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IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atkārtoti norāda — neraugoties uz mākoņdatošanas potenciālu un priekšrocībām gan 
uzņēmumiem, gan arī iedzīvotājiem, publiskajam sektoram un videi, jo īpaši attiecībā uz 
izmaksu samazināšanu, ar to ir saistīti arī ievērojami riski un problēmas, jo īpaši attiecībā 
uz pamattiesībām (tostarp privātumu un datu aizsardzību), kā arī arvien lielāka ietekme 
traucējumu gadījumā, turklāt neatkarīgi no tā, vai tos izraisa nepareiza darbība, nolaidīga 
vai krimināla rīcība vai arī kādas citas valsts naidīga darbība;

2. uzskata, ka piekļuve drošam internetam ir ikviena iedzīvotāja pamattiesības un ka 
mākoņdatošanai šajā ziņā arī turpmāk būs nozīmīga loma; tāpēc atkārto savu aicinājumu 
Komisijai un Padomei nepārprotami atzīt digitālās brīvības par pamattiesībām un būtiski 
svarīgiem priekšnosacījumiem vispārējo cilvēktiesību izmantošanai;

3. atkārtoti uzsver, ka datu aizsardzības līmenis mākoņdatošanas vidē principā nedrīkst būt 
zemāks par to, kāds noteikts jebkādas citas datu apstrādes sakarībā;

4. uzsver, ka ES tiesību akti datu aizsardzības jomā ir tehnoloģiski neitrāli un tāpēc jau 
pilnībā attiecas uz ES sniedzamiem mākoņdatošanas pakalpojumiem, un tādējādi šie akti 
pilnībā jāievēro; uzsver, ka 29. panta darba grupas (WP29) atzinums mākoņdatošanas 
jautājumos1 būtu jāņem vērā, jo tas sniedz skaidras norādes par to, kā piemērot Savienības 
datu aizsardzības principus un noteikumus mākoņdatošanas pakalpojumiem, aplūkojot, 
piemēram, datu pārziņa/apstrādātāja, mērķa ierobežojuma un proporcionalitātes un 
integritātes un datu drošības definīcijas, kā arī apakšuzņēmēju izmantošanu, pienākumu 
sadali, datu aizsardzības pārkāpumus un datu starptautisku nodošanu; uzsver, ka 
Savienības datu aizsardzības tiesiskā regulējuma pārskatīšanas gaitā ir jānovērš jebkādi 
aizsardzības trūkumi saistībā ar mākoņdatošanu, šajā procesā balstoties uz Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) un WP29 sniegtajām turpmākajām norādēm; uzskata, 
ka jutīga informācija nav tikai personas dati, un mudina Komisiju sagatavot vadlīnijas, lai 
mākoņdatošanas saistībā aizsargātu jutīgu informāciju, kas nav personas dati, jo īpaši 
attiecībā uz valdības datiem un tādu organizāciju kā banku, apdrošināšanas uzņēmumu, 
pensiju fondu, skolu un slimnīcu datiem;

5. atgādina, ka gadījumā, ja mākoņdatošanas pakalpojumu nodrošinātājs datus izmanto 
citiem mērķiem, kas nav noteikti pakalpojuma līgumā, tos izpauž vai izmanto neatbilstoši 
līguma noteikumiem, viņš būtu jāuzskata par datu pārzini un būtu jāsauc pie atbildības par 
notikušajiem pārkāpumiem un nelikumībām;

6. uzsver, ka mākoņdatošanas pakalpojumu līgumos ir skaidri un pārredzami jānosaka pušu 
pienākumi un tiesības attiecībā uz mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēju veiktām datu 
apstrādes darbībām; līgumos nav pieļaujama atteikšanās no drošības pasākumiem, 
tiesībām un aizsardzības, ko nodrošina Savienības tiesību akti datu aizsardzības jomā;

