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FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet upprepar att molnbaserade datortjänster (molntjänster) trots sin 
potential och sina fördelar för näringslivet, allmänheten, den offentliga sektorn och 
miljön, särskilt sett till kostnadsminskningar, medför betydande risker och utmaningar, i 
synnerhet för grundläggande rättigheter (bland annat personlig integritet och 
uppgiftsskydd) och på grund av ökad påverkan vid avbrott, oavsett om dessa orsakas av 
funktionsfel, felaktig hantering, brottslig handling eller fientlig handling från ett annat 
land.

2. Europaparlamentet anser att tillgång till ett säkert internet är en grundläggande rättighet 
för varje medborgare och att molntjänster kommer att fortsätta att spela en viktig roll i 
detta avseende. Parlamentet upprepar därför sin uppmaning till kommissionen och rådet 
att klart och entydigt erkänna de digitala friheterna som grundläggande rättigheter och 
absoluta förutsättningar för åtnjutandet av universella mänskliga rättigheter.

3. Europaparlamentet upprepar att uppgiftsskyddsnivån i en molntjänstmiljö i allmänhet inte 
får vara lägre än vad som krävs i något annat uppgiftsbehandlingssammanhang.

4. Europaparlamentet betonar att unionens uppgiftsskyddslagstiftning eftersom den är 
teknikneutral redan i dag fullt ut omfattar molntjänster som bedrivs inom EU, och måste 
därför respekteras till fullo. Parlamentet understryker att hänsyn måste tas till 
artikel 29-gruppens yttrande om molntjänster1 eftersom det innehåller tydlig vägledning 
om hur principerna och bestämmelserna i unionens uppgiftsskyddslagstiftning ska 
tillämpas på molntjänster, till exempel koncepten registeransvarig/registerförare, 
ändamålsbegränsning och proportionalitet, integritet och datasäkerhet, utläggande på 
underleverantör, ansvarsfördelning, uppgiftsbrott och internationella överföringar. Alla 
skyddsbrister i samband med molntjänster måste täppas till vid den pågående översynen 
av unionens rättsliga ram för uppgiftsskydd, på grundval av ytterligare riktlinjer från 
Europeiska datatillsynsmannen och artikel 29-gruppen. Parlamentet anser att det finns 
känslig information som inte är personuppgifter och uppmanar därför kommissionen att 
föreslå riktlinjer för att skydda känsliga uppgifter som inte är personuppgifter i 
molnsammanhang, särskilt när det gäller förvaltningsuppgifter och uppgifter från organ 
såsom banker, försäkringsbolag, pensionsfonder, skolor och sjukhus.

5. Europaparlamentet påminner om att molnleverantörerna när de använder uppgifter i ett 
annat syfte än det som överenskommits i tjänsteavtalet, delger dem eller använder dem på 
ett sätt som strider mot villkoren i avtalet bör anses vara registeransvariga och hållas 
ansvariga för de överträdelser och brott som begås.

6. Europaparlamentet betonar att avtal om molntjänster måste innehålla tydliga och 

                                               
1 Yttrande 5/2012, WP 196, se http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/index_en.htm#h2-1.
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insynsvänliga uppgifter om parternas rättigheter och skyldigheter med avseende på 
uppgiftsbehandling som utförs av molnleverantörer. Det ska inte vara möjligt att avtala 
bort de säkerhetsgarantier, rättigheter och skyddsåtgärder som föreskrivs i unionens 
uppgiftsskyddslagstiftning. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag 
för att återställa balansen mellan molnleverantörer och deras kunder när det gäller villkor 
och bestämmelser för molntjänster, däribland bestämmelser som

– garanterar skydd mot godtyckligt inställande av tjänsterna och radering av uppgifter,

– garanterar att kunden ges en rimlig chans att återskapa lagrade uppgifter i händelse att 
tjänsten ställs in och/eller uppgifterna tas bort,

– ger tydliga riktlinjer för hur molnleverantörerna ska gör det lättare för kunderna att 
enkelt migrera till andra tjänster.

7. Europaparlamentet betonar att molnleverantörernas roll enligt den gällande 
unionslagstiftningen måste avgöras från fall till fall, eftersom leverantörerna kan vara 
både registerförare och registeransvariga. Parlamentet begär att villkoren och 
bestämmelserna för alla användare förbättras genom att man utarbetar internationella 
modeller för bästa praxis för avtal och genom att det klargörs var och inom vilket 
rättsområde inom EU tjänsteleverantören lagrar uppgifter.

