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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens meddelande, men för att säkerställa att kommande 
lagstiftning blir funktionsduglig ser hon gärna att kommissionen gör vissa bestämmelser 
strängare och ser över problemet tillsammans med all annan lagstiftning som kan utnyttjas för 
att undanröja hinder och frigöra dess fulla potential.

Molnbaserade datortjänster har en enorm potential och bör bli gynnsam för företag, 
medborgare och den offentliga sektorn1, men den innebär också vissa rättsliga och 
avtalsmässiga risker, med tanke på att det rör sig om en ny modell för nätbaserade 
datortjänster. Bland övriga bekymmer, såsom säkerhet och leverantörsinlåsning, finns det 
en stor oro bland både tjänsteleverantörer och användare rörande avsaknaden av 
standardisering, vilket borde vara ett krav för en inre marknad över hela Europa, mångfalden 
av relevant lagstiftning i olika delar av Europa, nuvarande oklara avtalsbestämmelser samt 
bristen på klara regler om immateriella rättigheter.

Ny forskning visar att 48 procent av direktörer i både den privata och offentliga sektorn är 
medvetna om att genomförandet av molnbaserade datortjänster kan snabba upp och underlätta 
deras arbete. Fler än hälften av dem har däremot inte infört några förfaranden för att minimera 
affärsrisker, såsom identitetsstöld.

Det största hotet i molnet är så kallade ”insiders”, anställda i företag som tillhandahåller 
molntjänster och som har tillgång till kunduppgifter, följda av andra hyrestagare knutna till 
molntjänstleverantören, inte minst när isoleringsmekanismerna fallerar.

EU:s digitala inre marknad är fortfarande fragmenterad på grund av skilda rättsordningar 
i medlemsstaterna, och när det gäller immateriella rättigheter har bara en begränsad 
harmonisering genomförts i kölvattnet av direktivet om upphovsskydd. Insatser måste därför 
fokuseras på molntjänster som baserar sig på ett enhetligt system för immateriella rättigheter 
över gränserna. Förslagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och avgifter för 
privatkopiering måste beakta utvecklingen av ny teknik, särskilt molntjänster, och klargöra 
reglerna för att garantera immateriella rättigheter i en digital miljö.

Enligt ett offentligt samråd som nyligen genomfördes av kommissionen om molnbaserade 
datortjänster var rättsordningen oklar för de svarande i 90 procent av fallen. Det råder allmän 
förvirring bland aktörer om rättigheter och ansvar när det gäller molnbaserade datortjänster 
över gränserna, särskilt med hänsyn till ärenden som rör ansvar och rättsbefogenhet. 
Tillsammans med den fragmenterade inre marknaden kräver denna situation ytterligare 
harmonisering av lagar i medlemsstaterna, särskilt i fråga om att avlägsna luckor och 
svagheter i tillämplig unionslagstiftning, inte minst direktivet om otillbörliga affärsmetoder 
och direktivet om oskäliga villkor i konsumentavtal, samt e-handelsdirektivet när det handlar 
om befrielse från avgifter för privatkopiering.
                                               
1 Storleken på den globala marknaden beräknas växa markant, från 21,5 miljarder USD 2010 till 73 miljarder 
2015. Molnbaserad databehandling förväntas ge en ökning av BNP på mellan 1 och 2 procent i Europas 
fem största ekonomier. Man räknar med att den kommer att skapa 11,3 miljoner nya arbetstillfällen till den 
världsekonomin 2014 (uppgifter från International Data Corporation (IDC) worldwide and regional IT cloud 
services forecast for 2011-2015 och Federico Etro, The Economics of Cloud Computing, 2011).



PE514.601v03-00 4/7 AD\1003272SV.doc

SV

Konsumenter och små och medelstora företag som vill utnyttja publika molntjänster ställs ofta 
inför avtal av den typ där kunden bara kan godta eller förkasta det, och som oftast ingås 
genom ett rutinmässigt godkännande. Kommissionen bör därför tillsammans med 
medlemsstaterna överväga att införa klarare bestämmelser eller standardavtal. Behov finns för 
riktlinjer och standardiserade avtalsmallar som fastställer för användarna viktiga centrala 
termer och villkor, samtidigt som öppenheten ökas.

Användare av molntjänster bör dessutom kunna bedöma vad varje molntjänst med hjälp av 
standardiserade förfaranden rörande den säkerhet och de garantier som tjänsten omfattar, de 
så kallade servicenivåavtalen. Ett frivilligt certifieringssystem som gör det möjligt för 
användare att enkelt bedöma och jämföra hur väl olika molntjänster stämmer överens vad 
gäller standarder, interoperabilitet och säkerhet bör därför införas på unionsnivå. Systemet bör 
ta hänsyn till de skillnader som upptäcks i dessa avseenden på de tre olika servicenivåerna: 
infrastruktur som tjänst (IaaS, Infrastructure as a Service), plattform som tjänst (PaaS, 
Platform as a Service) och programvara som tjänst (SaaS, Software as a Service). Den första 
gäller säkerhetsutrustning, ledningar, data osv. I den andra faller ansvaret för säkerheten 
huvudsakligen på kunden, som själv måste skydda sina data på lämpligt vis. I det tredje fallet 
ligger ansvaret på leverantören.

Tillhandahållandet av lämpliga möjligheter till rättslig prövning för användare när det handlar 
om molntjänstleverantörer är nödvändigt, särskilt på området kundservice. På grund av 
problem med domstols behörighet är det i praktiken inte sannolikt att europeiska konsumenter 
har möjlighet att inleda rättslig prövning mot molntjänsteleverantörer. Kommissionen bör 
därför snabba på genomförandet av en nätbaserad alternativ tvistlösningsmekanism och 
former av kollektiv prövning i syfte att underlätta för användarna att lösa konflikter på detta 
område, utan att lägga allt för mycket ytterligare börda på nationella domstolar.
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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att ytterligare 
harmonisera medlemsstaternas lagar i syfte att undvika förvirring och fragmentering av 
jurisdiktionerna, samt att säkerställa öppenheten på den digitala inre marknaden.

