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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, tomēr, lai nodrošinātu, ka 
topošais tiesību akts ir piemērojams, uzskata par vajadzīgu aicināt Komisiju dažus 
noteikumus padarīt stingrākus un skatīt problēmu saistībā ar visiem citiem tiesību aktiem, kas 
var palīdzēt likvidēt šķēršļus un pilnībā atraisīt tā potenciālu.

Mākoņdatošana sniedz ļoti lielas iespējas, un tai būtu jānodrošina ieguvumi uzņēmējiem, 
iedzīvotājiem un publiskajam sektoram1, bet kā jauns tīkla datorsistēmu modelis tā rada arī 
vairākus riskus juridiskajā un līgumattiecību jomā. Bažas rodas ne vien par drošību vai 
piesaisti vienam piegādātājam — gan pakalpojumu sniedzējus, gan lietotājus nopietni uztrauc 
arī nepietiekama standartizācija, kas būtu nepieciešama vienota Eiropas tirgus izveidei, 
attiecīgo tiesību aktu daudzveidība visā Eiropā, pašlaik neskaidrie līgumu noteikumi un 
skaidru noteikumu trūkums attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām (IĪT).

Nesen veikts pētījums liecina, ka 48 % vadītāju gan privātajā, gan publiskajā sektorā apzinās, 
ka mākoņdatošana ļautu viņiem strādāt ātrāk un vieglāk. Vairāk nekā puse no viņiem tomēr 
nav ieviesuši nekādas procedūras, lai samazinātu riskus uzņēmējdarbībai, piemēram,
identitātes zādzības risku.

Vislielākais drauds mākoņdatošanā ir mākoņpakalpojumu sniedzēju uzņēmumos strādājošie, 
kuriem ir pieejami klientu dati, un arī citi pakalpojumu sniedzēja mākoņa lietotāji, jo īpaši tad, 
ja nedarbojas datu nodalīšanas mehānismi.

ES vienotais digitālais tirgus joprojām ir sadrumstalots, jo atšķiras dalībvalstu tiesiskais 
režīms, turklāt ar jauno Autortiesību direktīvu IĪT regulējums nav pilnībā saskaņots. Tāpēc ir 
mērķtiecīgi jārīkojas, lai risinātu jautājumu, kas saistīts ar mākoņpakalpojumiem, kuri ir 
atkarīgi no vienota IĪT pārrobežu režīma. Priekšlikumos par tiesību kolektīvu pārvaldību un 
privātas kopēšanas maksu ir jāņem vērā jauno tehnoloģiju attīstība, jo īpaši mākoņdatošanas 
pakalpojumu jomā, un jāprecizē noteikumi par IĪT nodrošināšanu digitālajā vidē.

Komisijas nesen  rīkotā sabiedriskā apspriešana par mākoņdatošanu liecina, ka 90 % 
respondentu nebija skaidrības par juridisko režīmu. Ieinteresētajām personām kopumā nav 
skaidra priekšstata par to, kādas ir tiesības un pienākumi pārrobežu mākoņdatošanas 
situācijās, jo īpaši attiecībā uz atbildību un jurisdikciju. Ņemot vērā vēl arī sadrumstaloto 
iekšējo tirgu, ir jāturpina saskaņot tiesību akti visās dalībvalstīs, jo īpaši novēršot vājās vietas 
un nepilnības spēkā esošajos ES tiesību aktos, konkrēti, Negodīgas komercprakses direktīvā, 
Direktīvā par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos un E-komercijas direktīvā attiecībā 
uz atbrīvojumiem no privātas kopēšanas maksas.

Patērētājiem un MVU, kas vēlas lietot publiskus mākoņus, bieži tiek piedāvāti līgumi, kurus 

                                               
1 Sagaidāms, ka globālā tirgus apjoms strauji palielināsies no USD 21,5 miljardiem 2010. gadā līdz 
USD 73 miljardiem 2015. gadā; paredzams, ka mākoņdatošana par 1–2 % palielinās piecu lielāko Eiropas valstu 
IKP; tiek prognozēts, ka līdz 2014. gadam tā pasaules ekonomikā nodrošinās 11,3 miljonus jaunu darbvietu 
(avots: Starptautiskās Datu korporācijas (IDC) prognozes attiecībā uz IT mākoņpakalpojumu globālās un 
reģionālās attīstības tendencēm 2011.–2015. gadā un Federico Etro. The Economics of Cloud Computing, 2011).
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slēdzot var tikai akceptēt piedāvātos nosacījumus vai arī atteikties no līguma, un šie līgumu 
tiek slēgti, vienkārši ieklikšķinot attiecīgajā lodziņā. Tāpēc Komisijai kopā ar dalībvalstīm 
vajadzētu apsvērt precīzāku noteikumu vai līgumu paraugu ieviešanu. Ir vajadzīgas 
pamatnostādnes un standartizētas līgumu paraugu shēmas, kas nosaka galvenos lietotājiem 
svarīgos noteikumus un nosacījumus, vienlaikus palielinot pārredzamību.

