
AD\941835SK.doc PE504.203v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

2013/2063(INI)

19.9.2013

STANOVISKO
Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k uvoľneniu potenciálu cloud computingu v Európe
(2013/2063(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Judith Sargentini

(*) Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku



PE504.203v02-00 2/9 AD\941835SK.doc

SK

PA_NonLeg



AD\941835SK.doc 3/9 PE504.203v02-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre priemysel, 
výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

1. opätovne zdôrazňuje, že okrem potenciálu a výhod pre podniky, občanov, verejný sektor 
a životné prostredie cloud computing so sebou prináša značné riziká a výzvy, 
predovšetkým pokiaľ ide o zníženie nákladov, v oblasti základných práv (vrátane práva na 
súkromie a ochranu údajov) a že narušenie jeho fungovania má vážnejšie dôsledky, či už 
sú spôsobené poruchou, nedbalosťou alebo trestnou činnosťou, alebo v prípade 
nepriateľskej akcie zo strany inej krajiny;

2. domnieva sa, že prístup k bezpečnému internetu je základným právom každého občana 
a že cloud computing bude v tomto ohľade naďalej zohrávať významnú úlohu; preto 
opakuje svoju výzvu určenú Komisii a Rade, aby jednoznačne uznali digitálne slobody za 
základné práva a za nevyhnutné predpoklady požívania univerzálnych ľudských práv;

3. opakuje, že úroveň ochrany údajov v prostredí cloud computingu spravidla nesmie byť 
nižšia ako úroveň ochrany požadovaná v akomkoľvek inom kontexte spracovania údajov;

4. zdôrazňuje, že keďže sú právne predpisy Únie o ochrane údajov z technologického 
hľadiska neutrálne, už teraz sa v plnej miere vzťahuje na služby cloud computingu 
prevádzkované v EÚ, a preto sa musí v plnej miere dodržiavať; zdôrazňuje, že by sa malo 
zohľadniť stanovisko pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 ku cloud computingu1, 
pretože poskytuje jednoznačné pokyny k uplatňovaniu zásad a pravidiel obsiahnutých 
v právnych predpisoch Únie v oblasti ochrany údajov na služby cloud computingu, akým 
sú pojmy prevádzkovateľ/spracovateľ, obmedzenie účelu, primeranosť, integrita 
a bezpečnosť údajov, využitie subdodávateľov, rozdelenie zodpovednosti, narušenie 
bezpečnosti údajov a medzinárodné prenosy údajov; zdôrazňuje, že v prebiehajúcom 
preskúmaní právneho rámca Únie v oblasti ochrany údajov na základe ďalších pokynov 
európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a pracovnej skupiny zriadenej podľa 
článku 29 je potrebné odstrániť všetky nedostatky v oblasti ochrany údajov v súvislosti s 
cloud computingom; domnieva sa, že nie všetky citlivé informácie sú osobné údaje, 
a preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby navrhla usmernenia na ochranu neosobných 
citlivých údajov v kontexte cloudu, najmä v prípade údajov o verejnej správe a údajov 
z organizácií, ako sú banky, poisťovne, dôchodkové fondy, školy a nemocnice;

5. pripomína, že ak poskytovateľ cloudu používa údaje na iný účel, než je ten, ktorý bol 
odsúhlasený v dohode o poskytnutí služby, alebo poskytuje údaje či ich používa 
spôsobom, ktorý je v rozpore so zmluvnými podmienkami, mal by sa považovať za 
prevádzkovateľa a mal by sa brať na zodpovednosť za vzniknuté porušenia;

6. zdôrazňuje, že v dohodách o službách cloud sa musia jasne a transparentne ustanovovať 
povinnosti a práva zúčastnených strán vo vzťahu k činnostiam spracovania údajov 