                                               
1 Atzinums 5/2012, WP 196 ir pieejams: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm#h2-1.
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mudina Komisiju iesniegt priekšlikumus līdzsvara atjaunošanai starp mākoņdatošanas 
pakalpojumu sniedzējiem un to klientiem attiecībā uz mākoņdatošanas pakalpojumos 
izmantotajiem noteikumiem un nosacījumiem, tostarp noteikumiem par to, kā:

– nodrošināt aizsardzību pret pakalpojumu sniegšanas patvaļīgu pārtraukšanu un datu 
dzēšanu;

– garantēt klientam pieņemamas iespējas attiecībā uz uzglabāto datu atgūšanu 
pakalpojuma pārtraukšanas un/vai datu dzēšanas gadījumā;

– sniegt skaidras vadlīnijas mākoņdatošanas pakalpojumu nodrošinātājiem, lai 
atvieglotu klientu pāreju uz citiem pakalpojumiem;

7. uzsver, ka mākoņdatošanas pakalpojuma sniedzēja loma saskaņā ar spēkā esošiem ES 
tiesību aktiem ir jānosaka katrā gadījumā atsevišķi, jo pakalpojuma sniedzēji var būt gan 
datu apstrādātāji, gan pārziņi; mudina uzlabot noteikumus un nosacījumus visiem 
lietotājiem, izstrādājot starptautiskus paraugprakses modeļus līgumiem un precizējot, kur 
pakalpojuma sniedzējs glabā datus un kura tiesību aktu joma uz tiem attiecas ES;

8. uzsver, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš situācijām, kurās līdzsvara trūkums līgumattiecībās 
starp klientu un mākoņdatošanas pakalpojuma nodrošinātāju liek klientam piekrist 
līgumattiecībām un standarta pakalpojumiem, parakstot līgumu, kurā mērķus, nosacījumus 
un apstrādes veidus nosaka pakalpojuma sniedzējs1; šādos gadījumos mākoņdatošanas 
pakalpojuma nodrošinātājs ir uzskatāms par datu pārzini un kļūst solidāri atbildīgs ar 
klientu;

9. uzsver, ka īpašu uzmanību un koordināciju starp dalībvalstīm prasa situācijas, kad 
mākoņdatošanas pakalpojumus izmanto valsts iestādes, tostarp tiesībaizsardzības iestādes 
un ES iestādes; atgādina, ka ir jānodrošina datu integritāte un drošība un jānovērš 
nesankcionētu piekļuve, tostarp ārvalstu valdību un to izlūkdienestu nesankcionēta 
piekļuve bez tiesiska pamatojuma atbilstoši Savienības vai tās dalībvalstu tiesību aktiem;
uzsver, ka tas attiecas arī uz vairāku tādu nevalstisku pakalpojumu sniedzēju veiktām 
noteiktām apstrādes darbībām, kuriem ir piekļuve personas datiem, piemēram, banku, 
apdrošināšanas sabiedrību, pensiju fondu, skolu un slimnīcu darbībām, jo īpaši, ja tiek 
apstrādāti noteiktu kategoriju personas dati; mudina Komisiju sagatavot vadlīnijas šīm 
organizācijām mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošanai saistībā ar datu apstrādi, 
nodošanu vai glabāšanu, tostarp atvērtu standartu pieņemšanu, lai novērstu ierobežojumus 
mainīt pakalpojumu sniedzēju un dotu priekšroku atklātā pirmkoda programmatūrai, 
tādejādi uzlabojot izmantoto pakalpojumu pārredzamību un atbildību par tiem; uzsver arī, 
ka viss iepriekš minētais ir īpaši svarīgi, ja dati tiek pārsūtīti (starp dažādām jurisdikcijām 
ārpus Eiropas Savienības); tāpēc uzskata, ka publiskām iestādēm un arī nevalstiskiem 
pakalpojumu sniedzējiem un privātajam sektoram jutīgu datu un informācijas apstrādē 
būtu pēc iespējas jāizmanto ES mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, līdz tiek ieviesti 
apmierinoši pasaules mēroga noteikumi par datu aizsardzību, tādējādi nodrošinot publisku 

