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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0492/2012 , του C.F., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με το αίτημά 
του για άσκηση πιέσεων στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ώστε να μην ψηφιστεί το 
νομοσχέδιο για την ανταλλαγή και την προστασία των πληροφοριών στον 
κυβερνοχώρο (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act-CISPA)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Κοινοβούλιο να ασκήσει πιέσεις στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ώστε να 
μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο CISPA. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το εν λόγω νομοσχέδιο θα 
επιτρέψει σε αμερικανικές εταιρείες, όπως η Facebook και η Google, να κατασκοπεύουν τους 
χρήστες των δικτύων τους χωρίς την άδειά τους, παραβιάζοντας κατάφωρα τους νόμους για 
την ιδιωτική ζωή και την ελευθερία του λόγου που ισχύουν σε χώρες εκτός των ΗΠΑ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου 2012

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για το νομοσχέδιο σχετικά με την ανταλλαγή και την προστασία 
των πληροφοριών στον κυβερνοχώρο καθώς παρακολουθεί τις νομοθετικές εξελίξεις στις 
ΗΠΑ όσον αφορά το διαδίκτυο.

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 26 Απριλίου 2012. Στις 7 
Μαΐου 2012 κατατέθηκε στη Γερουσία όπου παραπέμφθηκε στην οικεία επιτροπή 
περιορισμένης σύνθεσης για τις πληροφορίες. Έκτοτε δεν υπήρξε καμία σημαντική εξέλιξη 
στη Γερουσία όσον αφορά το νομοσχέδιο. Ο πρόεδρος Ομπάμα, λόγω επιφυλάξεων σχετικά 
με την προστασία της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών, είχε δηλώσει πρωτύτερα ότι θα 
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ασκούσε βέτο στο νομοσχέδιο εάν ψηφιζόταν και από τα δύο σώματα με την αρχική του 
μορφή. Ωστόσο, ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη του Δημοκρατικού κόμματος, μεταξύ των 
οποίων και ο υπουργός Άμυνας Panetta, εξέφρασαν προσφάτως τη στήριξή τους για την 
ψήφιση νομοσχεδίων όπως το CISPA (είτε επρόκειτο για το CISPA είτε για το 
ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για τον κυβερνοχώρο που έλαβε τη στήριξη της Γερουσίας - S 
3414). Τώρα, ορισμένα μέλη του Δημοκρατικού κόμματος δηλώνουν ότι είναι προτιμότερο 
να ψηφιστεί κάποιο νομοσχέδιο από το να μην ψηφιστεί κανένα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση ετοιμάζει εκτελεστικό διάταγμα για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο. Άγνωστο παραμένει το πώς το εν λόγω διάταγμα θα επηρεάσει τη νομοθετική 
διαδικασία καθώς και το κατά πόσον το νομοσχέδιο CISPA θα συζητηθεί εκ νέου στη 
συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί κατά τη μεταβατική περίοδο του Κογκρέσου (lame duck 
session). Κατά παράδοση, δεν ψηφίζονται πολλά νομοσχέδια κατά τη μεταβατική περίοδο 
του Κογκρέσου, όταν το κόμμα του προέδρου δεν έχει την πλειοψηφία σε αμφότερα τα 
σώματα του Κογκρέσου (σημείωση:  αν ένα προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν ψηφιστεί προτού 
αναλάβει καθήκοντα το νέο Κογκρέσο τον Ιανουάριο του 2013, το νομοσχέδιο θα πρέπει να 
κατατεθεί εκ νέου και να επαναληφθεί η όλη διαδικασία εξαρχής).

Στην ΕΕ η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προστατεύει τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εταιρείες εποπτεύονται από τις αρχές 
προστασίας δεδομένων των κρατών μελών, οι οποίες εφαρμόζουν τους εθνικούς κανόνες που 
μεταφέρουν την οδηγία 95/46/ΕΚ. Οι εθνικές διατάξεις που μεταφέρουν την οδηγία 95/46/ΕΚ 
εφαρμόζονται όταν: α) η επεξεργασία εκτελείται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 
υπευθύνου εγκατεστημένου στο έδαφος ενός κράτους μέλους· β) ο υπεύθυνος δεν είναι 
εγκατεστημένος στο έδαφος του κράτους μέλους, αλλά σε τόπο όπου εφαρμόζεται η εθνική 
του νομοθεσία δυνάμει του δημοσίου διεθνούς δικαίου· ή γ) ο υπεύθυνος της επεξεργασίας 
δεν είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της Κοινότητας και για τους σκοπούς της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσφεύγει σε μέσα ευρισκόμενα στο έδαφος του εν 
λόγω κράτους μέλους, εκτός εάν τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο με σκοπό τη διέλευση 
από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τελευταία περίπτωση, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να υποδείξει έναν αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στο έδαφος του εν λόγω 
κράτους μέλους, με την επιφύλαξη της δυνατότητας κίνησης δικαστικών διαδικασιών κατά 
του ιδίου του υπευθύνου επεξεργασίας.

Συμπέρασμα:

Δεδομένου ότι το νομοσχέδιο CISPA τελεί ακόμα υπό συζήτηση στις ΗΠΑ, ο αντίκτυπος 
στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ καθώς και ενδεχόμενες εμπλοκές σχετικά με τη 
νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων δεν μπορούν να προβλεφθούν.

Ωστόσο, θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η νομοθεσία τρίτων χωρών δεν μπορεί να εφαρμοστεί 
άμεσα και μονομερώς στην επικράτεια της ΕΕ και δεν μπορεί να ακυρώσει την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων των ατόμων που προστατεύονται από 
τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων θα θεωρούνταν παράνομη βάσει του 
δικαίου της ΕΕ.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, αν μια αρχή επιβολής του νόμου των ΗΠΑ χρειάζεται πληροφορίες 
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που δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της πρέπει να αποκτήσει τα δεδομένα μέσω μηχανισμών 
συνεργασίας που έχουν δημιουργηθεί με τα κράτη μέλη στα οποία βρίσκονται τα δεδομένα, 
όπως οι συμφωνίες αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ και μεταξύ 
των κρατών μελών και των ΗΠΑ. Πέραν των καθιερωμένων διαύλων επικοινωνίας, κατά την 
άμεση απάντηση σε αιτήματα που υποβάλλουν αρχές τρίτων χωρών, οι εταιρείες ενδέχεται να 
παραβιάζουν τους εθνικούς κανόνες που εφαρμόζουν την οδηγία 95/46/ΕΚ. Στην προκειμένη 
περίπτωση, εναπόκειται στις εθνικές εποπτικές αρχές, και ιδίως στις αρχές που είναι αρμόδιες 
για την προστασία των δεδομένων, να διασφαλίσουν ότι οι μεταβιβάσεις και οι 
δημοσιοποιήσεις δεδομένων πραγματοποιούνται νομίμως.


