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

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

2013/2063(INI)

19.9.2013

MNENJE
Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o sprostitvi potenciala računalništva v oblaku v Evropi
(2013/2063(INI))

Pripravljavka mnenja (*): Judith Sargentini

(*) Pridruženi odbor – Člen 50 Poslovnika



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

SL

PA_NonLeg



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

SL

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za industrijo, 
raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje 
pobude:

1. ponovno poudarja, da je računalništvo v oblaku ob potencialu in prednostih, ki jih ima 
predvsem v smislu nižjih stroškov za podjetja, državljane, javni sektor in okolje, povezano 
tudi z znatnimi tveganji in izzivi, zlasti v povezavi s temeljnimi pravicami (vključno z 
zasebnostjo in varstvom podatkov) in zaradi vedno večjega vpliva v primeru motenj, ne 
glede na to, ali jih povzroči nepravilno delovanje, nepravilno ravnanje, kriminalno dejanje 
ali sovražno delovanje druge države;

2. meni, da je dostop do varnega interneta temeljna pravica vsakega državljana in da bo 
„računalništvo v oblaku“ pri tem še naprej igralo pomembno vlogo; zato ponovno poziva 
Komisijo in Svet, naj digitalne svoboščine jasno priznata kot temeljne pravice in nujen 
pogoj za uživanje splošnih človekovih pravic;

3. ponovno poudarja, da raven varstva podatkov v okolju za računalništvo v oblaku na 
splošno ne sme biti nižja od ravni varstva, ki se zahteva v katerem koli drugem okviru 
obdelave podatkov;

4. poudarja, da zakonodaja EU o varstvu podatkov, ki je tehnološko nevtralna,  že zdaj v 
celoti velja tudi za storitve računalništva v oblaku v EU in jo je treba zato v celoti 
spoštovati; poudarja, da bi bilo treba upoštevati mnenje delovne skupine iz člena 29 o 
računalništvu v oblaku, saj zagotavlja jasne smernice za uporabo načel in pravil, ki so v 
zakonodaji Unije o varstvu podatkov določena za storitve v oblaku1, kot so koncepti 
upravljavca/obdelovalca, omejitve namena in sorazmernosti, celovitosti in varnosti 
podatkov, uporabe podizvajalcev, dodelitve odgovornosti, kršitve varnosti podatkov in 
mednarodnih prenosov; poudarja, da je treba pri sedanjem pregledu pravnega okvira Unije 
za varstvo podatkov odpraviti vse vrzeli pri varstvu, povezanem z računalništvom v 
oblaku, in sicer pod vodstvom evropskega nadzornika za varstvo podatkov in delovne 
skupine iz člena 29; meni, da niso vse občutljive informacije osebni podatki, zato poziva 
Komisijo, naj predlaga smernice za zaščito neosebnih občutljivih podatkov v okviru 
računalništva v oblaku, zlasti v primeru vladnih podatkov in podatkov organizacij, kot so 
banke, zavarovalnice, pokojninski skladi, šole in bolnišnice;

5. opozarja, da je treba ponudnika storitev v oblaku, ki uporablja podatke za namen, ki ni bil 
določen v sporazumu o opravljanju storitev, ali ki podatke posreduje ali uporablja na 
način, ki nasprotuje pogojem iz sporazuma, obravnavati kot upravljavca podatkov in 
odgovornega za storjene kršitve;

6. poudarja, da morajo biti v sporazumih o storitvah v oblaku jasno in pregledno določene 
dolžnosti in pravice vseh strani v zvezi z dejavnostmi obdelave, ki jih izvajajo ponudniki 
storitev v oblaku; pogodbena ureditev ne obsega opustitve zaščitnih ukrepov, pravic in 

                                               
1 Mnenje 5/2012, WP 196, na voljo na  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm#h2-1
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varstva, ki jih zagotavlja pravo Unije o varstvu podatkov; poziva Komisijo, naj predloži 
predloge za vzpostavitev ravnovesja med ponudniki storitev v oblaku in uporabniki teh 
storitev v zvezi s pogoji, ki veljajo za storitve v oblaku, vključno z določbami za:

– zagotavljanje varstva pred samovoljnim preklicem storitev in izbrisom podatkov;

– zagotovitev razumne možnosti, da uporabnik ponovno pridobi shranjene podatke, če je 
bila storitev preklicana in/ali če so bili podatki izbrisani;

– zagotovitev jasnih smernic za ponudnike storitev v oblaku, da bi se olajšala migracija 
njihovih uporabnikov na druge storitve;