                                               
1 Jo īpaši gadījumos, kad mākoņa pakalpojumus izmanto patērētāji un MVU.
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iestāžu glabātu jutīgu datu un datubāžu drošību;

10. atkārtoti pauž bažas par neseno atklāto ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas 
programmu un līdzīgām programmām, ko izlūkošanas iestādes veic dažādās dalībvalstīs, 
un atzīst, ka gadījumā, ja līdz šim pieejamā informācija tiks apstiprināta, šīs programmas 
uzskatāmas par nopietnu pārkāpumu attiecībā uz ES pilsoņu un iedzīvotāju pamattiesībām 
uz privātumu un datu aizsardzību, kā arī tiesībām uz privāto un ģimenes dzīvi, saziņas 
konfidencialitāti, nevainības prezumpciju, vārda brīvību, informācijas brīvību un brīvību 
veikt uzņēmējdarbību;

11. atkārtoti pauž nopietnas bažas par obligātu ES personas datu un saskaņā ar 
mākoņdatošanas līgumiem apstrādātās informācijas tiešu atklāšanu trešo valstu iestādēm, 
kas jāveic tiem mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir pakļauti trešo valstu 
tiesību aktiem vai izmanto glabāšanas serverus, kas atrodas trešās valstīs, kā arī par tiešu 
attālu piekļuvi personas datiem un informācijai, ko apstrādā trešo valstu tiesībaizsardzības 
iestādes un izlūkdienesti;

12. pauž nožēlu, ka šāda piekļuve parasti tiek nodrošināta, trešo valstu iestādēm tieši 
piemērojot pašām savas tiesību normas un neizmantojot juridiskai sadarbībai izveidotus 
starptautiskus instrumentus, piemēram, savstarpējās tiesiskās palīdzības nolīgumus (TPN) 
vai cita veida tiesu iestāžu sadarbību;

13. uzsver, ka šāda prakse rada jautājumu par uzticēšanos ārpus ES esošiem mākoņdatošanas 
un tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem un tām trešām valstīm, kuras neizmanto 
starptautiskus instrumentus juridiskajai un tiesu sadarbībai;

14. sagaida, ka Komisija un Padome veiks pasākumus šīs situācijas atrisināšanai un 
nodrošinās ES pilsoņu pamattiesību ievērošanu;

15. atgādina, ka visiem uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus Eiropas Savienībā, ir jāievēro 
ES tiesību akti, ka tie ir atbildīgi par jebkādiem pārkāpumiem un ka šajā ziņā nav 
pieļaujami nekādi izņēmumi;

16. uzsver, ka trešo valstu jurisdikcijā esošiem mākoņdatošanas pakalpojumiem ir jāsniedz ES 
esošajiem lietotājiem skaidrs un pamanāms brīdinājums par to, ka uz viņu personas datiem 
var tikt attiecinātas trešo valstu iestāžu izlūkošanas un tiesībaizsardzības uzraudzības 
darbības saskaņā ar slepeniem rīkojumiem vai pieprasījumiem, un vajadzības gadījumā 
tiem jālūdz datu subjekta nepārprotama piekrišana personas datu apstrādei;

17. mudina Komisiju sarunās par starptautiskiem nolīgumiem, kas ir saistīti ar personas datu 
apstrādi, pievērst īpašu uzmanību riskiem un problēmām, ko mākoņdatošana rada attiecībā 
uz pamattiesībām, jo īpaši, bet ne tikai tiesībām uz privāto dzīvi un personas datu 
aizsardzību, kā noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantā; turklāt 
mudina Komisiju ņemt vērā sarunu partnervalsts noteikumus, ar kuriem nosaka 
tiesībaizsardzības iestāžu un izlūkdienestu piekļuvi mākoņdatošanas pakalpojumos 
apstrādātajiem personas datiem, jo īpaši pieprasot, lai šāda tiesībaizsardzības iestāžu un 
izlūkdienestu piekļuve notiktu tikai atbilstoši tiesību aktos paredzētajai kārtībai un ar 
precīzu juridisko pamatojumu, kā arī izvirzot prasību norādīt precīzus piekļuves apstākļus, 
šādas piekļuves mērķi, ieviestos drošības pasākumus datu nodošanā un indivīdu tiesības, 
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kā arī noteikumus par pārraudzību un efektīvas tiesiskās aizsardzības mehānismu;

