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JAVASLATOK 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

a következő javaslatokat: 

– tekintettel a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 

97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. 

október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre1, 

– tekintettel a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes 

vonatkozásairól szóló 99/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre2, 

– tekintettel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvre3, 

– tekintettel a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, 

különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-

i, 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre4, 

– tekintettel az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes 

vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvre5, 

A. mivel a digitális belső piac kulcsfontosságú tényező az Európa 2020 stratégia céljainak 

megvalósítása szempontjából, jelentős lendületet ad az egységes piaci intézkedéscsomag 

célkitűzéseinek megvalósításához, valamint választ ad az Uniót érintő gazdasági és 

pénzügyi válságra; 

B. mivel a szélessávú hálózatokkal való, az EU egészére kiterjedő ellátottság, az internetes 

szolgáltatásokhoz való egyetemes és mindenki számára egyenlő hozzáférés, valamint a 

hálózatsemlegesség szavatolása az európai felhőrendszer kialakulásának lényeges 

előfeltétele; 

C. mivel az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz célja többek között a szélessávú hálózatok 

Európán belüli elterjesztésének fokozása;  

D. mivel a felhőalapú technológia előnyei a költségmegtakarításban, a 

munkahelyteremtésben és az új üzleti lehetőségek teremtésében, a rugalmasságban (az 

adattárolási kapacitás szükségletekhez igazításában), a munkavállalók, vállalkozások és 

polgárok mobilitásában, a versenyképesség potenciális méretgazdaságosságból eredő 

                                                 
1 HL L 304., 2011.11.22., 64. o. 
2 HL L 171., 1999.7.7., 12. o. 
3 HL L 281., 1995.11.23., 31. o. 
4 HL L 178., 2000.7.17., 1. o. 
5 HL L 167., 2001.6.22., 10. o. 
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növekedésében és az új szolgáltatások innovációs potenciáljában rejlenek, amelyek adott 

esetben – különösen a kkv-k számára – gazdasági előnyökkel járnak;  

E. mivel a számítási felhőnek a piacra lépés akadályainak csökkentésén (például az 

információtechnológiai infrastruktúra költségeinek mérséklésén) keresztül ösztönöznie 

kell a kkv-k integrációját; 

F. mivel az európai felhőrendszer szempontjából nélkülözhetetlen az adatvédelemre 

vonatkozó európai jogi normák szavatolása; 

G. mivel a számítási felhő fejlesztésének elő kellene segítenie a kreativitás ösztönzését mind 

a jogtulajdonosok, mind pedig a felhasználók javára; mivel továbbá e folyamatban el kell 

kerülni az egységes piac torzulását, és növelni kell a fogyasztók és a vállalkozások 

számítási felhő iránti bizalmát; 

1. tudatában van a számítási felhőben rejlő jelentős gazdasági, társadalmi és kulturális 

potenciálnak, és üdvözli a Bizottság azon kezdeményezését, hogy átfogó felhőstratégia 

kialakításába fogjon, és foglalkozzon az azokkal járó jogi kérdésekkel; 

2. rámutat az abban rejlő hatalmas lehetőségekre, hogy bármilyen, az internetre kapcsolódó 

eszközről hozzá lehet férni az adatokhoz; 

3. hangsúlyozza, hogy teljes mértékben el kell ismerni és támogatni kel a számítási felhő 

hosszabb távú stratégiai dimenzióját mint az európai gazdaság fellendítésére (például a 

kutatás és fejlesztés, illetve a felhőalapú technológia ipari felhasználása révén) kínálkozó 

lehetőséget; 

4. ugyanakkor rámutat a számítási felhő használatával kapcsolatos problémákra, és 

hangsúlyozza, hogy segíteni kell a vállalkozásokat a szükségleteikhez igazodó felhőalapú 

megoldások feltárásában, kiválasztásában és gyakorlati megvalósításában, valamint 

támogatni kell a nagysebességű szélessávú internethez való hozzáférés fejlesztését; 