7. poudarja, da je treba vlogo ponudnika storitev v oblaku v skladu z veljavno zakonodajo 
Unije opredeliti za vsak primer posebej, saj so lahko ponudniki tako obdelovalci kot 
upravljavci podatkov; poziva k izboljšanju pogojev za vse uporabnike, tako da se razvijejo 
mednarodne vzorčne pogodbe v skladu z najboljšo prakso in da se pojasni, kje in v skladu 
s katerim področjem zakonodaje EU ponudnik storitev hrani podatke;

8. poudarja, da je treba posebno pozornost nameniti primerom, v katerih neravnovesje v 
pogodbenem položaju med uporabnikom in ponudnikom storitev v oblaku povzroči, da 
uporabnik sklene pogodbeni dogovor, ki zahteva podpis standardnega sporazuma o 
zagotavljanju storitev, v katerem ponudnik opredeli namene, pogoje in načine obdelave1; 
poudarja, da se ponudnik storitev v oblaku v teh primerih šteje za „upravljavca podatkov“ 
in si deli odgovornost z uporabnikom;

9. poudarja, da je treba uporabi storitev v oblaku javnih organov, vključno z organi 
kazenskega pregona in institucijami EU, nameniti posebno pozornost in jo je treba med 
državami članicami uskladiti; ponovno opozarja, da je treba zagotoviti celovitost in 
varstvo podatkov ter tudi tujim vladam in njihovim obveščevalnim službam preprečiti 
nepooblaščen dostop brez pravne podlage po pravu Unije ali države članice; poudarja, da 
to velja tudi za posebno obdelavo, zlasti obdelavo posebnih kategorij osebnih podatkov, v 
nekaterih nevladnih službah, kot so banke, zavarovalnice, pokojninski skladi, šole in 
bolnišnice; poziva Komisijo, naj izda smernice, ki bi jih te organizacije upoštevale pri 
uporabi storitev v oblaku za obdelavo, prenos ali shranjevanje podatkov, ter sprejme 
odprte standarde za preprečevanje vezanosti na prodajalca in da prednost odprtokodni 
programski opremi, da bi izboljšala preglednost uporabljenih storitev in odgovornost 
zanje; poleg tega poudarja, da je vse zgoraj omenjeno pomembno predvsem, če se podatki 
prenašajo (zunaj Evropske unije med različnimi sodnimi pristojnostmi); zato meni, da bi 
morali javni organi ter nevladne službe in zasebni sektor pri obdelavi občutljivih podatkov 
in informacij v čim večji meri uporabljati storitve ponudnikov iz EU, dokler ne bodo 
začela veljati globalna pravila o varstvu podatkov, ki bodo zagotavljala varnost občutljivih 
podatkov in podatkovnih baz javnih organov;

10. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi nedavnega razkritja programov za nadzor Agencije 

                                               
1 Zlasti v primeru, ko storitve v oblaku uporabljajo potrošniki ter mala in srednja podjetja.
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ZDA za nacionalno varnost ter podobnih programov, ki jih upravljajo obveščevalne 
službe v različnih državah članicah, saj se zaveda, da ti programi, če bi se informacije, ki 
so zaenkrat na voljo, izkazale za resnične, resno kršijo temeljno pravico državljanov in 
prebivalcev EU do zasebnosti in varstva podatkov ter pravico za zasebnega in družinskega 
življenja, zaupnosti sporočil, domneve nedolžnosti, svobode izražanja, svobode dostopa 
do informacij in svobode do opravljanja gospodarske dejavnosti;

11. ponovno poudarja in izraža resne pomisleke v zvezi z obveznim neposrednim razkritjem 
osebnih podatkov in informacij EU, ki so bili obdelani v skladu s sporazumi o opravljanju 
storitev v oblaku, organom tretjih držav s strani ponudnikov storitev v oblaku, za katere 
velja zakonodaja tretjih držav ali ki uporabljajo strežnike za shranjevanje v tretjih državah, 
ter v zvezi z neposrednim dostopom na daljavo do osebnih podatkov in informacij, ki so 
jih obdelali organi kazenskega pregona in obveščevalne službe tretjih držav;

12. obžaluje, da tak dostop do podatkov običajno izvedejo organi tretjih držav z neposredno 
izvršitvijo pravnih predpisov, ne da bi uporabili mednarodne instrumente, vzpostavljene 
za pravno sodelovanje, kot so sporazumi o medsebojni pravni pomoči ali druge oblike 
pravosodnega sodelovanja;

13. poudarja, da se zaradi takih praks poraja vprašanje zaupanja v neevropske ponudnike 
storitev v oblaku in spletnih storitev, ter v tretje države, ki ne uporabljajo mednarodnih 
instrumentov pravnega in pravosodnega sodelovanja;