                                               
1 Stanovisko 5/2012, pracovná skupina 196, dostupné na http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm#h2-1
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poskytovateľmi cloudu; zmluvné podmienky nesmú obsahovať výnimku 
z bezpečnostných záruk, práv a ochrany, ktoré ponúkajú poskytujú právne predpisy Únie 
v oblasti ochrany údajov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na obnovu 
rovnováhy medzi poskytovateľmi služieb cloudu a ich zákazníkmi, pokiaľ ide 
o podmienky poskytovania služieb cloud computingu, a to vrátane ustanovení:

– zabezpečujúcich ochranu pred svojvoľným zrušením služieb a vymazaním údajov;

– o zaručení primeranej možnosti pre zákazníka obnoviť uložené údaje v prípade 
zrušenia služby a/alebo odstránenia údajov;

– o poskytnutí jasných usmernení pre poskytovateľov cloud computingu s cieľom 
umožniť ľahký prechod ich zákazníkov na iné služby;

7. zdôrazňuje, že úlohu poskytovateľa služieb cloudu podľa súčasných právnych predpisov 
Únie treba určiť na základe jednotlivých prípadov, keďže poskytovatelia môžu byť 
spracovateľmi aj prevádzkovateľmi údajov; žiada zlepšenie podmienok pre všetkých 
používateľov, a to vypracovaním vzorov zmlúv v súlade s medzinárodnými osvedčenými 
postupmi a objasnením toho, kde poskytovateľ služby ukladá údaje a v rámci akej právnej 
oblasti v EÚ;

8. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť sa musí venovať situáciám, v ktorých nevyváženosť 
zmluvnej situácie medzi zákazníkom a poskytovateľom cloudu vedie k tomu, že zákazník 
uzatvára zmluvné dohody, v ktorých sa ukladajú štandardné služby, a k podpísaniu 
zmluvy, v ktorej poskytovateľ vymedzuje účely, podmienky a prostriedky spracovania1; 
zdôrazňuje, že za takýchto okolností sa poskytovateľ cloudu považuje za 
„prevádzkovateľa“ a nesie spoločnú zodpovednosť so zákazníkom;

9. zdôrazňuje, že využívanie služieb cloud verejnými orgánmi, a to i orgánmi presadzovania 
práva a inštitúciami EÚ, si vyžaduje osobitnú pozornosť a koordináciu medzi členskými 
štátmi; pripomína, že sa musí zaručiť integrita a bezpečnosť údajov a musí sa predchádzať 
neoprávnenému prístupu vrátane prístupu zahraničných vlád a ich spravodajských služieb, 
pokiaľ ich konanie nevychádza z právneho základu zakotveného v právnych predpisoch 
Únie alebo členských štátov; zdôrazňuje, že táto zásada sa vzťahuje aj na osobitné činnosti 
spracovania údajov, ktoré vykonávajú určité dôležité mimovládne inštitúcie, ako sú 
banky, poisťovne, školy a nemocnice, najmä spracovanie osobitných kategórií osobných 
údajov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby navrhla usmernenia pre tieto organizácie, ktoré by 
sa mali dodržiavať pri využívaní služieb cloudu na spracovanie, prenos alebo uloženie ich 
údajov, vrátane prijatia otvorených noriem s cieľom predchádzať viazanosti voči 
poskytovateľovi a uprednostňovaniu softvéru s otvoreným zdrojovým kódom s cieľom 
zlepšiť transparentnosť využívaných služieb a zodpovednosť za tieto služby; okrem toho 
zdôrazňuje, že všetky uvedené vyjadrenia sú mimoriadne dôležité v prípade, keď sa údaje 
presúvajú (mimo Európskej únie medzi rôznymi jurisdikciami); zastáva preto názor, že 
verejné orgány, ako aj mimovládne služby a súkromný sektor by mali v rámci možností 

                                               
1 Najmä v prípadoch, keď služby cloudu využívajú zákazníci a MSP.
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pri spracúvaní citlivých údajov a informácií využívať služby poskytovateľov cloudu v EÚ 
dovtedy, kým sa nezavedú uspokojujúce celosvetové pravidlá na ochranu údajov, ktoré 
budú zabezpečovať bezpečnosť citlivých údajov a databáz spravovaných verejnými 
subjektmi;