5. hangsúlyozza, hogy az azzal kapcsolatos félelmek, hogy a felhasználó elveszíti az 

ellenőrzést az adatok felett, és az adatok külső elhelyezése nyomán külső szolgáltatóktól 

válik függővé, alááshatják a felhasználók számítási felhőbe vetett bizalmát; ezért kitart 

amellett, hogy a köz- és magánszférán belüli felhasználók számítási felhőbe vetett 

bizalmának megteremtése és megtartása érdekében maradéktalanul biztosítani kell az 

adatvédelmet;  

6. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a különleges adatok, így például az egészséggel 

kapcsolatos adatok megfelelő védelmét; 

7. úgy véli, hogy az adatok hordozhatóságának, integritásának, titkosságának, rendelkezésre 

állásának és visszafordíthatóságának és a szolgáltatások, platformok és infrastruktúrák 

interoperabilitásának biztosítása jelentős kihívást jelent, mivel mindez alapvetően fontos 

az innováció és a verseny ösztönzéséhez; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy 

a felhőszolgáltatók ne kényszerítsék a felhőfelhasználókat szolgáltatásaik igénybevételére, 

továbbá hogy a felhasználók megőrizzék adataik feletti rendelkezési jogukat, és kérésre 

indokolatlan késedelem nélkül, díjmentesen és adatvesztés nélkül másik szolgáltatásra 
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válthassanak át; úgy véli, hogy e kihívások leküzdése elengedhetetlen a fogyasztók és a 

köz- és a magánszféra felhőalapú szolgáltatásokba vetett bizalmának megteremtéséhez és 

az azokban rejlő összes lehetőség kihasználásához; 

8. emlékeztet rá, hogy Európának ki kell használnia, hogy ez a technológia még viszonylag 

korai szakaszban van, és törekednie kell a fejlesztésére, hogy élvezze a várhatóan 

kínálkozó méretgazdaságosság előnyeit, és ezáltal fellendítse gazdaságát, különös 

tekintettel az ikt-ágazatra; 

9. rámutat, hogy a számítási felhő nagy jelentőséggel bír egyrészt a kkv-k – különösen a 

gazdasági nehézségekkel küzdő országokban, illetve távoli és legkülső területeken 

működő kkv-k – szempontjából, tekintve, hogy eszközként szolgál az elszigeteltség 

leküzdéséhez és a kkv-k versenyképesebbé válásához, másrészt a közigazgatások 

szempontjából, mivel lehetővé teszi szolgálataik hatékonyságának és rugalmasságának 

fokozását, valamint a költségek és a bürokrácia csökkentését; 

10. fájlalja, hogy a számítási felhő esetében az eltérő jogi előírások a széttöredezett digitális 

belső piacot és a felhőszolgáltatók és -felhasználók számára jelentős tranzakciós 

költségeket eredményeznek; 

11. ennek megfelelően felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot az átláthatósági 

követelményekre vonatkozó, valamint a visszaélésszerű és tisztességtelen gyakorlatok 

megelőzését célzó jogalkotási intézkedésekre; ezenfelül felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat annak biztosítására, hogy a fogyasztóvédelmi vívmányokat a felhőalapú 

szolgáltatásokra átfogóan és egységesen alkalmazzák az EU egész területén; 

12. üdvözli, hogy a Bizottság lépéseket tett az uniós szintű standard szerződéses feltételek 

kidolgozása felé, figyelembe véve a nemzeti ajánlásokat és bevált gyakorlatokat, mivel a 

szolgáltatások magas szintű biztonsága és a felhőfelhasználók jogbiztonsága igen fontos a 

felhőalapú szolgáltatások fejlődésének további ösztönzése szempontjából; úgy véli 

ugyanakkor, hogy ez nem akadályozhatja meg, hogy a piac a fogyasztók, a vállalkozások 

és a kormányzatok igényeire válaszolva fejlessze a felhőalapú szolgáltatásokat; 

13. sajnálattal fogadja a tagállamok azon javaslatát, hogy a következő többéves pénzügyi 

keretben az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz költségvetését 8,2 milliárd euróval 

csökkentsék; 

