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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отново заявява, че наред с потенциала и предимствата на „изчисленията в облак“ за 
предприятията, гражданите, обществения сектор и околната среда, по-специално по 
отношение на намаляването на разходите, те са свързани със значителни рискове и 
предизвикателства, особено за основните права (включително неприкосновеността 
на личния живот и защитата на личните данни) и чрез по-голямото въздействие в 
случай на смущения, независимо дали те са причинени от неизправност, 
злоупотреби, престъпна дейност или враждебни действия от страна на друга 
държава;

2. счита, че достъпът до безопасен интернет е основно право на всеки гражданин и че 
„изчисленията в облак“ ще продължат да играят важна роля в това отношение; 
поради това отново призовава Комисията и Съвета да признаят недвусмислено 
цифровите свободи за основни права и за необходима предпоставка, за да могат 
гражданите да се ползват от универсалните права на човека;

3. отново заявява, че като общо правило равнището на защита на личните данни в 
среда на „изчисления в облак“ не трябва да бъде по-ниско от това, което се изисква 
в контекста на всяко друго обработване на данни;

4. подчертава, че законодателството на Съюза за защита на личните данни – тъй като 
е технологично неутрално – вече е напълно приложимо за услугите за изчисления в 
облак, осъществявани в ЕС, и поради това трябва напълно да се спазва; подчертава, 
че становището на работната група по член 29 (WP29) относно изчисленията в 
облак1 следва да се вземе предвид, тъй като то представя ясни насоки за прилагане 
на принципите на законодателството на Съюза за защита на личните данни и 
правилата за услугите за изчисления в облак, например понятията за 
администратор/обработващ данни, ограничаване в рамките на целта и 
пропорционалност, неприкосновеност и сигурност на данните, използване на 
подизпълнители, разпределяне на отговорността, нарушения на сигурността на 
данните и международно прехвърляне; подчертава необходимостта от 
преодоляване на пропуските във връзка със защитата по отношение на 
изчисленията в облак в текущия преглед на правната рамка на Съюза за защита на 
личните данни въз основа на допълнителните насоки на Европейския надзорен 
орган по защита на данните (ЕНОЗД) и работната група по член 29; счита, че не 
цялата чувствителна информация представлява лични данни и следователно 
настоятелно призовава Комисията да предложи насоки за защита в контекста на 
изчисленията в облак на чувствителните данни, които не са лични, по-специално в 
случай на правителствени данни и на данни от организации като банки, 
застрахователни дружества, пенсионни фондове, училища и болници;

                                               
1 Становище 5/2012, WP 196, поместено на http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm#h2-1.
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5. припомня, че когато доставчик на услуги за изчисления в облак използва данните 
за цел, различна от договорената в споразумението за услуги, или съобщи данни 
или ги използва по начин, който противоречи на условията на договора, той следва 
да се счита за администратор на данни и от него следва да се търси отговорност за 
извършените нарушения;

6. подчертава, че споразуменията за услуги за изчисления в облак трябва да посочват 
по ясен и прозрачен начин задълженията и правата на страните по отношение на 
дейностите по обработка на данни от доставчици на услуги за изчисления в облак; 
договорните споразумения не предвиждат освобождаване от гаранциите, правата и 
средствата за защита, предоставени от законодателството на Съюза за защита на 
личните данни; настоятелно призовава Комисията да излезе с предложения за 
възстановяване на равновесието между доставчиците на услуги за изчисления в 
облак и техните клиенти по отношение на реда и условията, използвани от услугите 
за изчисления в облак, включително разпоредби:

– за гарантиране на защита срещу произволна отмяна на услуги и заличаване на 
данни;

– за гарантиране на разумна възможност за клиента да възстанови съхраняваните 
данни в случай на отмяна на услуга и/или заличаване на данни;

– предоставяне на ясни насоки за доставчици на услуги за изчисления в облак, 
които да улеснят преминаването на техните клиенти към други услуги;

7. подчертава, че ролята на доставчика на услуги за изчисления в облак съгласно 
действащото законодателство на Съюза трябва да бъде определена за всеки 
конкретен случай поотделно, тъй като доставчиците могат да бъдат както 
обработващи данни, така и администратори на лични данни; призовава за 
подобряване на условията и реда за всички потребители чрез разработване на 
международни модели за най-добри практики за договори и чрез изясняване къде и 
по коя област на правото в рамките на ЕС доставчикът на услуги съхранява данни;