10. pripomína svoje vážne znepokojenie nad nedávnym odhalením programami sledovania 
Národnej bezpečnostnej agentúry USA a inými podobnými programami prevádzkovanými 
spravodajskými službami, pretože keby sa potvrdili doteraz dostupné informácie, mohlo
by to znamenať vážne porušenie základného práva občanov EÚ a osôb s pobytom v EÚ na 
ochranu súkromia a ochranu údajov, ako aj práva na súkromný a rodinný život, dôvernosť 
komunikácie, prezumpciu neviny, slobodu prejavu, slobodu informácií a slobodu 
podnikania;

11. opakuje svoje vážne obavy v súvislosti s tým, že poskytovatelia cloudu, ktorí podliehajú 
zákonom tretej krajiny alebo používajú na ukladanie údajov servery umiestnené v tretích 
krajinách1, sú povinní priamo poskytovať osobné údaje a informácie EÚ spracovávané 
podľa dohôd o službách cloudu orgánom na presadzovanie práva a spravodajským 
službám tretej krajiny;

12. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že tento prístup sa zvyčajne poskytuje 
prostredníctvom priameho presadzovania právnych predpisov orgánmi tretích krajín bez 
toho, aby sa využívali medzinárodné nástroje zriadené na právnu spoluprácu, ako sú 
dohody o vzájomnej právnej pomoci alebo iné formy justičnej spolupráce;

13. zdôrazňuje, že takéto praktiky vzbudzujú otázky týkajúce sa dôvery vo vzťahu 
k poskytovateľmi služieb cloudu a on-line služieb mimo EÚ a vo vzťahu k tretím 
krajinám, ktoré nepoužívajú medzinárodné nástroje právnej a súdnej spolupráce;

14. očakáva Komisiu a Radu, aby prijali také opatrenia, aké sú potrebné na vyriešenie tejto
situácie a na zabezpečenie dodržiavania základných práv občanov EÚ;

15. pripomína, že všetky spoločnosti poskytujúce služby v EÚ musia bez výnimky dodržiavať 
jej zákony a nesú zodpovednosť za akékoľvek ich porušenia;

16. zdôrazňuje, že poskytovatelia služieb cloudu, ktorí patria do jurisdikcie tretej krajiny, by 
mali používateľov so sídlom v EÚ jasným a odlíšiteľným spôsobom upozorniť na to, že 
ich osobné údaje sa môžu stať predmetom sledovania zo strany spravodajských orgánov 
a orgánov na presadzovanie práva tretej krajiny na základe tajných príkazov či súdnych 
príkazov, a následne by ich mali prípadne požiadať o výslovný súhlas dotknutej osoby so 
spracovaním osobných údajov;

17. naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri rokovaniach o medzinárodných dohodách, ktoré 
zahŕňajú spracovanie osobných údajov, venovala osobitnú pozornosť rizikám a výzvam 
spojeným s cloud computingom, ktoré môžu ohroziť základné práva, a medzi iným najmä 
právo na súkromie a na ochranu osobných údajov, ktoré sú ustanovené v článku 7 a 8 
Charty základných práv Európskej únie; okrem toho naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
venovala pozornosť vnútroštátnym predpisom rokovacieho partnera, ktorými sa upravuje 
prístup orgánov presadzovania práva a spravodajských orgánov k osobným údajom 
spracovávaným prostredníctvom služieb cloud computingu, najmä tým, že bude žiadať, 
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aby sa prístup pre orgány presadzovania práva a spravodajské orgány mohol udeliť iba na 
základe plného dodržania riadneho právneho postupu a existencie jednoznačného 
právneho základu, ako aj požiadavke, aby sa vymedzili presné podmienky prístupu, účel 
získania tohto prístupu, bezpečnostné opatrenia zavedené pri nakladaní s údajmi, práva 
jednotlivcov, ako aj pravidlá dohľadu a účinný mechanizmus odškodnenia;