18. uzsver savas nopietnās bažas saistībā ar Eiropas Padomes Konvencijas par 
kibernoziegumiem komitejas paveikto nolūkā izstrādāt papildu protokolu par to, kā 
interpretēt 2001. gada 23. novembra Konvencijas par kibernoziegumiem 32. pantu par 
pārrobežu piekļuvi datoros uzglabātiem datiem ar atļauju vai gadījumos, ja tie ir publiski 
pieejami1, lai tādējādi atvieglotu tā efektīvu izmantošanu un īstenošanu tiesiskās, 
politiskās un tehnoloģiskās attīstības aspektā; ņemot vērā Eiropas Padomes Ministru 
komitejā paredzēto izskatīšanu, aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt Konvencijas 
par kibernoziegumiem 32. panta noteikumu un to interpretācijas dalībvalstīs atbilstību 
pamattiesībām, tostarp datu aizsardzībai un jo īpaši noteikumiem par personas datu 
pārrobežu plūsmu, kā tas paredzēts ES Pamattiesību hartā, ES acquis datu aizsardzības 
jomā, Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un Eiropas Padomes Konvencijā par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (Konvencijā Nr. 108), kas ir 
juridiski saistoša dalībvalstīm; aicina Komisiju un dalībvalstis stingri noraidīt jebkādus 
pasākumus, kas varētu apdraudēt šo noteikumu piemērošanu; pauž bažas par to, ka šāda 
papildu protokola apstiprināšanas gadījumā varētu kļūt iespējama tiesībaizsardzības 
iestāžu neierobežota attāla piekļuve serveriem un datorsistēmām citās jurisdikcijās, 
neizmantojot TPN un citus tiesiskās sadarbības instrumentus, kas ieviesti, lai garantētu 
personu pamattiesības, tostarp uz datu aizsardzību un taisnīgu tiesu;

19. uzsver, ka īpaša uzmanība jāpievērš maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri personas datu 
apstrādē arvien vairāk izmanto mākoņdatošanas tehnoloģiju un kuriem ne vienmēr ir 
pietiekami līdzekļi vai zināšanas, lai pienācīgi risinātu drošības jautājumus;

20. uzsver, ka datu pārziņa vai apstrādātāja kvalifikācija pienācīgi jāatspoguļo faktiskajā 
kontroles līmenī, kāds tam piešķirts pār apstrādes līdzekļiem, lai precīzi būtu noteikti 
pienākumi saistībā ar personas datu aizsardzību mākoņdatošanā;

21. uzsver digitālo prasmju nozīmīgumu visiem iedzīvotājiem un mudina dalībvalstis izstrādāt 
koncepcijas par to, kā veicināt drošu interneta izmantošanu, tostarp saistībā ar 
mākoņdatošanas pakalpojumiem;

22. uzsver, ka mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz personas datu apstrādi ir 
pilnībā jāņem vērā visi ES datu aizsardzības tiesību aktos noteiktie principi, piemēram, 
taisnīgums un likumība, mērķa ierobežojums, proporcionalitāte, precizitāte un ierobežots 
datu glabāšanas laiks;

23. uzsver to, cik svarīgas ir efektīvas, samērīgas un atturošas administratīvās sankcijas, kuras 
var uzlikt mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem, ja tie neievēro ES datu aizsardzības 
standartus;

24. uzsver, ka ikviena mākoņdatošanas pakalpojuma ietekme uz datu aizsardzību pašlaik ir 
jāvērtē pēc ad hoc principa, lai noteiktu piemērotākos aizsardzības pasākumus;

                                               
1 http://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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25. uzsver, ka Eiropas mākoņa pakalpojuma sniedzējiem vienmēr ir jārīkojas atbilstoši ES 
datu aizsardzības tiesību aktiem, pat ja tas nav saskaņā ar klienta vai trešā valstī esoša 
pārziņa norādēm vai ja attiecīgie datu subjekti ir (tikai) trešo valstu iedzīvotāji;