14. pričakuje, da bosta Komisija in Svet sprejela vse potrebne ukrepe za odpravo te težave in 
zagotovitev spoštovanja temeljnih pravic državljanov EU;

15. opozarja, da morajo vsa podjetja, ki ponujajo storitve v EU, brez izjeme spoštovati pravo 
EU in so odgovorna za vse kršitve;

16. poudarja, da morajo ponudniki storitev v oblaku, za katere velja sodna pristojnost tretje 
države, uporabnike v EU jasno in nazorno opozoriti na možnost, da bi lahko organi tretje 
države na podlagi tajne ali sodne odredbe izvajali nad njihovimi osebnimi podatki nadzor 
v obveščevalne namene ali zaradi kazenskega pregona, nato pa, če je primerno, 
posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, zaprositi za izrecno privolitev v 
obdelavo osebnih podatkov;

17. poziva Komisijo, naj pri pogajanjih o mednarodnih sporazumih, ki vključujejo obdelavo 
osebnih podatkov, upošteva zlasti tveganja in izzive, ki jih prinaša računalništvo v oblaku 
v zvezi s temeljnimi pravicami, predvsem, vendar ne izključno, v zvezi s pravico do 
zasebnosti in varstvom osebnih podatkov, kot je določeno v členih 7 in 8 Listine o 
temeljnih pravicah Evropske unije; poleg tega poziva Komisijo, naj upošteva notranje 
predpise pogajalskega partnerja, ki urejajo dostop služb kazenskega pregona in 
obveščevalnih služb do osebnih podatkov, obdelanih v okviru storitev računalništva v 
oblaku, zlasti z zahtevo, da je mogoče dostop za organe kazenskega pregona in 
obveščevalne organe odobriti le ob polnem spoštovanju sodnega postopka in na 
nedvoumni pravni podlagi, in zahtevo glede natančne določitve pogojev dostopa, namena 
pridobitve tega dostopa, varnostnih ukrepov, ki se izvajajo pri prevzemu podatkov, pravic 
posameznikov ter pravil glede nadzora in učinkovitih pravnih sredstev;
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18. poudarja, da je resno zaskrbljen nad delom, ki ga v okviru Sveta Evrope izvaja Odbor za 
Konvencijo o kibernetski kriminaliteti, da bi oblikoval dodaten protokol o razlagi člena 32 
te konvencije z dne 23. novembra 2001 o „čezmejnem dostopu do shranjenih 
računalniških podatkov s privolitvijo ali če so javno dostopni“ 1, s čimer bi „olajšal 
učinkovito uporabo in izvajanje Konvencije ob upoštevanju pravnega, političnega in 
tehnološkega razvoja“; poziva Komisijo in države članice, naj glede na prihodnjo 
obravnavo Odbora ministrov Sveta Evrope zagotovi skladnost določbe člena 32 
Konvencije o kibernetski kriminaliteti in njene razlage v državah članicah s temeljnimi 
pravicami, vključno z varstvom podatkov, zlasti pa določbami o čezmejnemu pretoku 
osebnih podatkov, kot je zapisano v Listini EU o temeljnih pravicah, pravnem redu EU o 
varstvu podatkov, Evropski konvenciji o človekovih pravicah in Konvenciji Sveta Evrope 
o varstvu posameznikov glede samodejne obdelave osebnih podatkov (Konvencija 108), 
ki so za države članice pravno zavezujoče; poziva Komisijo in države članice, naj odločno 
zavrnejo vse ukrepe, ki bi ogrozili uveljavljanje teh pravic; je zaskrbljen, ker bi lahko po 
odobritvi tega dodatnega protokola njegovo izvajanje privedlo do neomejenega dostopa 
organov kazenskega pregona na daljavo do strežnikov in računalniških sistemov, ki so na 
območjih sodne pristojnosti drugih držav, ne da bi pri tem spoštovali sporazume o 
medsebojni pravni pomoči in druge instrumente pravosodnega sodelovanja, ki obstajajo 
zaradi zagotavljanja temeljnih pravic posameznikov, vključno z varstvom podatkov in 
sodnega postopka;

19. poudarja, da je treba posebno pozornost nameniti malim in srednje velikim podjetjem, ki 
pri obdelavi osebnih podatkov vedno bolj uporabljajo tehnologijo računalništva v oblaku 
in ki nimajo vedno sredstev ali strokovnega znanja za ustrezno obravnavo varnostnih 
izzivov;

20. poudarja, da je treba pri določanju dejanske ravni nadzora nad načini obdelave ustrezno 
upoštevati opredelitev upravljavca in obdelovalca podatkov, da bi lahko jasno dodelili 
odgovornosti za varstvo osebnih podatkov z uporabo računalništva v oblaku;