Mākoņa lietotājiem turklāt vajadzētu būt iespējai novērtēt ikvienu piedāvāto 
mākoņpakalpojumu, pamatojoties uz standartizētām procedūrām, kas ir spēkā attiecībā uz 
pakalpojuma sniegto drošību un garantijām, proti, jābūt pieejamiem tā sauktajiem 
pakalpojumu līmeņa nolīgumiem (PLN). Tāpēc Eiropas mērogā būtu jāievieš brīvprātīga 
sertifikācijas shēma, kas ļautu lietotājiem vienkārši novērtēt un salīdzināt mākoņpakalpojumu 
atbilstību standartiem, šo pakalpojumu sadarbspēju un drošības sistēmas, ņemot vērā 
attiecīgās atšķirības trīs dažādos pakalpojuma līmeņos: infrastruktūra kā pakalpojums (IskP), 
platforma kā pakalpojums (PlkP) un programmatūra kā pakalpojums (PrkP). Pirmais līmenis 
attiecas uz drošības iekārtu, piegādes līnijām, datiem u. tml. Otrajā līmenī atbildība par 
drošību lielā mērā gulstas uz klientu, kam būtu pienācīgi jāaizsargā savi dati. Trešajā līmenī 
atbildība gulstas uz piegādātāju.

Attiecībās ar mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem lietotājiem ir vajadzīgi pienācīgi 
tiesiskās aizsardzības līdzekļi, jo īpaši klientu apkalpošanas jomā. Jurisdikcijas problēmu dēļ 
Eiropas patērētāji pašlaik, visticamāk, praksē nespēj pieprasīt kompensāciju no pakalpojumu 
sniedzēja. Komisijai tāpēc būtu ātrāk jāievieš kārtība alternatīvai strīdu izšķiršanai un strīdu 
izšķiršanai tiešsaistē, kā arī kolektīvas tiesiskās aizsardzības mehānismi, kas sekmētu šajā 
jomā radušos konfliktu risināšanu un lieki nepārslogotu valsts tiesu iestādes.
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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. mudina Komisiju rīkoties un turpināt saskaņot tiesību aktus visās dalībvalstīs, lai novērstu 
neskaidrības attiecībā uz jurisdikciju un tiesisko sadrumstalotību, kā arī nodrošinātu 
pārredzamību vienotajā digitālajā tirgū;

2. atzīmē, ka steidzami nepieciešami precīzi un vienoti Eiropas tiesību akti par 
mākoņdatošanu, lai nodrošinātu konkurētspējīgu Eiropas vidi, sekmētu inovācijas un 
veicinātu izaugsmi;

3. aicina Komisiju pārskatīt ES tiesību aktus, lai novērstu trūkumus saistībā ar 
mākoņdatošanu; jo īpaši pieprasa precizēt intelektuālā īpašuma tiesību režīmu un pārskatīt 
Negodīgas komercprakses direktīvu, Direktīvu par negodīgiem līguma noteikumiem un E-
komercijas direktīvu, kas ir vissvarīgākie mākoņdatošanai piemērojamie ES tiesību akti;

4. atzīmē, ka ir svarīgi tiesisko regulējumu mākoņdatošanas jomā veidot tā, lai ņemtu vērā 
pašlaik notiekošo ES datu aizsardzības noteikumu pārskatīšanu, nodrošinot precīzus 
noteikumus attiecībā uz personas datu apstrādi; atzīmē, cik svarīgi ir panākt šādu datu 
brīvu apriti atbilstoši drošam tiesiskajam regulējumam, kā rezultātā tiktu panākta labāka 
datu savietojamība un pieaugtu lietotāju uzticēšanās, kas ir vēl svarīgāks aspekts;

5. norāda, ka tiesības uz privāto dzīvi ir pamattiesības, un tāpēc jaunie mākoņdatošanas 
pakalpojumi ir jāveido tā, lai nodrošinātu augstu personas datu aizsardzības līmeni 
saskaņā ar Savienības pamattiesībām un pamatbrīvībām;

6. prasa izveidot īpašu Eiropas zīmi, lai gadījumos, kad Eiropas iedzīvotāju personas dati 
tiek pārsūtīti uz trešām valstīm, varētu apliecināt, ka uzņēmumi un iesaistītās trešās valstis 
ievēro ES tiesību aktus un pamattiesības uz privāto dzīvi;