14. felhívja a Bizottságot, hogy a verseny és a fogyasztók választási lehetőségeinek 

maximalizálása érdekében biztosítsa a nyílt és interoperábilis szabványokkal 

megtámogatott technológiasemleges megközelítést; 

15. üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy az Unió egészére kiterjedő tanúsítási 

rendszert hoz létre, amely ösztönzőként szolgálna a felhőalapú szolgáltatások fejlesztői és 

szolgáltatói számára ahhoz, hogy beruházásokat hajtsanak végre a magánélet védelmének 

fokozása érdekében;  

16. hangsúlyozza, hogy a fehasználóknak nem feltétlenül van tudomásuk arról, hogy az 

általuk igénybe vett szolgáltatások számítási felhőn alapulnak; ezért kitart annak 

szükségessége mellett, hogy a felhasználókat jobban tájékoztassák adataik kezeléséről, és 
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különösen arról, hogy adataikat ki, hol és milyen módon kezeli; 

17. hangsúlyozza, hogy a közszféra kulcsszerepet játszik a számítási felhő fejlődésében; 

üdvözli az Európai Számításifelhő-partnerség létrehozását és az annak irányítóbizottsága 

által az első ülés után elfogadott következtetéseket; hangsúlyozza, hogy uniós és nemzeti 

szinten ajánlásokat és bevált gyakorlatokat kell kidolgozni a közszféra informatikai 

alkalmazásainak felhőre való átállítására vonatkozóan, biztosítva egyszersmind a 

biztonság kérdésével kapcsolatos magas szintű tudatosságot, különösen amennyiben 

személyes adatokról van szó;  

18. felhívja a Bizottságot, hogy standard szerződéses záradékok vagy kötelező erejű vállalati 

szabályok révén biztosítsa, hogy az uniós felhőfelhasználók személyes adatainak 

harmadik országba való továbbítása az uniós adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő, 

szigorú garanciák és feltételek alapján történjék; 

19. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az EU és az Egyesült Államok közötti 

Biztonságos Kikötő Megállapodás felülvizsgálatának helyénvalóságát a megállapodás 

technológiai fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében, kiváltképp a számítási felhőhöz 

kapcsolódó szempontok tekintetében; 

20. hangsúlyozza, hogy a számítási felhő felveti annak szükségességét, hogy meghatározzuk 

az alkalmazandó jogot, illetve az uniós adatvédelmi jogszabályok végrehajtása 

tekintetében az összes érintett fél felelősségét, különösen arra vonatkozóan, amikor az 

európai felhasználók adatait felhőalapú technológia alkalmazásával harmadik országbeli 

társaságok tárolják; felhívja ezért a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, 

hogy amennyiben az Unió lakosainak személyes adatait harmadik országban székhellyel 

rendelkező felhőszolgáltatónak továbbítják, és azokat ott dolgozzák fel, az az európai 

adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történjék; emellett kéri, hogy a Bizottság és a 

tagállamok konkrétan biztosítsák, hogy amennyiben az Unióban lakóhellyel vagy 

székhellyel rendelkező felhőfelhasználók adatait a felhőszolgáltatók harmadik országok 

bűnüldöző hatóságainak továbbítják, annak tényéről tájékoztassák őket; különös 

aggályainak ad hangot a jövőbeli kereskedelmi megállapodásokon belül az internetes 

szolgáltatók felelőssége tekintetében, amely az adatvédelmet is magában foglalja; 

21. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy törekedjenek a felhőalapú tartalmakhoz és -

szolgáltatásokhoz való, határokon átnyúló, jogszerű hozzáférés egyszerűsítésére, valamint 

hogy vegyék fontolóra rugalmasabb engedélyezési rendszerek bevezetését; javasolja, hogy 

a Bizottság a szerzői jogi szabályozás jelenlegi felülvizsgálata során fogadjon el olyan 

egyedi javaslatokat, amelyek biztosítják, hogy a jövőben alkalmazandó rendszer elősegítse 

a felhőalapú szolgáltatások forgalmazását és terjesztését és az innovációt;  

22. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a távközlési szolgáltatók és a 

felhőszolgáltatók közötti bármely kereskedelmi megállapodás maradéktalanul megfeleljen 

az uniós versenyjogi jogszabályoknak, és tegyék lehetővé, hogy a fogyasztók bármely 

távközlési szolgáltató internetkapcsolata útján teljes körűen hozzáférjenek minden 

felhőalapú szolgáltatáshoz; 

23. felhívja a Bizottság figyelmét, hogy az adatközpontok helye komoly stratégiai 

jelentőséggel bír, valamint hogy ezek az Unió területén kívüli helyszínek milyen 
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lehetséges következménnyel járhatnak, különösen az érzékeny adatok vagy a 

köztestületek adatainak tárolása tekintetében; 

24. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a számítási felhőt kezeljék kiemelten 

kutatási és fejlesztési programjaikban, és támogassák mind közigazgatásukban – innovatív 

e-kormányzati megoldásként a polgárok érdekében –, mind pedig a magánszférában a 

vállalkozásfejlesztés innovatív eszközeként;  

25. felhívja a Bizottságot, hogy rendszeresen konzultáljon a fogyasztói szervezetekkel és az 

ágazattal, és észrevételeiket megfelelően vegye figyelembe, különösen a számítási felhőre 

vonatkozó szerződéses standardok létrehozását illetően, valamint a tárgyalásokról és a 

szakértői csoport által levont következtetésekről rendszeresen számoljon be az Európai 

Parlamentnek; 

26. arra buzdítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a számítási felhőben rejlő gazdasági 

potenciált tudatosítsák különösen a kkv-kban; 

27. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot olyan szerzői jogdíjakra, amelyek serkentik 

az innovációt és ösztönzik a kreativitást mind a jogtulajdonosok, mind pedig a 

felhasználók javára, továbbá hogy biztosítsa, hogy a szolgáltatók és a jogtulajdonosok 

közötti engedélyezési megállapodások hatálya alá tartozó és a magánszemélyek vagy 

vállalkozások által jogszerűen megszerzett digitális tartalmakat (az üzleti célú 

felhasználással kapcsolatos korlátozásokat megfelelően figyelembe véve) ne terheljék 

további jogdíjak a felhőbe való feltöltés vagy a felhőben történő, szolgáltató általi tárolás 

alapján, feltéve, hogy a jogtulajdonosok ténylegesen hozzájutottak illetményükhöz;  

28. tudomásul veszi azt a technológiából következő tényt, hogy amennyiben a felhőalapú 

feldolgozás egy adott országban történik, az érintett ország hatóságai – többek között a 

biztonsági szolgálatok – hozzáférnek ezen adatokhoz; megjegyzi, hogy ez az ipari 

kémkedés szempontjából következményekkel jár; felhívja a Bizottságot, hogy a számítási 

felhőre vonatkozó javaslatok és ajánlások közzététele során ezt vegye figyelembe; 

29. felhívja a Bizottságot, hogy a szakértői csoporton belüli tárgyalások keretében a 

felhőszolgáltatók számára kötelezően írja elő, hogy szerződéseikbe bizonyos 

kulcsfontosságú záradékokat illesszenek be, amelyek biztosítják a szolgáltatás minőségét, 

például a szoftver és a hardver szükség esetén való frissítését, az adatok elvesztése esetére 

vonatkozó teendők meghatározását, a problémák megoldásához szükséges idő rögzítését, 

illetve azt, hogy a felhőfelhasználó kérésére a felhőszolgáltató milyen gyorsan távolítja el 

a sértő anyagokat;  

30. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fogadjanak el egyedi intézkedéseket a 

számítási felhő használatára és népszerűsítésére a nyílt hozzáférésű források és a nyitott 

oktatási segédanyagok tekintetében; 

31. felhívja a Bizottságot, hogy tanulmányozza és tárja fel az egyes tagállamokon belüli 

bevált gyakorlatokat a közkiadásokat érintő azon megtakarítások tekintetében, amelyek a 

számítási felhő közszférában való használata révén érhetők el, különösen új 

közbeszerzési modellek létrehozásával;  
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