21. poudarja pomen digitalne pismenosti vseh državljanov in poziva države članice, naj 
razvijejo koncepte za spodbujanje varne uporabe internetnih storitev, vključno z 
računalništvom v oblaku;

22. poudarja, da morajo ponudniki storitev računalništva v oblaku pri obdelavi osebnih 
podatkov v celoti upoštevati vsa načela, določena v zakonodaji EU na področju varstva 
podatkov, kot so pravičnost in zakonitost, omejitev namena, sorazmernost, točnost in 
omejitev obdobij hrambe podatkov;

23. poudarja, da so pomembne učinkovite, sorazmerne in odvračilne upravne sankcije za 
storitve računalništva v oblaku, ki niso v skladu s standardi EU za varstvo podatkov;

24. poudarja, da je treba za določitev najprimernejših zaščitnih ukrepov, ki jih je treba 
izvajati, za vsak primer posebej določiti vpliv zaščite posamezne storitve računalništva v 
oblaku;

                                               
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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25. poudarja, da mora vsak evropski ponudnik storitev v oblaku vedno ravnati v skladu z 
zakonodajo EU na področju varstva podatkov, tudi če je to v nasprotju z navodili stranke 
ali upravljavca s sedežem v tretji državi ali če so posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki, prebivalci (zgolj) tretjih držav;

26. poudarja, da je treba izzive, povezane z računalništvom v oblaku, zlasti vladni 
obveščevalni nadzor in potrebne zaščitne ukrepe, obravnavati na mednarodni ravni;

27. poudarja, da morajo imeti državljani EU, za katere organi tretjih držav izvajajo 
obveščevalni nadzor, na voljo vsaj take zaščitne ukrepe in pravna sredstva, kot so na voljo 
državljanom zadevne tretje države;

28. obžaluje, da je Komisija v svojem poročilu uporabila pristop, pri katerem ne omenja 
tveganj in izzivov, povezanih z računalništvom v oblaku, in jo poziva, naj pri svojem 
nadaljnjem delu v zvezi z računalništvom v oblaku poda o njem celovitejše sporočilo ter 
pri tem upošteva interese vseh deležnikov in vanj poleg opozorila o samoumevnem 
spoštovanju temeljnih pravic in obveznosti v zvezi z varstvom podatkov vključi vsaj 
naslednje:

– smernice, s katerimi bi se zagotovila popolna skladnost z obveznostmi EU na področju 
temeljnih pravic in varstva podatkov;

– omejevalne pogoje, pod katerimi se lahko v skladu z Listino EU o temeljnih pravicah 
in pravom EU za namene kazenskega pregona dostopa ali ne dostopa do podatkov v 
oblaku;

– zaščitne ukrepe proti nezakonitemu dostopu tujih in domačih subjektov, na primer s 
spremembo javnega naročanja in uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2271/961, da bi 
izravnali učinke tujih zakonov, ki lahko povzročijo množične nezakonite prenose 
podatkov v oblaku državljanov in prebivalcev EU;

– predloge, s katerimi se zagotovi nevtralnost medmrežja in storitev, da se prepreči 
diskriminacija storitev v oblaku zaradi poslovnih interesov;

– predloge, s katerimi se zagotovi, da ukrepi proti nezakonitim vsebinam ne bodo 
škodovali dostopu do zakonitih vsebin;

– predloge o tem, kako opredeliti „prenos“ osebnih podatkov in kako posodobiti 
standardne pogodbene določbe, ki so prilagojene okolju za računalništvo v oblaku, saj 
je tovrstno računalništvo pogosto povezano z množičnim pretokom podatkov od 
uporabnikov storitev v oblaku do strežnikov in podatkovnih središč ponudnikov teh 
storitev, ti pretoki pa vključujejo več različnih strank ter prečkanje meja med državami 
članicami EU in državami, ki niso članice EU;

– ukrepe za odpravo obstoječih neravnovesij na trgu storitev v oblaku med ponudniki 
                                               
1 Uredba Sveta (ES) št. 2271/96 z dne 22. novembra 1996 o zaščiti pred učinki ekstrateritorialne uporabe 
zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo (UL L 309, 
29.11.1996, str. 1-6; URL: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2271:SL:HTML) 
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storitev in večino uporabnikov njihovih storitev;

– ukrepe za spodbujanje raziskav v zvezi z ustreznostjo veljavnih zakonodajnih okvirov 
EU in mednarodnih sporazumov za posamezne scenarije storitev računalništva v 
oblaku, pri katerih bi merili vplive računalništva v oblaku na gospodarstvo in okolje, 
saj na tem področju še vedno obstaja le malo študij.
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