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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavka mnenja pozdravlja sporočilo Komisije, vendar meni, da bi jo bilo treba za 
zagotovitev učinkovitosti prihodnje zakonodaje pozvati, naj zaostri nekatere določbe in težave 
obravnava ob upoštevanju vse ostale zakonodaje, ki bi lahko prispevala k odpravi ovir za 
računalništvo v oblaku in izkoriščenju vsega njegovega potenciala.

Računalništvo v oblaku ima izreden potencial s koristmi za podjetja, državljane in javni 
sektor1, vendar kot nov model omrežnega računalništva prinaša nekatera pravna in pogodbena 
tveganja. Med drugimi pomisleki, na primer glede varnosti ali vezanosti na dobavitelja, so 
tako ponudniki kot uporabniki storitev zelo zaskrbljeni zaradi pomanjkanja standardizacije, ki 
bi bila potrebna za vzpostavitev enotnega trga v Evropi, zaradi različnosti zakonodaje s tega 
področja v Evropi, nejasnih pogodbenih določb in pomanjkanja jasnih pravil o pravicah 
intelektualne lastnine.

Nedavne raziskave so pokazale, da se 48 % vodstvenih delavcev v zasebnem in javnem 
sektorju zaveda, da lahko izvajanje računalništva v oblaku pospeši in olajša njihovo delo. 
Vseeno jih več kot polovica ni uvedla postopkov za zmanjšanje poslovnih tveganj, kot je kraja 
identitete.

Največje tveganje v oblaku so tako imenovani „insajderji“, ki so zaposleni v podjetjih, ki 
zagotavljajo storitve v oblaku, in imajo dostop do podatkov o strankah, sledijo pa jim drugi 
odjemalci ponudnikov teh storitev, zlasti v primeru razpada mehanizmov izolacije.

Zaradi različnih pravnih sistemov v državah članicah ostaja enotni digitalni trg EU 
razdrobljen, harmonizacija na področju pravic intelektualne lastnine kot posledica direktive o 
avtorskih pravicah pa je omejena. Zato je treba ukrepe usmeriti v obravnavanje vprašanja 
tistih storitev v oblaku, ki so zaradi čezmejnih transakcij odvisne od enotne ureditve pravic 
intelektualne lastnine. Pri predlogih o skupinskem upravljanju pravic in dajatvah za zasebno 
kopiranje je treba upoštevati razvoj novih tehnologij, zlasti storitev računalništva v oblaku, in 
razjasniti pravila za varstvo pravic intelektualne lastnine v digitalnem okolju.

Na nedavnem javnem posvetovanju Komisije o računalništvu v oblaku se je izkazalo, da je 
pravna ureditev po mnenju udeležencev v 90 % primerov nejasna. Med zainteresiranimi 
stranmi vlada splošna zmeda v zvezi s pravicami in odgovornostmi v čezmejnem 
računalništvu v oblaku, zlasti v zvezi z vprašanji pravne odgovornosti in sodne pristojnosti. 
Ob razdrobljenem notranjem trgu to zahteva nadaljnje harmoniziranje zakonodaje v državah 
članicah – odpraviti bi morali zlasti vrzeli in pomanjkljivosti v veljavni zakonodaji EU, 
predvsem v direktivi o nepoštenih poslovnih praksah in direktivi o nedovoljenih pogojih v 
pogodbah v zvezi z varstvom potrošnikov ter v direktivi o e-poslovanju v zvezi z izvzetji iz 

                                               
1 –Velikost svetovnega trga naj bi strmo narasla, tj. z 21,5 milijarde USD leta 2010 na 73 milijard USD 
leta 2015; računalništvo v oblaku naj bi okrepilo BDP za 1 do 2 % v petih največjih gospodarstvih v Evropi; po 
pričakovanjih naj bi do leta 2014 v svetovnem gospodarstvu ustvarilo 11,3 milijona dodatnih delovnih mest 
(podatki so vzeti iz svetovne in regionalne napovedi Mednarodnega podatkovnega centra (IDC) v zvezi s 
storitvami informacijske tehnologije v oblaku za obdobje 2011–2015 ter iz publikacije Federica Etra The 
Economics of Cloud Computing, 2011).
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dajatev za zasebno kopiranje.