2. Europaparlamentet noterar det brådskande behovet av en klar och enhetlig europeisk 
lagstiftning för molnbaserade datortjänster i syfte att säkerställa en konkurrenskraftig 
europeisk miljö, ökad innovation och ökad tillväxt.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över annan unionslagstiftning för att 
överbrygga luckor i fråga om molnbaserade datortjänster. Parlamentet uppmanar 
i synnerhet till ett klargörande av ordningen för immateriell äganderätt och en översyn av 
direktivet om otillbörliga affärsmetoder, direktivet om oskäliga villkor i konsumentavtal 
och e-handelsdirektivet, vilka är de viktigaste delarna av unionslagstiftningen som är 
tillämplig på molnbaserade datortjänster.

4. Europaparlamentet noterar betydelsen av att beakta det rättsliga ramverket för 
molnbaserade datortjänster mot bakgrund av den pågående översynen av unionens 
dataskyddsregler, och att här säkerställa tydliga regler för behandling av personuppgifter. 
Parlamentet konstaterar betydelsen av det fria flödet av sådana data inom en säker rättslig 
ram, vilket leder till större datainteroperabilitet och, än viktigare, större förtroende hos 
användarna.

5. Europaparlamentet påminner om att integritetsskyddet är en grundläggande rättighet och 
att de nya datormolntjänsterna därför kräver en hög skyddsnivå för personuppgifter, i linje 
med unionens grundläggande rättigheterna och friheter.

6. Europaparlamentet kräver, när det gäller överföring av unionsmedborgares 
personuppgifter till tredjeländer, att en ”europeisk märkning” införs som garanterar att 
berörda företag och de tredjeländer det gäller respekterar unionsrätten och den 
grundläggande rätten till integritetsskydd.

7. Europaparlamentet kräver att kommissionen vidtar nödvändiga åtgärder och underlättar 
samarbetet mellan privata aktörer för att utveckla en europeisk molntjänst som tar hänsyn 
till unionens principer och värden.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta ett klart och tydligt rättsligt 
ramverk på området upphovsrättsskydd i molnet, särskilt vad gäller bestämmelser för 
licensiering.

9. Europaparlamentet menar att när nu upphovsrättsskyddade verk börjar lagras i molnet får 
europeiska upphovsmäns rätt till skälig ersättning för användningen av verken inte 
äventyras, och undrar om molntjänsterna kan likställas med traditionella och digitala 
lagringsmedier. 
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10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över de olika typerna av molntjänster, 
hur lagringen av upphovsrättsskyddade verk i molnet påverkar systemen med 
upphovsrättslig ersättning, samt mer specifikt hur de licensavgifter för privatkopiering 
som är relevanta för vissa typer av molnbaserade datortjänster tas ut.

11. Europaparlamentet understryker, med tanke på den osäkerhet som råder rörande tillämplig 
lag och domstols behörighet, att avtalen är de huvudsakliga verktygen för upprättande av 
förbindelser mellan leverantörerna av molntjänsterna och deras kunder, och att det därför 
finns ett klart behov för gemensamma europeiska riktlinjer på det området.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta tillsammans med medlemsstaterna 
för att ta fram modeller för europeisk bästa praxis för avtal, eller ”avtalsmallar”, som ska 
säkerställa total öppenhet genom att tillhandahålla samtliga regler och villkor i ett mycket 
klart och tydligt format.

13. Europaparlamentet framhåller att molnbaserade datortjänster är viktiga för små och 
medelstora företag, särskilt för företag som är etablerade i avlägset belägna områden eller 
randområden eller som har ekonomiska problem, och uppmanar kommissionen att 
överväga ett lämpligt ramverk för att göra det möjligt för små och medelstora företag att 
öka sin tillväxt och produktivitet, eftersom de då kan dra nytta av minskade direkta 
kostnader och få bättre tillgång till analysverktyg.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med berörda aktörer ta fram 
frivilliga certifieringssystem för leverantörernas säkerhetssystem, vilka skulle bidra till 
harmoniserad praxis mellan molnleverantörerna och som skulle göra kunderna mer 
medvetna om vad de kan förvänta sig från leverantörerna av molntjänster.

15. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med berörda parter främja 
utvecklingen av decentraliserade tjänster baserade på gratis programvara med öppen 
källkod, vilket skulle bidra till harmonisering av den praxis som tillämpas av 
molntjänstleverantörerna och möjliggöra för europeiska medborgare att återta kontrollen 
över sina personuppgifter och sin kommunikation, exempelvis genom direktkryptering.

16. Europaparlamentet betonar att det på grund av problem med domstols jurisdiktion 
i praktiken inte är sannolikt att europeiska konsumenter har möjlighet att inleda rättslig 
prövning mot molntjänstleverantörer i andra jurisdiktioner. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att tillhandahålla lämpliga möjligheter till rättslig prövning på området 
kundservice, eftersom det råder stor obalans i maktfördelningen mellan kunder och 
leverantörer av molnbaserade datortjänster.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alternativ tvistlösning och 
nätbaserad tvistlösning genomförs snabbt och att kunder får lämpliga möjligheter till 
kollektiv prövning vid brott mot bestämmelserna om säkerhet och personlig integritet 
samt mot olagliga avtalsbestämmelser för molntjänster.
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