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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

18.12.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0492/2012 внесена от C.F., с британско гражданство, относно 
призива му за оказване на влияние върху Конгреса на САЩ против 
приемането на Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава Парламента да упражни влиянието си върху 
Конгреса на САЩ за предотвратяване на приемането на CISPA. Според вносителя 
CISPA ще позволи на американски компании като Facebook и Google да шпионират 
ползвателите без тяхно съгласие при пълно незачитане на законите за 
неприкосновеност на личния живот и на свободата за изразяване в държавите извън 
САЩ.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 18 декември 2012 г.

Комисията е запозната със законопроекта „Cyber Intelligence Sharing and Protection Act”, 
тъй като проследява известните развития в областта на законодателството в САЩ по 
отношение на интернет. 

Законопроектът беше приет от Камарата на 26 април 2012 г .  На 7 май 2012 г. 
законопроектът беше приет за разглеждане в Сената, където беше предоставен на 
комисията на Сената по въпросите, свързани с разузнаването (SSCI). От този момент 
нататък не са предприемани съществени действия по законопроекта в рамките на 
Сената. Воден от загриженост по отношение на потребителите президентът Обама 
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беше вече посочил, че ще наложи вето над законопроекта, ако той мине през двете 
камари в първоначалния си вариант. Независимо от това, известен брой 
високопоставени представители на Демократите, в това число секретарят по отбраната 
Панета, се обявиха в подкрепа на прокарването на законопроекти като CISPA (било то 
CISPA или подкрепеният от Сената пълен законопроект относно киберсигурността 
Cyber Bill – S 3414). Някои демократи заявяват днес, че е по добре да се прокара 
единият или другият законопроект, отколкото да не се прокара въобще никакъв 
законопроект.

Успоредно с това администрацията работи по изпълнителна заповед за 
киберсигурността. Не се знае как тази изпълнителна заповед ще повлияе на 
законодателния процес и дали CISPA ще бъде подновен по време на сесията на 
Конгреса след ноемврийските средносрочни избори, наречена „lame duck session”. Това 
предстои да се види. Обичайно неголяма част от законодателството бива прокарана по 
време на тези сесии в години, когато партията на президента не разполага с мнозинство 
в двете камари на Конгреса (забележка: ако предложен законопроект не е приет преди 
началото на дейността на новия Конгрес през януари 2013 г., то законопроектът ще 
трябва да бъде отново внесен и целият процес да се повтори).

В ЕС законодателството в областта на защитата на данните защитава основните права и 
свободи на индивидите във връзка с обработката на личните данни в Европейския съюз. 
Дружествата са обект на надзор от страна на органите за защита на данните в 
държавите членки, които прилагат национални правила за изпълнение на Директива 
95/46/ЕО. Националните разпоредби за прилагането на Директива 95/46/ЕО се 
прилагат, когато: а) обработването се извършва в контекста на дейностите на клон на 
администратора на територията на държава членка; б) администраторът не е установен 
на територията на държава членка, но се намира на място, в което националното право 
е приложимо по силата на международното публично право; или в) администраторът не 
е установен на територията на Общността, и за целите на обработването на лични 
данни използва оборудване, намиращо се на територията на въпросната държава 
членка, освен ако оборудването се използва само за целите на транзитното преминаване 
през територията на Европейския съюз. В последния случай, администраторът трябва 
да посочи представител, който да бъда установен на територията на тази държава 
членка, без да се засягат съдебните производства, които биха могли да бъдат започнати 
срещу самия администратор 

Заключение

Предвид факта, че CISPA все още подлежи на обсъждане в САЩ, все още не може да 
се предвиди неговото въздействие върху гражданите на ЕС, предприятията и 
възможните интерференции със законодателството на ЕС в областта на защитата на 
данните

Независимо от това е важно да се припомни, че законодателството на трети държави не 
може пряко и едностранно да се прилага на територията на ЕС и не може да отменя 
прилагането на европейското законодателство. Всяко нарушаване на личните права, 
защитени от законодателството на ЕС в областта на защитата на личните данни ще се 
счита за незаконно съгласно правото на ЕС.



CM\922978BG.doc 3/3 PE502.151v01-00

BG

Комисията счита, че ако правоприлагащ орган от САЩ се нуждае от информация, 
която е извън неговата юрисдикция, той трябва да получи трансфер на данните 
посредством механизмите за сътрудничество с държавите членки, където се намират 
тези данни, като споразуменията за правна взаимопомощ между ЕС и САЩ и между 
държавите членки и САЩ. Извън установените канали, при директно отговаряне на 
заявления от органи на трети държави, дружествата могат да бъдат в нарушение на 
националните разпоредби за прилагането на Директива 95/46/ЕС. В този случай 
националните надзорни органи, и по-специално органите за защита на личните данни, 
са тези, които трябва да гарантират, че трансферите и разкриването на информация се 
извършват законосъобразно. 