Potrošniki ter mala in srednja podjetja, ki želijo uporabljati javne oblake, se pogosto srečujejo 
s pogodbami, pri katerih se ni mogoče pogajati, najpogosteje z dogovori, pri katerih je treba 
označiti ustrezna polja. Zato bi morala Komisija skupaj z državami članicami razmisliti o 
uvedbi jasnejših pravil ali vzorčnih pogodb. Oblikovati bi bilo treba smernice in 
standardizirane sheme vzorčnih pogodb, ki bi določale ključna določila in pogoje, pomembne 
za uporabnike, ter povečale preglednost.

Uporabnikom storitev v oblaku bi bilo treba omogočiti tudi, da v skladu s standardiziranimi 
postopki ocenijo vsako ponudbo storitev v oblaku glede na varnost in jamstva, ki jih storitev 
zagotavlja, in sicer v okviru tako imenovanih sporazumov o ravni storitev. Zato bi bilo treba 
na evropski ravni izvajati prostovoljni program certificiranja, ki bi uporabnikom omogočal 
enostavno ocenjevanje in primerjavo ravni skladnosti s standardi, interoperabilnosti in 
varnostnih sistemov storitev v oblaku, pri čemer bi bilo treba upoštevati razlike pri tem na 
treh različnih ravneh storitev: infrastruktura kot storitev (IaaS), platforma kot storitev (Paas) 
in programska oprema kot storitev (Saas). Prvi primer zadeva varnostno opremo, dobavne 
poti, podatke itd. V drugem primeru je za varnost odgovorna predvsem stranka, ki bi morala 
ustrezno varovati svoje podatke. V tretjem primeru odgovornost nosi dobavitelj.

Zagotavljanje ustreznih pravnih sredstev, ki jih lahko uporabniki uveljavljajo pri ponudnikih 
storitev računalništva v oblaku, je nujno, zlasti na področju potrošniških storitev. Zaradi težav 
v zvezi s sodno pristojnostjo je malo verjetno, da bi mogli evropski potrošniki uveljavljati 
pravna sredstva pri ponudnikih storitev. Zato bi morala Komisija pospešiti izvajanje 
mehanizmov alternativnega in spletnega reševanja sporov ter oblik kolektivnih pravnih 
sredstev, da bi olajšala reševanje sporov, s katerimi se srečujejo potrošniki na tem področju, 
ne da bi še dodatno obremenjevali nacionalnih sodišč.
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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za nadaljnjo harmonizacijo zakonodaje v državah 
članicah, da bi preprečili nejasnosti v zvezi s sodno pristojnostjo in razdrobljenost ter na 
enotnem digitalnem trgu zagotovili preglednost;

2. se zaveda, da je nujno potrebna jasna in enotna evropska zakonodaja za računalništvo v 
oblaku, s katero bomo zagotovili konkurenčno evropsko okolje, povečali inovacije in 
spodbudili rast;

3. poziva Komisijo, naj pregleda še druge zakonodajne akte EU, da bi odpravila vrzeli, 
povezane z računalništvom v oblaku; predvsem poziva k natančnejši opredelitvi sistema 
pravic intelektualne lastnine ter k pregledu direktiv o nepoštenih poslovnih praksah, o 
nedovoljenih pogojih v pogodbah in o e-poslovanju, ki so najpomembnejši zakonodajni 
akti EU na področju računalništva v oblaku;

4. se zaveda, da je ob potekajočem pregledu pravil EU o varstvu podatkov pomembno 
preučiti pravni okvir za računalništvo v oblaku, s tem bomo namreč zagotovili jasna 
pravila o obdelavi osebnih podatkov; poudarja, da je pomembno zagotoviti varen pravni 
okvir za prosti pretok teh podatkov, kar bo omogočilo večjo podatkovno interoperabilnost 
in, kar je še pomembneje, večje zaupanje uporabnikov;