8. Europaparlamentet betonar att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt situationer där 
obalansen i avtalsförhållandet mellan kunden och molnleverantören leder till att kunden 
ingår avtal som påtvingar vederbörande standardtjänster och avtal som ska undertecknas 
där leverantören fastställer syftena, villkoren och medlen för behandlingen1. Parlamentet 
betonar att molnleverantören under sådana omständigheter bör betraktas som 
”registeransvarig” och bli gemensamt ansvarig tillsammans med kunden.

9. Europaparlamentet poängterar att myndigheternas, däribland de rättsvårdande 
myndigheternas och EU-institutionernas, användning av molntjänster kräver särskilt 
beaktande och samordning mellan medlemsstaterna. Parlamentet påminner om att 
dataintegritet och datasäkerhet måste garanteras och att otillåtet tillträde, bland annat av 
utländska förvaltningar och deras underrättelsetjänster utan rättslig grund i unions- eller 
medlemsstatslagstiftningen, måste förhindras. Parlamentet betonar att detta också gäller 
specifik uppgiftsbehandling, i synnerhet behandlingen av specifika kategorier av 
personuppgifter som utförs av vissa grundläggande icke-offentliga organ som exempelvis 
banker, försäkringsbolag, pensionsfonder, skolor och sjukhus. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att avge riktlinjer som dessa organisationer ska följa när de använder 
molntjänster för att behandla, överföra eller lagra uppgifter, däribland antagande 
standarder för att förebygga beroende av en enda säljare och preferens för programvara 
med öppen källkod för att förbättra insynen i de tjänster som används och att öka deras 
ansvarighet. Parlamentet betonar dessutom att allt detta är särskilt viktigt om uppgifter 
överförs (utanför EU mellan olika jurisdiktionen). Parlamentet anser därför att 
myndigheter samt icke-offentliga organ och den privata sektorn i största möjliga 
utsträckning bör använda sig av EU:s molnleverantörer vid behandlingen av känsliga 

                                               
1 Särskilt när det gäller konsumenter och små och medelstora företag som använder molntjänster.
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uppgifter och information, till dess att det har införts tillfredsställande internationella 
uppgiftsskyddsbestämmelser som garanterar säkerheten för känsliga uppgifter och 
databaser som innehas av offentliga organ.

10. Europaparlamentet upprepar att det finner den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s 
nyligen avslöjade övervakningsprogram mycket oroande, liksom andra liknande program 
som bedrivs av underrättelsetjänster i olika medlemsstater, och påpekar att dessa program, 
om de hittills tillgängliga uppgifterna bekräftas, innebär en allvarlig kränkning av 
EU-medborgarnas grundläggande rätt till personlig integritet och skydd av 
personuppgifter samt rätten till privat- och familjeliv, konfidentialitet vid kommunikation, 
oskuldpresumtion, yttrandefrihet, informationsfrihet och näringsfrihet.

11. Europaparlamentet upprepar sin allvarliga oro över det obligatoriska direkta utlämnandet 
av EU-medborgares personuppgifter och information som behandlats inom ramen för 
molnavtal till myndigheter i tredjeländer från molnleverantörer som omfattas av 
tredjeländers lagstiftning eller använder lagringsservrar i tredjeländer, liksom sin 
allvarliga oro över direkt fjärrtillträde till personuppgifter och information som behandlas 
av rättsvårdande myndigheter och underrättelsetjänster i tredjeländer.

12. Europaparlamentet beklagar att sådant tillträde vanligen sker genom att myndigheter i 
tredjeländer direkt verkställer sina egna rättsliga bestämmelser utan att använda sig av 
internationella instrument som inrättats för rättsligt samarbete, såsom avtal om ömsesidig 
rättslig hjälp eller andra former av rättsligt samarbete.

13. Europaparlamentet betonar att sådan praxis ger upphov till frågeställningar kring moln-
och internetleverantörer utanför EU och kring tredjeländer som inte förlitar sig på 
internationella instrument för rättsligt samarbete.

14. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen och rådet vidtar nödvändiga åtgärder 
för att komma till rätta med denna situation och för att garantera att EU-medborgarnas 
grundläggande rättigheter respekteras.

