaaS), platforma ako služba (PaaS) a softvér ako služba (SaaS). V prvom prípade 
ide okrem iného o bezpečnostné zariadenie, napájacie vedenie a údaje. V druhom prípade je 
za bezpečnosť z veľkej časti zodpovedný zákazník, ktorý by si mal náležite chrániť svoje 
údaje, a v treťom prípade nesie zodpovednosť dodávateľ.

Je nevyhnutné, aby mali používatelia vo vzťahu k poskytovateľom služieb v oblasti cloud 
computingu prístup k vhodným prostriedkom nápravy, najmä v oblasti zákazníckych služieb. 
Vzhľadom k problémom so súdnou príslušnosťou je v súčasnosti nepravdepodobné, že by 
európski spotrebitelia mohli v praxi od poskytovateľov služieb požadovať nápravu. Komisia 
by preto mala urýchliť zavedenie smernice o alternatívnom a online riešení sporov a foriem 
kolektívneho odškodňovania s cieľom uľahčiť riešenie sporov v tejto oblasti, do ktorých sú 
zapojení používatelia, bez toho, aby to vnútroštátnym súdom spôsobilo nadmernú dodatočnú 
záťaž.
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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. naliehavo vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na ďalšiu harmonizáciu právnych 
predpisov členských štátov s cieľom vyhnúť sa zmätku okolo súdnej príslušnosti 
a roztrieštenosti a zabezpečiť transparentnosť na jednotnom digitálnom trhu;

2. berie na vedomie naliehavú potrebu jasných a jednotných európskych právnych predpisov 
v oblasti cloud computingu s cieľom zabezpečiť konkurencieschopné európske prostredie, 
zvýšenú mieru inovácií a podporu rastu;

3. vyzýva Komisiu, aby preskúmala ostatné právne predpisy EÚ a odstránila nedostatky 
v oblasti cloud computingu; žiada najmä objasnenie režimu práv duševného vlastníctva 
a preskúmanie smernice o nekalých obchodných praktikách, smernice o nekalých 
podmienkach v zmluvách a smernice o elektronickom obchode, ktoré predstavujú 
najdôležitejšie právne predpisy EÚ uplatňované pri cloud computingu;

4. konštatuje, že je dôležité zvážiť právny rámec cloud computingu spolu so súčasným 
preskúmaním pravidiel EÚ týkajúcich sa ochrany údajov s cieľom zabezpečiť jasné 
pravidlá, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov; poukazuje na význam voľného 
pohybu týchto údajov v bezpečnom právnom rámci, čo prinesie väčšiu interoperabilitu 
údajov a – čo je ešte dôležitejšie – väčšiu dôveru používateľov;

5. poukazuje na to, že právo na súkromie je základné právo, a preto sa nové služby v oblasti 
cloud computingu musia vyvíjať spôsobom, ktorý zabezpečuje vysokú úroveň ochrany 
osobných údajov v súlade so základnými právami a slobodami Únie;

6. žiada o vytvorenie európskej pečate, ktorá by v prípade prenosu osobných údajov 
európskych občanov do tretích krajín preukazovala, že zainteresované podniky a tretie 
krajiny dodržiavajú právne predpisy EÚ a podporujú základné právo na súkromie;

7. vyzýva Komisiu, aby prijala potrebné kroky na rozvoj európskeho cloud computingu, 
ktorý by podporoval zásady a hodnoty EÚ, a aby na ten istý účel posilnila spoluprácu 
medzi súkromnými prevádzkovateľmi;

8. vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s obsahom chráneným autorskými právami uloženým 
v cloude vytvorila jednoznačný právny rámec, najmä pokiaľ ide o právnu úpravu 
udeľovania licencií;

9. uznáva, že nástup uchovávania diel chránených autorskými právami prostredníctvom 
služieb v oblasti cloud computingu by nemal ohroziť právo európskych držiteľov práv 
dostávať za používanie ich diela spravodlivú kompenzáciu, ale kladie si otázku, či tieto 
služby možno považovať za rovnaké ako tradičné a digitálne nosiče a uchovávacie médiá 
a zariadenia; 

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala rôzne druhy služieb v oblasti cloud computingu, ako 
uchovávanie diel chránených autorskými právami v cloude ovplyvňuje systémy 
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autorských honorárov, a – konkrétnejšie – spôsoby, akými sa ukladajú poplatky za 
súkromné kopírovanie, ktoré sa týkajú určitých druhov služieb v oblasti cloud 
computingu;

11. zdôrazňuje, že v dôsledku nejasností týkajúcich sa platných právnych predpisov a súdnej 
príslušnosti sú zmluvy základnými nástrojmi na vytváranie vzťahov medzi 
poskytovateľmi služieb v oblasti cloud computingu a ich zákazníkmi a že preto je 
skutočne potrebné vypracovať spoločné európske usmernenia v tejto oblasti;

12. vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi pracovala na vyvíjaní európskych modelov 
zmlúv vychádzajúcich z najlepších postupov, čiže vzorových zmlúv, ktoré budú 
obsahovať všetky podmienky vo veľmi zrozumiteľnom formáte, čím sa zaručí maximálna 
transparentnosť;

13. podčiarkuje význam služieb v oblasti cloud computingu pre MSP, najmä pre tie, ktoré 
majú sídlo v odľahlých či najvzdialenejších regiónoch alebo sa vyrovnávajú s 
hospodárskymi ťažkosťami, a vyzýva Komisiu, aby zvážila primeraný rámec s cieľom 
umožniť MSP zvýšiť ich rast a produktivitu, pretože MSP môžu využiť znížené 
počiatočné náklady a lepší prístup k analytickým nástrojom;

14. vyzýva Komisiu, aby spolu so zúčastnenými stranami vyvinula dobrovoľné systémy 
certifikácie bezpečnostných systémov poskytovateľov služieb, čo by prispelo 
k zjednoteniu postupov poskytovateľov cloudov a rozšírilo povedomie zákazníkov o tom, 
čo by mali od poskytovateľov služieb v oblasti cloud computingu očakávať;

15. vyzýva Komisiu, aby spolu so zúčastnenými stranami podporila rozvoj 
decentralizovaných služieb založených na bezplatnom softvéri s otvoreným zdrojovým 
kódom, ktorý by pomohol zharmonizovať postupy poskytovateľov cloudov a umožnil by 
európskym občanom získať späť kontrolu nad ich osobnými údajmi a komunikáciou, 
napríklad prostredníctvom jednotkového kódovania;

16. zdôrazňuje, že vzhľadom k problémom so súdnou príslušnosťou je nepravdepodobné, že 
by európski spotrebitelia mohli v praxi od poskytovateľov služieb v oblasti cloud 
computingu patriacich pod inú jurisdikciu požadovať nápravu; preto vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila vhodné prostriedky nápravy v oblasti zákazníckych služieb, pretože práva 
spotrebiteľov a poskytovateľov služieb v oblasti cloud computingu sú značne nevyvážené;

17. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila rýchle zavedenie smernice o alternatívnom a online 
riešení sporov a zaručila, aby mali spotrebitelia v prípade narušenia ich bezpečnosti 
a súkromia, ako aj pre prípad ochrany pred nezákonnými zmluvnými ustanoveniami 
o službách v oblasti cloud computingu k dispozícii vhodné nástroje kolektívneho 
odškodňovania.
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