18. zdôrazňuje svoje vážne obavy v súvislosti s prácou, ktorú v rámci Rady Európy vykonáva 
výbor zriadený na základe dohovoru o počítačovej kriminalite s cieľom vypracovať ďalší 
protokol k výkladu článku 32 dohovoru o počítačovej kriminalite z 23. novembra 2001 
o „cezhraničnom prístupe k uloženým počítačovým údajom so súhlasom alebo 
v prípadoch, keď sú verejne prístupné“1 s cieľom „uľahčiť efektívne používanie 
a vykonávanie tohto dohovoru vzhľadom na právne, všeobecné a technologické zmeny“;
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vzhľadom na nadchádzajúce prehodnotenie Výboru 
ministrov Rady Európy zabezpečili zlučiteľnosť ustanovenia článku 32 dohovoru 
o počítačovej kriminalite a jeho výkladu v členských štátoch so základnými právami 
vrátane ochrany údajov a najmä s ustanoveniami o cezhraničných prenosoch osobných 
údajov, ako sa zakotvuje v Charte základných práv EÚ, acquis EÚ v oblasti ochrany 
údajov, Európskom dohovore o ľudských právach a Dohovore Rady Európy o ochrane 
jednotlivcov pri automatickom spracovaní osobných údajov (dohovor č. 108), ktoré sú pre 
členské štáty právne záväzné; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby rázne odmietli 
akékoľvek opatrenie, ktoré by uplatňovanie týchto práv ohrozilo; je znepokojený 
skutočnosťou, že ak by sa presadil takýto dodatočný protokol, jeho vykonávanie by mohlo 
viesť k neobmedzenému diaľkovému prístupu orgánov pre presadzovanie práva 
k serverom a počítačovým systémom umiestneným v iných jurisdikciách bez toho, že by 
sa naňho vzťahovali dohody o vzájomnej právnej pomoci a iné nástroje súdnej spolupráce, 
ktoré boli zavedené na to, aby zaručili základné práva jednotlivca vrátane práva na 
ochranu údajov a na riadny súdny proces;

19. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť sa musí venovať malým a stredným podnikom, ktoré 
pri spracúvaní osobných údajov čoraz viac využívajú technológiu cloud computingu 
a ktoré nemusia vždy disponovať zdrojmi alebo odbornými znalosťami na primerané 
riešenie bezpečnostných výziev;

20. zdôrazňuje, že kvalifikácia prevádzkovateľa a spracovateľa údajov sa musí náležite 
odrážať v úrovni kontroly nad prostriedkami spracovania s cieľom jasne vymedziť 
zodpovednosť za ochranu osobných údajov pri použití cloud computingu;

21. zdôrazňuje význam digitálnej gramotnosti medzi všetkými občanmi a naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby vyvinuli koncepcie podpory bezpečného používania služieb internetu 
vrátane cloud computingu;

22. zdôrazňuje, že poskytovatelia služieb cloud computingu musia pri spracúvaní osobných 
údajov plne zohľadňovať všetky zásady stanovené v právnych predpisoch EÚ o ochrane 
údajov, ako sú bezúhonnosť a zákonnosť, obmedzenie účelu, primeranosť, precíznosť 
a obmedzené lehoty uchovávania údajov;

                                               
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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23. zdôrazňuje význam účinných, primeraných a odrádzajúcich administratívnych sankcií, 
ktoré možno uložiť, keď služby cloud computingu nespĺňajú normy EÚ o ochrane údajov;

24. zdôrazňuje, že aby bolo možné stanoviť najvhodnejšie ochranné opatrenia, ktoré treba 
zaviesť, musí sa vplyv každej služby cloud computingu na ochranu údajov vyhodnocovať 
ad hoc;