15. Europaparlamentet påminner om att alla företag som tillhandahåller tjänster inom EU 
alltid, undantagslöst, måste följa EU-lagstiftningen och kan hållas ansvariga för 
överträdelser av den.

16. Europaparlamentet betonar att molntjänster som omfattas av ett tredjelands jurisdiktion 
bör ge EU-användarna en tydlig och omisskännlig varning om möjligheten att deras 
personuppgifter kan komma att övervakas av underrättelsetjänster och rättsvårdande 
myndigheter i tredjeländer på hemliga order eller förelägganden, och denna varning bör i 
tillämpliga fall följas av en begäran om den registrerades uttryckliga samtycke till 
behandling av personuppgifter.

17. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att i samband med 
förhandlingarna om internationella avtal som inbegriper behandling av personuppgifter 
särskilt beakta de risker och utmaningar som molntjänster innebär för de grundläggande 
rättigheterna, särskilt – men inte uteslutande – rätten till privatliv och skydd av 
personuppgifter, i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Vidare uppmanar parlamentet kommissionen att beakta 
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förhandlingspartnerns nationella bestämmelser om rättsvårdande myndigheters och 
underrättelsetjänsters tillträde till personuppgifter som behandlas genom molntjänster, 
särskilt genom att kräva att rättsvårdande myndigheter och underrättelsetjänster kan 
beviljas tillträde till sådana uppgifter enbart med full respekt av vederbörliga rättsliga 
förfaranden och på en entydig rättslig grund samt att det specificeras exakt vilka villkor 
som ska gälla för tillträde, vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas när uppgifterna 
överlämnas och vilka rättigheter som ska gälla för den enskilda personen samt vilka 
bestämmelser som ska gälla för tillsyn och en effektiv prövningsmekanism.

18. Europaparlamentet betonar sin allvarliga oro över det arbete som utförs inom 
Europarådets kommitté för konventionen om it-relaterad brottslighet i syfte att utarbeta ett 
tilläggsprotokoll om tolkningen av artikel 32 i konventionen om it-relaterad brottslighet av 
den 23 november 2001, om gränsöverskridande tillträde till lagrade databehandlade 
uppgifter med medgivande eller då uppgifterna finns offentligt tillgängliga1, i syfte att 
underlätta dess faktiska användning och tillämpning mot bakgrund av den rättsliga, 
politiska och tekniska utvecklingen. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att inför den kommande behandlingen i Europarådets ministerkommitté 
garantera att artikel 32 i konventionen om it-relaterad brottslighet, och medlemsstaternas 
tolkning av den, är förenlig med grundläggande rättigheter, inbegripet uppgiftsskydd och, 
i synnerhet, tillhandahållandet av gränsöverskridande flöde av personuppgifter, i enlighet 
med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, EU:s lagstiftning om uppgiftsskydd, 
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention om 
skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (konvention 108), 
som är rättsligt bindande för medlemsstaterna. Vidare uppmanas kommissionen och 
medlemsstaterna att med kraft förkasta alla åtgärder som skulle äventyra åtnjutandet av 
dessa rättigheter. Parlamentet finner det mycket oroande att genomförandet av ett sådant 
tilläggsprotokoll, om ett sådant antogs, skulle kunna medföra att rättsvårdande 
myndigheter fick obegränsat fjärrtillträde till servrar och datorsystem i andra 
jurisdiktioner, utan att behöva använda sig av avtal om ömsesidig rättslig hjälp eller andra 
instrument för rättsligt samarbete som inrättats för att trygga den enskildes grundläggande 
rättigheter, bland annat uppgiftsskydd och vederbörliga förfaranden.

19. Europaparlamentet understryker att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt små och 
medelstora företag, som i allt större utsträckning förlitar sig på molnbaserad datorteknik 
när de behandlar personuppgifter och som kanske inte alltid har tillräckliga resurser eller 
expertkunskaper för att kunna hantera säkerhetsutmaningar på lämpligt sätt.

20. Europaparlamentet betonar att uppgiften som registeransvarig eller registerförare måste 
avspeglas korrekt i graden av faktisk kontroll över medlen för behandlingen, så att det 
finns en tydlig fördelning av ansvaret för skydd av personuppgifter vid användning av 
datormoln.

21. Europaparlamentet understryker vikten av digital kompetens bland alla medborgare och 
uppmanar medlemsstaterna att utarbeta riktlinjer för hur man ska främja säker användning 
av internet, inklusive av datormolnstjänster.

