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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0492/2012 af C.F, britisk statsborger, om hans opfordring til at 
påvirke den amerikanske kongres til at forkaste Cyber Intelligence Sharing and 
Protection Act (CISPA)

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer Parlamentet til at gøre sin indflydelse gældende over for den 
amerikanske kongres for at forhindre vedtagelsen af CISPA. Ifølge andrageren vil denne lov 
give amerikanske virksomheder, såsom Facebook og Google, mulighed for at udspionere 
deres brugere uden deres samtykke, hvilket vil være en klar overtrædelse af lovgivningen om 
beskyttelse af privatlivets fred og ytringsfriheden i lande uden for USA.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 18. december 2012

"Kommissionen er bekendt med lovforslaget CISPA (“loven om beskyttelse og udveksling af 
internetrelaterede efterretninger”), idet den ligger i forlængelse af den tendens, der allerede 
har kunnet observeres vedrørende internet-lovgivningen i USA.

Lovforslaget blev vedtaget af Repræsentanternes Hus den 26. april 2012. Den 7. maj 2012 
blev det modtaget af Senatet, hvor det blev forelagt Senatets udvalg om 
efterretningsanliggender. Siden da er der ikke blevet taget nogen skridt vedrørende dette 
lovforslag i Senatet. På baggrund af betænkeligheder vedrørende privatlivets fred for 
forbrugerne har præsident Obama tidligere meddelt, at han ville nedlægge veto, hvis 
lovforslaget blev vedtaget af begge kamre i sin oprindelige form. Ikke desto mindre har visse 
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fremtrædende demokrater, herunder forsvarsminister Panetta for nylig støttet op om 
vedtagelsen af lovforslag såsom CISPA-forslaget (eller også det Senatsstøttede vidtrækkende 
Cyber-lovforslag – S 3414). Nogle demokrater mener nu, at det vil være bedre at vedtage et af 
lovforslagene end slet ikke at vedtage noget.

Sideløbende hermed arbejder regeringen på en delegeret retsakt om internetsikkerhed. 
Hvorledes denne delegerede retsakt vil influere på lovgivningsprocessen vides ikke, og det 
står hen i det uvisse, hvorvidt CISPA vil blive hentet frem i den ”døde periode”, der 
indtræder, inden den nye Kongres træder sammen. Der vedtages sædvanligvis ikke meget 
lovgivning i døde perioder, hvis præsidentens parti ikke har flertal i begge Kongressens kamre 
(det skal bemærkes, at såfremt et lovforslag ikke vedtages inden den nye Kongres træder 
sammen i januar 2013, må forslaget genfremsættes og hele proceduren gentages).

I EU beskytter databeskyttelseslovgivningen individets grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder i forbindelse med håndteringen af persondata inden for EU. Selskaber er 
underlagt tilsyn ved medlemsstaternes databeskyttelsesmyndigheder, der handler i henhold til 
nationale bestemmelser afledt af direktiv 95/46/EF. De nationale bestemmelser til 
gennemførelse af direktiv 95/46/EF er gældende, når: (a) håndteringen foretages som led i en 
virksomheds eller et organs aktiviteter inden for den medlemsstats område, hvor den 
registeransvarlige er etableret; (b) den registeransvarlige ikke er etableret på den pågældende 
medlemsstats område, men på et sted, hvor dens nationale lovgivning gælder i henhold til 
folkeretten; eller (c) den registeransvarlige ikke er etableret på Fællesskabets område og med 
henblik på behandling af personoplysninger anvender udstyr, der befinder sig på den 
pågældende medlemsstats område, medmindre dette udstyr kun benyttes med henblik på 
forsendelse gennem Den Europæiske Unions territorium. I sidstnævnte tilfælde skal den 
registeransvarlige udpege en repræsentant, der er etableret på den pågældende medlemsstats 
territorium, uden at dette tilsidesætter retslige skridt, der vil kunne tages over for den 
registeransvarlige.

Konklusion

Eftersom CISPA endnu er til debat i USA, kan dets påvirkning af EU-borgerne, erhvervslivet 
i EU og dets eventuelle uoverensstemmelser med EU’s databeskyttelseslovgivning endnu ikke 
fastslås.

Det er dog vigtigt at gentage, at tredjelandes lovgivning ikke kan gøres direkte eller ensidigt 
gældende på EU’s territorium og ikke kan tilsidesætte EU-lovgivning. Enhver overtrædelse af 
individets rettigheder, der er beskyttet af EU’s databeskyttelseslovgivning, vil være retsstridig 
i henhold til EU-retten.

Det er Kommissionens opfattelse, at hvis en amerikansk håndhævende myndighed har brug 
for oplysninger fra et sted uden for sin jurisdiktion, må den indhente disse data via 
samarbejdsmekanismerne med de medlemsstater, hvor oplysningerne befinder sig, såsom 
aftalerne om gensidig retshjælp mellem USA og hhv. EU og medlemsstaterne. Selskaber 
risikerer, hvis de direkte besvarer anmodninger fra tredjelandes myndigheder uden om de 
etablerede kanaler, at overtræde de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 
95/46/EF. I så fald påhviler det de nationale tilsynsmyndigheder, og især 
databeskyttelsesmyndighederne, at drage omsorg for, at overførsler og fremlæggelser af 
oplysninger finder sted på legal vis."