8. подчертава, че трябва да се обърне особено внимание на ситуациите, при които 
неравновесието в договорното положение между клиента и доставчика на услуги за 
изчисления в облак води до това клиентът да встъпи в договорни отношения, 
налагащи стандартни услуги, и до подписването на договор, в който доставчикът 
определя целите, условията и начините на обработване1; подчертава, че при такива 
обстоятелства доставчикът на услуги за изчисления в облак следва да се счита за 
„администратор на лични данни“ и да стане солидарно отговорен с клиента;

9. подчертава, че използването на услуги за изчисления в облак от държавни органи, 
включително правоприлагащи органи и институции на ЕС, изисква специално 
внимание и координация между държавите членки; припомня, че 

                                               
1 Особено в случай, че потребителите и МСП използват услуги за изчисления в облак.
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неприкосновеността и сигурността на данните трябва да бъдат гарантирани, а 
нерегламентираният достъп, включително от чужди правителства и 
разузнавателните им служби, без правно основание съгласно правото на Съюза или 
на държавите членки – предотвратен; подчертава, че това се отнася и за 
специфичните дейности по обработка, по-специално обработването на специфични 
категории лични данни, от страна на определени значими неправителствени 
служби, като например банки, застрахователни дружества, училища и болници; 
настоятелно призовава Комисията да издаде насоки, които тези организации да 
следват при използването на услуги за изчисления в облак за обработка, пренасяне 
или съхранение на техните данни, включително приемането на отворени стандарти 
за предотвратяване на налагането на зависимост от страна на търговеца и 
предпочитание към софтуер с отворен код за подобряване на прозрачността и 
отчетността на използваните услуги; освен това подчертава, че всичко 
гореспоменато е от особено значение, ако данните се прехвърлят (извън 
Европейския съюз между различни юрисдикции); поради това счита, че 
държавните органи, както и неправителствените служби и частният сектор, следва, 
доколкото е възможно, да разчитат на доставчиците на услуги за изчисления в 
облак от ЕС при обработването на чувствителни данни и информация, докато бъдат 
въведени удовлетворителни глобални правила за защита на личните данни, които 
гарантират сигурността на чувствителните данни и на базите данни, поддържани от 
публичноправни субекти;

10. припомня своята сериозна загриженост относно неотдавнашното разкриване на 
програми за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, както и 
на подобни програми, изпълнявани от агенции за разузнаване в различни държави 
членки, като се признава, че ако бъде потвърдена наличната към настоящия момент 
информация, то тези програми представляват тежко нарушение на основното право 
на гражданите на ЕС и на постоянно пребиваващите в ЕС лица на 
неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, както и на правото 
на личен и семеен живот, поверителността на съобщенията, презумпцията за 
невиновност, свободата на изразяване и мнение, свободата на информация и 
свободата за извършване на стопанска дейност;

11. отново заявява своята сериозна загриженост относно задължителното пряко 
разкриване в ЕС на лични данни и информация, обработвани в съответствие със 
споразуменията за изчисления в облак, на органи на трети държави от страна на 
доставчици на услуги за изчисления в облак, за които се прилагат законите на трети 
държави, или чрез използване на сървъри за съхранение, разположени в трети 
държави, както и относно прекия достъп от разстояние до лични данни и 
информация, обработени от правоприлагащи органи и разузнавателни служби на 
трети държави;

12. изразява съжаление, че такъв достъп обикновено се осъществява посредством 
пряко прилагане на правна уредба от органи на трети държави, без да се прибягва 
до установените за правно сътрудничество международни инструменти, като 
споразуменията за правна взаимопомощ или съдебното сътрудничество;

13. подчертава, че такива практики пораждат въпроси относно доверието по 
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отношение на доставчиците извън ЕС на услуги за изчисления в облак и на онлайн 
услуги, както и по отношение на трети държави, които не разчитат на 
международни инструменти за правно и съдебно сътрудничество;

14. очаква Комисията и Съветът да предприемат необходимите мерки за разрешаване 
на тази ситуация и за гарантиране на зачитането на основните права на гражданите 
на ЕС;

15. припомня, че всички дружества, които предоставят услуги в ЕС, трябва без 
изключение да спазват правото на ЕС и да носят отговорност за всички нарушения;

16. подчертава, че услугите за изчисления в облак, които попадат под юрисдикцията на 
трета държава, следва да съдържат ясно и различимо предупреждение за 
ползвателите, намиращи се в ЕС, за възможността личните им данни да бъдат обект 
на наблюдение, свързано с разузнаване или правоприлагане, от страна на органите 
на трети държави вследствие на поверителни заповеди или разпореждания, което 
предупреждение да бъде последвано, където е приложимо, от искане за изрично 
съгласие на субекта на данните за обработка на личните данни;

