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Tárgy: C. F. brit állampolgár által benyújtott 0492/2012. sz. petíció, melyben felhív az 
USA Kongresszusánál való lobbizásra az internetes hírszerzési és védelmi törvény 
(CISPA) elfogadása ellen

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felkéri a Parlamentet, hogy gyakoroljon befolyást az USA 
Kongresszusára az internetes hírszerzési és védelmi törvény (CISPA) elfogadásának 
megakadályozása érdekében. A petíció benyújtója szerint a jogszabály lehetővé tenné olyan 
amerikai cégek, mint a Facebook és a Google számára, hogy felhasználóik beleegyezése 
nélkül kémkedjenek utánuk, a magánélethez való jogról és a szólásszabadságról szóló 
jogszabályoknak az Egyesült Államokon kívüli országokban való teljes mértékű figyelmen 
kívül hagyása mellett.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 10. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. december 18.

A Bizottságnak tudomása van az internetes hírszerzési és védelmi törvényről, mivel az az 
internetre vonatkozó ismeretes amerikai jogalkotás soron következő állomását jelenti.

A törvényt 2012. április 26-án az amerikai alsóház elfogadta. 2012. május 7-én a törvény 
megérkezett a Szenátusba, ahol a Szenátus Hírszerzési Bizottsága elé utalták. Azóta a 
törvénnyel kapcsolatban nem sok minden történt a Szenátusban. Obama elnök előzőleg a 
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felhasználók magánéletének védelmére hivatkozva jelezte, hogy megvétózza a törvényt, ha 
azt mindkét ház eredeti formájában fogadja el. Ugyanakkor egyes magas rangú demokraták –
köztük Panetta védelmi miniszter – újabban kiálltak a CISPA-hoz hasonló törvények (a 
CISPA vagy a Szenátus támogatását élvező átfogó kibertörvény – S 3414) elfogadása mellett. 
Egyes demokraták ma már azt mondják, hogy bármelyik törvény elfogadása is jobb annál, 
mintha nem születne törvény.

Az adminisztráció ezzel párhuzamosan egy kiberbiztonságról szóló elnöki rendeleten 
dolgozik. Az még nem tudható, hogy ez az elnöki rendelet miképpen fogja befolyásolni a 
jogalkotási folyamatot, az pedig, hogy a „béna kacsa” időszak alatt a CISPA újjászületik-e, 
szintén kérdéses. A „béna kacsa” időszakban hagyományosan nem sok jogszabályt alkotnak 
azokban az években, amikor az elnök pártja nem rendelkezik többséggel a Kongresszus 
mindkét házában. (Megjegyzés: Ha egy törvényt nem fogadnak el még az előtt, hogy 2013 
januárjában az új Kongresszus megkezdené munkáját, a törvényt újra be kell nyújtani és az 
egész folyamat újrakezdődik.)

Az EU-ban az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok a személyes adatok Unió-beli 
feldolgozása során védik az egyének alapvető jogait és szabadságait. A vállalkozásokat a 
tagállamok adatvédelmi hatóságai ellenőrzik, alkalmazva a 95/46/EK irányelvet átültető 
jogszabályokat. A 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezések alkalmazandók, 
amennyiben: a) az adatfeldolgozást a tagállam területén az adatkezelő egy szervezete 
tevékenységeinek keretében végzik; b) az adatkezelő nem valamely tagállam területén 
telepedett le, hanem olyan helyen, amelynek nemzeti joga – a nemzetközi közjog értelmében 
– alkalmazandó; vagy c) az adatkezelő nem telepedett le a Közösség területén, és a személyes 
adatok feldolgozása céljából gépi vagy más olyan eszközt alkalmaz, amely a fenti tagállam 
területén található, kivéve, ha ezt az eszközt kizárólag a Közösség területén átmenő 
adatforgalom céljára használják. Az utóbbi esetben az adatkezelő kijelöl egy, az adott 
tagállamban letelepedett képviselőt, az adatkezelő ellen esetlegesen induló jogi fellépések 
sérelme nélkül.

Következtetés

Mivel a CISPA az USA-ban még tárgyalás alatt van, az uniós polgárokra és az üzleti életre 
gyakorolt hatását, illetve az uniós adatvédelmi jogszabályokkal való esetleges ütközéseket 
egyelőre nem lehet felmérni.

Mindenesetre nem szabad elfeledkezni arról, hogy az EU területén harmadik országok 
jogszabályait nem lehet közvetlenül és egyoldalúan alkalmazni, illetve azok nem magasabb 
rendűek az európai uniós jogszabályoknál. Az egyes emberek uniós adatvédelmi jogszabályok 
által oltalmazott jogainak bármiféle megsértése az uniós jog alapján jogellenesnek minősülne.

A Bizottság véleménye szerint ha az USA rendvédelmi hatóságainak joghatóságuk területén 
kívüli információkra van szükségük, az adatokat az azokkal a tagállamokkal létrehozott 
együttműködési mechanizmusokon – így az EU–USA és a tagállam–USA kölcsönös 
jogsegélyről szóló megállapodásokon – keresztül kell kérniük, amelyekben a szóban forgó 
adatok fellelhetők. Amennyiben a vállalkozások az erre a célra létrehozott csatornákat 
figyelmen kívül hagyva közvetlenül válaszolnak harmadik országok hatóságaitól érkező 
kérelmekre, ezzel megsérthetik a 95/46/EK irányelvet átültető nemzeti jogszabályokat. Ebben 
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az esetben a nemzeti felügyeleti hatóságok – különösen az adatvédelmi hatóságok – feladata 
annak biztosítása, hogy az adatok átadására és közlésére a jogszabályoknak megfelelően 
kerüljön sor.