7. aicina Komisiju veikt nepieciešamos pasākumus, lai mākoņdatošanu Eiropā attīstītu tā, ka 
tiek aizsargāti ES principi un vērtības, un ar šādu mērķi veicināt arī sadarbību starp 
privātajiem uzņēmējiem;

8. aicina Komisiju izveidot precīzu tiesisko regulējumu jomā, kas skar ar autortiesībām 
aizsargātu saturu mākonī, jo īpaši attiecībā uz licencēšanas noteikumiem;

9. atzīst — tas, ka mākoņdatošanas pakalpojumus arvien vairāk izmanto ar autortiesībām 
aizsargātu darbu uzglabāšanai, nedrīkstētu apdraudēt Eiropas tiesību subjektu tiesības 
saņemt taisnīgu atlīdzību par viņu darbu izmantošanu, taču vēlas noskaidrot, vai šos 
pakalpojumus var uzskatīt par tādiem, kas līdzvērtīgi tradicionālajiem un digitālajiem datu 
ieraksta un informācijas nesējiem un iekārtām; 

10. aicina Komisiju izpētīt dažādu veidu mākoņdatošanas pakalpojumus un noskaidrot, kā 
mākoņa izmantošana ar autortiesībām aizsargātu darbu uzglabāšanai ietekmē 
autoratlīdzību sistēmas un, precīzāk, veidus, kā tiek uzlikta noteiktiem mākoņdatošanas 
pakalpojumiem piemērojamā privātas kopēšanas maksa;
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11. uzsver, ka līgumi ir galvenie mehānismi attiecību veidošanai starp mākoņdatošanas 
pakalpojumu sniedzējiem un viņu klientiem, jo nav skaidrības par piemērojamiem tiesību 
aktiem un jurisdikciju, un tāpēc šajā jomā pilnīgi noteikti ir nepieciešamas Eiropas 
pamatnostādnes;

12. aicina Komisiju strādāt kopā ar dalībvalstīm, lai attīstītu Eiropas paraugprakses modeļus 
līgumiem vai līgumu paraugus, kas nodrošinās pilnīgu pārredzamību, ļoti precīzā formātā 
sniedzot visus noteikumus un nosacījumus;

13. uzsver, ka mākoņdatošanas pakalpojumi ir nozīmīgi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU), jo īpaši tiem, kas atrodas attālos vai nomaļos rajonos vai nonākuši ekonomiskās 
grūtībās, un aicina Komisiju apsvērt iespēju izveidot piemērotu sistēmu, lai MVU varētu 
paātrināt izaugsmi un uzlabot ražīgumu, jo MVU var gūt labumu no mazākām sākotnējām 
izmaksām un labāk pieejamiem analīzes instrumentiem;

14. aicina Komisiju kopā ar ieinteresētajām personām izveidot brīvprātīgas sertifikācijas 
shēmas pakalpojumu sniedzēju drošības sistēmām, jo tas palīdzētu saskaņot visu 
mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēju praksi un ļautu klientiem labāk saprast, ko viņi 
varētu sagaidīt no šo pakalpojumu sniedzējiem;

15. aicina Komisiju kopā ar ieinteresētajām personām veicināt decentralizētu pakalpojumu 
attīstīšanu, kuru pamatā būtu brīvi pieejama un atvērta pirmkoda programmatūra (FOSS), 
kas palīdzētu saskaņot visu mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēju praksi un ļautu 
Eiropas iedzīvotājiem atgūt kontroli pār saviem personas datiem un saziņu, piemēram, 
izmantojot šifrēšanu datu nosūtīšanā no to sniedzēja saņēmējam;

16. uzsver, ka jurisdikcijas problēmu dēļ Eiropas patērētājiem, domājams, nav praktisku 
iespēju saņemt tiesisko aizsardzību attiecībās ar mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēju 
citā jurisdikcijā; tāpēc aicina Komisiju nodrošināt pienācīgus tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus lietotājiem sniegto pakalpojumu jomā, jo izveidojusies liela nelīdzsvarotība 
mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēju un patērētāju tiesībās;

17. aicina Komisiju ātri ieviest kārtību alternatīvai strīdu izšķiršanai un strīdu izšķiršanai 
tiešsaistē un panākt, ka patērētājiem ir pieejami pienācīgi kolektīvas tiesiskās aizsardzības 
līdzekļi pret drošības un privātuma pārkāpumiem, kā arī pret nelikumīgiem līguma 
noteikumiem saistībā ar mākoņdatošanas pakalpojumiem.
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