17. настоятелно призовава Комисията, при договарянето на международни
споразумения, които включват обработването на лични данни, да обръща особено 
внимание на рисковете и предизвикателствата, които изчисленията в облак 
поставят пред основните права, по-специално – но не изключително – за правото на 
неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, както е посочено в 
членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз; настоятелно 
призовава освен това Комисията да вземе под внимание вътрешните правила на 
преговарящия партньор относно достъпа на правоприлагащите органи и на 
агенциите за разузнаване до лични данни, обработвани чрез услугите за изчисления 
в облак, по-специално като изискват такъв достъп за правоприлагащите и 
разузнавателните органи да бъде предоставян само при пълно зачитане на 
справедливия съдебен процес и недвусмислено правно основание, както и 
изискването да се определят точните условия за достъп, целта за получаване на 
такъв достъп, мерките за сигурност, въведени при предаването на данни, и правата 
на физическите лица, както и правилата за надзор и за ефективен механизъм за 
обезщетяване;

18. подчертава сериозната си загриженост относно извършената от Комитета за 
Конвенцията за престъпленията в кибернетичното пространство работа в рамките 
на Съвета на Европа с оглед на разработването на допълнителен протокол относно 
тълкуването на член 32 от Конвенцията за престъпленията в кибернетичното 
пространство от 23 ноември 2001 г. относно „трансграничен достъп до 
съхраняваните компютърни данни с даване на съгласие или когато те са 
общодостъпни“1 с цел да „улесни ефективното му използване и прилагане с оглед 
на правните, политическите и технологичните промени“; призовава Комисията и 
държавите членки, с оглед на предстоящото разглеждане от Комитета на 

                                               
1 1http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/TCY%202013/T 
CY(2013)14transb_elements_protocol_V2.pdf 
http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime/default_en.asp
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министрите на Съвета на Европа, да гарантират съвместимостта на разпоредбата на 
член 32 от Конвенцията за престъпленията в кибернетичното пространство и 
нейното тълкуване в държавите членки с основните права, включително защитата 
на личните данните, и по-специално разпоредбите относно трансграничните потоци 
от лични данни, както е заложено в Хартата на основните права на ЕС, 
достиженията на правото на ЕС в областта на защитата на личните данни, 
Европейската конвенция за защита на правата на човека и Конвенцията на Съвета 
на Европа за защита на физическите лица при автоматизирана обработка 
(„Конвенция 108“), които са правно обвързващи за държавите членки; призовава 
Комисията и държавите членки категорично да отхвърлят всяка мярка, която би 
изложила на риск прилагането на тези права; изразява безпокойството си от факта, 
че в случай на одобряване на такъв допълнителен протокол неговото прилагане би 
могло да доведе до безпрепятствен достъп от разстояние от страна на 
правоприлагащи органи до сървъри и компютърни системи, намиращи се в други 
юрисдикции, без да се прибягва до споразумения за правна взаимопомощ и други 
инструменти за съдебно сътрудничество, въведени с цел гарантиране на основните 
права на личността, включително защитата на личните данни и на справедлив 
съдебен процес;

19. подчертава, че трябва да се обърне особено внимание на малките и средните 
предприятия, които все по-често разчитат на технология за „изчисления в облак“ 
при обработването на лични данни, и които може невинаги да разполагат с 
ресурсите или експертния опит, за да отговорят адекватно на предизвикателствата, 
свързани със сигурността;

20. подчертава, че квалификацията на администратора на лични данни или на 
обработващия данните трябва да бъде отразена по подходящ начин от 
действителното притежавано равнище на контрол върху средствата за обработване, 
за да се разпредели ясно отговорността за защитата на личните данни при 
използването на изчисления в облак;

21. подчертава значението на цифровата грамотност сред всички граждани и 
настоятелно призовава държавите членки да разработят концепции за начините за 
насърчаване на безопасното използване на интернет услуги, включително 
„изчисленията в облак“;

22. подчертава, че всички принципи, установени в законодателството на ЕС за защита 
на личните данни, като справедливост и законност, ограничаване в рамките на 
целта, пропорционалност, точност и ограничени периоди на запазване на данни, 
трябва да бъдат изцяло взети предвид от доставчиците на услуги за изчисления в 
облак при обработването на лични данни;