                                               
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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22. Europaparlamentet betonar att molnleverantörerna i samband med sin behandling av 
personuppgifter måste ta full hänsyn till alla principer som fastställts i EU:s 
uppgiftsskyddslagstiftning, såsom rättvisa och lagenlighet, ändamålsbegränsning, 
proportionalitet, riktighet och begränsade uppgiftslagringsperioder.

23. Europaparlamentet understryker vikten av effektiva, proportionerliga och avskräckande 
administrativa påföljder som kan tillämpas på molntjänster som inte uppfyller EU:s 
standarder för uppgiftsskydd.

24. Europaparlamentet betonar att man för att kunna fastställa vilka säkerhetsåtgärder som det 
är lämpligast att vidta måste bedöma varje molntjänsts inverkan på uppgiftsskyddet på 
ad hoc-basis.

25. Europaparlamentet betonar att en europeisk molnleverantör alltid bör agera i enlighet med 
EU:s uppgiftsskyddslagstiftning, även om detta strider mot instruktioner från en kund eller 
registeransvarig som är etablerad i ett tredjeland eller när de berörda registrerade är 
bosatta (enbart) i tredjeländer.

26. Europaparlamentet framhäver behovet av att ta itu med de utmaningar som uppstår genom 
molntjänster på internationell nivå, särskilt offentlig underrättelseövervakning och 
nödvändiga säkerhetsgarantier.

27. Europaparlamentet betonar att EU-medborgare som är föremål för övervakning från 
myndigheter i tredjeländer bör omfattas av åtminstone samma säkerhetsgarantier och 
rättsmedel som medborgarna i det berörda tredjelandet.

28. Europaparlamentet beklagar den hållning som kommissionen valt i sitt meddelande 
genom att inte nämna de risker och utmaningar som är kopplade till molntjänster, och 
uppmanar eftertryckligen kommissionen att arbeta vidare med frågan om datormoln 
genom att utarbeta ett mer heltäckande meddelande om datormoln, där man tar hänsyn till 
alla parters intressen och som utöver en standardhänvisning till skyddet av grundläggande 
rättigheter och efterlevnad av uppgiftsskyddskraven innehåller åtminstone

– riktlinjer för att säkerställa efterlevnad av EU:s grundläggande rättigheter och 
skyldigheter när det gäller uppgiftsskydd,

– begränsande villkor enligt vilka molndata som i brottsbekämpande syfte får eller inte 
får tillgås, i enlighet med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och EU:s 
lagstiftning,

– skyddsåtgärder mot otillåtet tillträde av utländska och inhemska enheter, till exempel 
genom ändrade upphandlingskrav och tillämpning av rådets förordning (EG) nr 
2271/961 för att motarbeta utländska lagar som kan resultera i omfattande olagliga 
överföringar av molndata som tillhör EU-medborgare och personer som är bosatta i 
EU,

                                               
1 Rådets förordning (EG) nr 2271/96 av den 22 november 1996 om skydd mot följderna av tillämpning av 
extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av 
denna lagstiftning (EGT L 309, 29.11.1996, s.1–6, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2271:SV:HTML). 
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– förslag som syftar till att garantera nätneutralitet och tjänsteneutralitet för att förhindra 
diskriminering på kommersiella grunder mot specifika molntjänster,

– förslag för att garantera att tillgången till lagligt innehåll inte påverkas negativt av 
åtgärder mot olagligt innehåll,

– förslag om hur ”överföring” av personuppgifter ska definieras och om hur 
standardklausuler i avtal som är skräddarsydda för molnmiljön ska uppdateras, 
eftersom molntjänster ofta medför mycket stora uppgiftsflöden från molnkunderna till 
molnleverantörernas servrar och datacenter, vilka inbegriper många olika parter och 
korsar gränser mellan EU-länder och länder utanför EU,

– åtgärder för att åtgärda den nuvarande obalansen på marknaden för molntjänster 
mellan tjänsteleverantörerna och de flesta användarna av deras tjänster,

– åtgärder för att främja forskning om hur EU:s gällande lagstiftningsramar och 
internationella avtal passar in i givna molntjänstsscenarion, där man mäter hur 
datormoln påverkar såväl ekonomin som miljön, eftersom det fortfarande bara har 
genomförts ett fåtal studier av dessa aspekter.
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