5. poudarja, da je varstvo zasebnosti temeljna pravica in je torej treba pri razvoju novih 
storitev v oblaku spoštovati visoko raven varstva osebnih podatkov v skladu z zakonodajo 
Unije o temeljnih pravicah in svoboščinah v Uniji;

6. poziva, da bi za primere, ko bi zasebne podatke evropskih državljanov prenašali v tretje 
države, oblikovali „evropski pečat“, s katero bi jamčili, da bodo podjetja in tretje države 
spoštovali pravo EU in temeljno pravico do varstva zasebnosti;

7. poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi bo omogočila sodelovanje med 
zasebnimi operaterji, da bi razvili evropsko računalništvo v oblaku, v katerem bi veljala 
načela in vrednote EU;

8. poziva Komisijo, naj vzpostavi jasen pravni okvir na področju avtorsko zaščitenih vsebin 
v oblaku, zlasti v zvezi s predpisi o izdajanju licenc;

9. priznava, da shranjevanje zaščitenih del s storitvami v oblaku ne bi smelo postavljati pod 
vprašaj pravice evropskih imetnikov pravic intelektualne lastnine do pravičnega 
nadomestila za uporabo njihovih del; sprašuje pa se, ali ne bi mogli teh storitev 
obravnavati enako kot nosilce in gradiva s tradicionalnim in digitalnim zapisom; 

10.  poziva Komisijo, naj preuči različne vrste storitev v oblaku, oceni učinek shranjevanja 
zaščitenih del v oblaku na sisteme plačevanja nadomestil za avtorske pravice, zlasti pa, 
kako se zaračunavajo plačila za zasebno kopiranje pri nekaterih vrstah storitev v oblaku;
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11. poudarja, da je veliko nejasnosti glede veljavnega prava in sodne pristojnosti, tako da so 
glavno orodje za vzpostavljanje odnosov med ponudniki in potrošniki storitev v oblaku 
pogodbe – obstaja torej očitna potreba po enotnih evropskih smernicah na tem področju;

12. poziva Komisijo, naj skupaj z državami članicami razvije evropske modele najboljše 
prakse za pogodbe ali „vzorčne pogodbe“, s katerimi bi zagotovili popolno preglednost z 
zelo jasnimi določili in pogoji;

13. poudarja, da je računalništvo v oblaku pomembno za mala in srednja podjetja, predvsem 
na oddaljenih in na najbolj oddaljenih območjih, in poziva Komisijo, naj razmisli o 
ustreznem pravnem okviru, ki bi jim omogočil večjo rast in produktivnost, saj bi jim 
koristili nižji začetni stroški in boljši dostop do analitskih orodij;

14. poziva Komisijo, naj skupaj z zainteresiranimi stranmi oblikuje prostovoljne programe za 
certificiranje varnostnih sistemov ponudnikov, ki bi pomagali harmonizirati prakse med 
ponudniki storitev v oblaku in povečali ozaveščenost strank o tem, kaj bi morale od njih 
pričakovati;

15. poziva Komisijo, naj skupaj z zainteresiranimi stranmi spodbuja razvoj decentraliziranih 
storitev na osnovi brezplačne in odprtokodne programske opreme, ki bi pomagale 
harmonizirati prakse med ponudniki storitev v oblaku in evropskim državljanom 
omogočile nadzor nad njihovimi zasebnimi podatki in komunikacijo s šifriranjem od točke 
do točke (P2PE);

16. poudarja, da je zaradi težav v zvezi s sodno pristojnostjo malo verjetno, da bi mogli 
evropski potrošniki uveljavljati pravna sredstva pri ponudnikih storitev v oblaku v drugih 
jurisdikcijah; zato poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezna pravna sredstva na področju 
potrošniških storitev, saj je med potrošniki in ponudniki storitev računalništva v oblaku 
izrazito neravnovesje moči;

17. poziva Komisijo, naj zagotovi hiter začetek izvajanja mehanizmov alternativnega in 
spletnega reševanja sporov, potrošnikom pa za potrošnike v primeru kršitev varnosti in 
zasebnosti ter nezakonitih pogodbenih določb za storitve v oblaku omogoči uveljavljanje 
ustreznih kolektivnih pravnih sredstev.
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