23. подчертава значението на наличието на ефективни, пропорционални и възпиращи 
административни санкции, които могат да бъдат наложени спрямо услугите за 
„изчисления в облак“, които не отговарят на стандартите на ЕС за защита на 
личните данни;

24. подчертава, че с оглед определянето на най-подходящите гаранции, които да се 
приложат, трябва за всеки конкретен случай да се оценява въздействието на всяка 
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услуга за изчисления в облак върху защитата на данните;

25. подчертава, че европейските доставчици на услуги за изчисления в облак винаги 
следва да действат в съответствие със законодателството на ЕС за защита на 
личните данни, дори и ако това противоречи на инструкции от клиент или 
администратор, установен в трета държава, или когато съответните субекти на 
данни са (единствено) постоянно пребиваващи в трети държави;

26. подчертава необходимостта да се отговори на предизвикателствата, поставени от 
изчисленията в облак, на международно равнище, по-специално по отношение на 
разузнавателното наблюдение от страна на правителствата и необходимите 
гаранции;

27. подчертава, че гражданите на ЕС, които подлежат на разузнавателно наблюдение от 
органи на трети държави, следва да се ползват най-малкото от същите гаранции и 
средства за защита, които са на разположение на гражданите на съответната трета 
държава;

28. изразява съжаление относно подхода в съобщението на Комисията, където не се 
посочва нищо за рисковете и предизвикателствата, свързани с изчисленията в 
облак, и настоятелно призовава Комисията да продължи своята работа по 
изчисленията в облак, като разработи по-цялостно съобщение относно 
изчисленията в облак, което да отчита интересите на всички заинтересовани страни 
и да съдържа, наред със стандартното позоваване на защитата на основните права и 
спазването на изискванията за защита на личните данни, най-малко следното:

– насоки за гарантиране на пълно съответствие с основните права на ЕС и 
задълженията за защита на личните данни;

– ограничителни условия, при които данни от изчисленията в облак могат или не 
могат да бъдат достъпни за целите на правоприлагането, в съответствие с 
Хартата на основните права на Европейския съюз и с правото на ЕС;

– гаранции срещу неправомерен достъп от страна на чуждестранни и местни 
субекти, например чрез изменение на изискванията за възлагане на обществени 
поръчки и прилагане на Регламент (ЕО) № 2271/961 на Съвета за 
противодействие на чуждестранни закони, които могат да доведат до масово 
незаконно прехвърляне на данни от изчисленията в облак на граждани на ЕС и 
постоянно пребиваващи в ЕС;

– предложения за гарантиране на неутралност на мрежите и неутралност на 
услугите, с цел да се предотврати основаваща се на търговски съображения 
дискриминация срещу конкретни услуги „в облак“;

– предложения за гарантиране, че достъпът до законно съдържание няма да бъде 
                                               
1 Регламент (ЕО) № 2271/96 на Съвета от 22 ноември 1996 година относно защитата срещу последиците 
от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети 
на основание това законодателство или произтичащи от него (OB L 309, 29.11.1996 г., стр. 1—6); URL: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2271:EN:HTML) 
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ощетен от действията срещу незаконното съдържание;

– предложения за това как да се определи „прехвърлянето“ на лични данни и как 
да се актуализират стандартните договорни клаузи, които са пригодени към 
средата на изчисленията в облак, тъй като „изчисленията в облак“ често 
включват огромни потоци от данни от клиентите към сървърите на доставчиците 
на услуги за изчисления в облак и центровете за данни, които включват много 
различни страни и преминаване на граници между държави от и извън ЕС;

– мерки за справяне със съществуващото неравновесие на пазара на услуги за 
изчисления в облак между доставчиците на услуги и повечето от потребителите 
на техните услуги;

– мерки за насърчаване на научните изследвания относно това как настоящата 
законодателна рамка на ЕС и международните споразумения прилягат на 
особени сценарии за услуги за изчисления в облак, като измерват както 
икономическото, така и екологичното въздействие на изчисленията в облак, тъй 
като все още са налице малко проучвания относно тези аспекти;



PE504.203v02-00 10/10 AD\941835BG.doc

BG

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане 18.9.2013 г.

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

43
3
1

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, 
Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, 
Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, 
Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes 
Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia 
Járóka, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Светослав 
Христов Малинов, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, 
Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith 
Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, 
Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef 
Weidenholzer, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Marian-Jean 
Marinescu, Salvador Sedó i Alabart, Janusz Wojciechowski

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), 
присъствал(и) на окончателното 
гласуване

Nuno Teixeira