26. uzsver nepieciešamību starptautiskā līmenī risināt ar mākoņdatošanu saistītās problēmas, 
jo īpaši attiecībā uz valdību veiktām izlūkošanas darbībām un nepieciešamiem 
aizsardzības pasākumiem;

27. uzsver, ka ES iedzīvotājiem, kuri ir pakļauti trešo valstu iestāžu izlūkošanas darbībām, 
vajadzētu būt pieejamiem vismaz tādiem pašiem aizsardzības pasākumiem un 
kompensācijām kā attiecīgās trešās valsts iedzīvotājiem;

28. pauž nožēlu par pieeju Komisijas paziņojumā, kurā tā nepiemin ar mākoņdatošanu 
saistītos riskus un problēmas, un mudina Komisiju turpināt darbu mākoņdatošanas jomā, 
sagatavojot vienotāku paziņojumu par šo tēmu, kurā būtu ņemtas vērā visu iesaistīto pušu 
intereses un kurā līdzās parastajām atsaucēm uz pamattiesību aizsardzību un 
nepieciešamību ievērot datu aizsardzības prasības būtu iekļauti vismaz šādi elementi:

– vadlīnijas, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību ES pamattiesībām un datu aizsardzības 
prasībām;

– ierobežojoši nosacījumi, atbilstoši kuriem mākonī glabājamiem datiem vai nu var 
piekļūt tiesībaizsardzības nolūkos, turklāt ievērojot ES Pamattiesību hartu un ES 
tiesību aktus, vai arī šiem datiem piekļūt nevar;

– garantijas pret ārvalstu un vietējo struktūru nelikumīgu piekļuvi, piemēram, grozot 
iepirkuma prasības un piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 2271/961, lai reaģētu uz 
ārvalstu tiesību aktiem, kas varētu izraisīt ES pilsoņu un iedzīvotāju mākonī glabāto 
datu nelikumīgu masveida nodošanu;

– priekšlikumi, lai garantētu tīkla neitralitāti un pakalpojumu neitralitāti un tādējādi 
novērstu komerciāli motivētu diskrimināciju pret noteiktiem mākoņdatošanas 
pakalpojumiem;

– priekšlikumi, lai garantētu to, ka darbības pret nelegālu saturu nekavē piekļuvi 
likumīgam saturam;

– priekšlikumi par to, kā definēt personas datu nodošanu un kā atjaunināt līgumu 
standartklauzulas, kas ir pielāgotas mākoņa videi, jo mākoņdatošana bieži ir saistīta ar 
datu masveida plūsmu no mākoņa klientiem uz mākoņa nodrošinātāja serveriem un 
datu centriem, iesaistot daudzas dažādas ieinteresētās personas un datiem šķērsojot 
robežas starp ES un citām valstīm;

– pasākumi, lai novērstu pašreizējo līdzsvara trūkumu, kas mākoņdatošanas 
pakalpojumu tirgū izveidojies starp pakalpojumu sniedzējiem un lielāko daļu viņu 

                                               
1 Padomes 1996. gada 22. novembra Regula (EK) Nr. 2271/96, ar ko paredz aizsardzību pret trešās valsts 
pieņemtu tiesību aktu eksteritoriālas piemērošanas sekām un no tiem izrietošām vai ar tiem pamatotām darbībām 
(OV L 309, 29.11.1996., 1.-6. lpp.; URL: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2271:LV:HTML).
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pakalpojumu lietotāju;

– pasākumi, kas veicina pētniecību par pašreizējā ES tiesiskā regulējuma un 
starptautisko nolīgumu atbilstību paredzamai notikumu attīstībai jo īpaši 
mākoņdatošanas pakalpojumu jomā, ņemot vērā gan tās ekonomisko, gan vides 
ietekmi, jo šajā sakarībā veikti vien daži pētījumi.
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