25. zdôrazňuje, že európsky poskytovateľ služieb cloudu by mal vždy konať v súlade 
s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov, aj keď je to v rozpore s inštrukciami klienta 
alebo prevádzkovateľa so sídlom v tretej krajine alebo keď majú dotknuté osoby 
(formálne) pobyt v tretích krajinách;

26. zdôrazňuje potrebu riešiť výzvy, ktoré vyplynuli z cloud computingu, najmä vládne 
spravodajské sledovanie a potrebné záruky, na medzinárodnej úrovni;

27. zdôrazňuje, že občania EÚ, ktorí sú predmetom spravodajského sledovania zo strany 
orgánov tretej krajiny, by mali vyžívať prinajmenšom rovnaké záruky a nápravné 
prostriedky, aké sú dostupné pre občanov príslušnej tretej krajiny;

28. vyjadruje poľutovanie nad prístupom Komisie v jej oznámení, v ktorom neuvádza riziká 
a výzvy spojené s cloud computingom, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo 
svojej činnosti v oblasti cloud computingu a predložila komplexnejšiu správu o cloud 
computingu, ktorá zohľadní záujmy všetkých zainteresovaných strán a okrem 
štandardného odkazu na ochranu základných práv a dodržiavanie požiadaviek na ochranu 
údajov sa bude dotýkať prinajmenšom nasledujúcich bodov:

– usmernení, ktoré v plnej miere zaistia zhodu so základnými právami EÚ a 
povinnosťami v oblasti ochrany údajov;

– obmedzujúcich podmienok, na základe ktorých sa smie alebo nesmie poskytnúť 
prístup k uloženým údajom na účely presadzovania práva v súlade s Chartou 
základných práv EÚ a právom EÚ;

– ochranných postupov proti nelegálnemu prístupu zahraničných a domácich subjektov, 
napríklad zmenou požiadaviek obstarávania a uplatňovaním nariadenia Rady (ES) 
č. 2271/961 s cieľom zakročiť proti zahraničným zákonom, ktoré môžu vyústiť do 
hromadných nezákonných presunov údajov občanov EÚ a osôb s pobytom v EÚ, ktoré 
sú uložené v cloude;

– návrhov, ktoré zabezpečia neutralitu sietí a neutralitu služieb s cieľom zabrániť 
obchodne motivovanej diskriminácii proti určitým službám cloud computingu;

– návrhov, ktoré zaistia, aby prístup k zákonnému obsahu nebol poškodený činnosťami 
zameranými proti nezákonnému obsahu;

                                               
1 Nariadenie Rady (ES) č. 2271/96 z 22. novembra 1996 o ochrane pred účinkami uplatňovania právnych 
predpisov prijatých treťou krajinou mimo jej územia a pred účinkami opatrení na nich založených alebo z nich 
vyplývajúcich (Ú. v. EÚ L 309, 29.11.1996, s. 1 – 6 URL: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2271:SK:HTML)
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– návrhov, ako vymedziť „presun“ osobných údajov a ako aktualizovať štandardné 
zmluvné doložky, ktoré sú prispôsobené prostrediu cloudu, keďže cloud computing 
často zahŕňa hromadné presuny údajov klientov cloudu na servery poskytovateľov 
cloudu a do ich dátových centier, ktoré zahŕňajú mnoho rôznych strán a prekračujú 
hranice medzi štátmi EÚ a štátmi mimo EÚ;

– opatrení na riešenie existujúcej nerovnováhy na trhu so službami cloudu medzi 
poskytovateľmi služieb a väčšinou používateľov ich služieb;

– opatrení na podporu výskumu toho, ako súčasné legislatívne rámce EÚ 
a medzinárodné dohody vyhovujú jednotlivým scenárom služieb cloud computingu, 
pričom sa zmeria vplyv cloud computingu na hospodárstvo i na životné prostredie, 
pretože na túto tému sa vypracovalo len málu štúdií.
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