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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0492/2012 dėl raginimo daryti spaudimą JAV Kongreso nariams, 
kad jie nepriimtų dalijimosi kibernetine informacija ir jos apsaugos akto 
(CISPA), kurią pateikė Didžiosios Britanijos pilietis C. F.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ragina Parlamentą daryti spaudimą JAV Kongreso nariams, kad nebūtų
priimtas dalijimosi kibernetine informacija ir jos apsaugos aktas. Pasak peticijos pateikėjo, jis 
leistų Amerikos įmonėms, tokioms kaip „Facebook“ ar „Google“, šnipinėti savo vartotojus be 
jų sutikimo, visiškai nepaisant privatumo ir žodžio laisvės įstatymų už JAV ribų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gruodžio 18 d.

„Komisija žino apie dalijimosi kibernetine informacija ir jos apsaugos akto projektą, nes 
domisi JAV teisės aktų, susijusi su internetu, pokyčiais.

Teisės akto projektas buvo priimtas 2012 m. balandžio 26 d. Atstovų rūmuose. 2012 m. 
gegužės 7 d. teisės akto projektą gavo Senatas, ten jis buvo perduotas Senato išrinktam 
informacijos komitetui. Nuo tada Senate nesiimta jokių svarbesnių veiksmų teisės akto 
atžvilgiu. Remdamasis vartotojų privatumo klausimais, Prezidentas B. H. Obama anksčiau 
nurodė, kad jis vetuos teisės akto projektą, jei šis bus patvirtintas abiejų rūmų. Vis dėlto 
neseniai keletas aukšto rango demokratų, įskaitant gynybos sekretorių L. Panettą, išreiškė 
paramą, siekiant priimti tokius teisės aktų projektus, kaip CISPA (arba CISPA, arba Senato 
remiamą išsamų Teisės akto projektą dėl kibernetikos – S 3414). Kai kurie demokratai dabar 
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teigia, kad patvirtinti vieną iš šių teisės akto projektų yra geriau nei nepatvirtinti nė vieno.

Tuo pat metu Administracija rengia vykdomąjį įsakymą dėl kibernetinio saugumo. Kokį 
poveikį turės šis vykdomasis įsakymas teisėkūros procesui ir ar CISPA bus svarstomas iš 
naujo per neperrinktų politikų sesiją, dar neaišku. Įprastai metais, kai prezidento partija neturi 
daugumos abejuose Kongreso rūmuose, per neperrinktų politikų sesiją patvirtinama nedaug 
teisės aktų (pastaba: jei siūlomas teisės akto projektas nebus patvirtintas prieš pradedant darbą 
naujam Kongresui 2013 m. sausio mėn., teisės akto projektą reikės pristatyti dar kartą, o visą 
procesą kartoti iš naujo).

Europos Sąjungoje duomenų apsaugos teisės aktais saugomos pagrindinės asmenų teisės ir 
laisvės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu Europos Sąjungoje. Valstybėse narėse, 
kurios taiko nacionalines nuostatas, pagal kurias įgyvendinama Direktyva 95/46/EB, 
bendroves prižiūri duomenų apsaugos institucijos. Nacionalinės nuostatos, pagal kurias 
įgyvendinama Direktyva 95/46/EB, yra taikomos, kai: a) duomenys tvarkomi duomenų 
valdytojo padaliniui veikiant valstybės narės teritorijoje; b) duomenų valdytojas įsikūręs ne 
valstybės narės teritorijoje, bet tokioje vietoje, kur jos nacionaliniai įstatymai galioja, 
remiantis tarptautine viešąja teise; arba c) duomenų valdytojas įsisteigęs ne Bendrijos 
teritorijoje ir tvarkydamas asmens duomenis naudojasi įranga, esančia minėtos valstybės narės 
teritorijoje, nebent tokia įranga būtų naudojama tiktai duomenis tranzitu persiunčiant per 
Europos Sąjungos teritoriją. Pastaruoju atveju duomenų valdytojas privalo paskirti asmenį, 
įsisteigusį tos valstybės narės teritorijoje, neapribojant teisinių veiksmų, kurių gali būti imtasi 
prieš patį duomenų valdytoją.

Išvada

Atsižvelgiant į tai, kad CISPA JAV vis dar svarstomas, poveikio ES piliečiams, verslo 
sektoriui ir galimų ES duomenų apsaugos teisės aktų trukdžių numatyti dar negalima.

Tačiau svarbu dar kartą priminti, kad trečiųjų šalių teisės aktų negalima tiesiogiai ir 
vienašališkai taikyti ES teritorijoje ir jais negalima panaikinti Europos teisės aktų. Bet koks 
ES duomenų apsaugos teisės aktais saugomų asmens teisių pažeidimas pagal ES teisę būtų 
laikomas neteisėtu veiksmu.

Komisija mano, kad jei JAV teisėsaugos institucijai reikia informacijos, kuri nepriskiriama jos 
kompetencijai, ji privalo gauti duomenis naudodamasi esamais bendradarbiavimo su 
valstybėmis narėmis mechanizmais, kur tie duomenys yra, pvz., ES ir JAV bei valstybių narių 
ir JAV susitarimais dėl savitarpio teisinės paramos. Nesinaudodamos nustatytais kanalais ir 
tiesiogiai atsakydamos į trečiųjų šalių valdžios institucijų prašymus bendrovės gali pažeisti 
nacionalines nuostatas, pagal kurias įgyvendinama Direktyva 95/46/EB. Šiuo atveju 
nacionalinės priežiūros institucijos, ypač duomenų apsaugos institucijos, turi užtikrinti, kad 
informacija būtų perduodama ir atskleidžiama teisėtai.“


