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Temats: Lūgumraksts Nr. 0492/2012, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
C. F., par viņa aicinājumu ASV Kongresā lobēt pret kiberizlūkošanas un 
aizsardzības likuma (CISPA) pieņemšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Parlamentu izmantot savu ietekmi uz ASV Kongresu, lai 
novērstu CISPA pieņemšanu.  Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, tas ļautu Amerikas 
uzņēmumiem, tādiem kā Facebook un Google, izsekot savus lietotājus bez viņu piekrišanas, 
pilnīgi neievērojot tiesību aktus par privātumu un vārda brīvību valstīs ārpus ASV.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 10. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 18. decembrī

Komisijai ir zināms „Kiberizlūkošanas un aizsardzības likumprojekts” (CISPA 
likumprojekts), jo tā seko līdzi notikumiem saistībā ar šo tiesību aktu par internetu.

Pārstāvju palāta pieņēma šo likumprojektu 2012. gada 26. aprīlī. Senāts saņēma šo 
likumprojektu 2012. gadā 7. maijā un tas tika iesniegts izskatīšanai Senāta Īpašajai 
izlūkošanas komitejai. Kopš tā laika Senātā nav veikti nekādi nozīmīgāki pasākumi attiecībā 
uz šo likumprojektu.  Pamatojoties uz lietotāju privātuma interesēm, prezidents Baraks 
Obama iepriekš bija norādījis, ka viņš aizliegtu šo likumprojektu, ja abas palātas to pieņemtu 
oriģinālā versijā. Tomēr daži augsta ranga demokrāti, tostarp aizsardzības ministrs L. Panetta, 
nesen izteica atbalstu tādu likumprojektu pieņemšanai kā CISPA (CISPA vai arī Senāta 
atbalstītais visaptverošais kiberdrošības likumprojekts — S 3414). Daži demokrāti tagad saka, 
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ka pieņemt vienu vai otru likumprojektu ir labāk nekā nepieņemt nevienu.

Paralēli administrācija tagad strādā pie izpildrīkojuma par kiberdrošību. Nav īsti skaidrs, kā 
šis izpildrīkojums ietekmēs likumdošanas procesu, un atliek tikai minēt, vai CISPA
likumprojekts tiks atjaunots. Parasti tiesību akti reti kad tiek pieņemti sesijā pirms jaunā 
sasaukuma tajos gados, kad prezidenta pārstāvētai partijai nav balsu vairākuma Kongresa abās 
palātās (piezīme: ja ierosinātais likumprojekts netiks pieņemts, pirms darbu sāk jaunais 
Kongresa sasaukums 2013. gada janvārī, būs jāveic atkārtota iepazīstināšana ar šo 
likumprojektu un viss process pilnībā jāatkārto).

Eiropas Savienībā datu aizsardzības tiesību akti aizsargā personas pamattiesības un brīvību 
attiecībā uz personas datu apstrādi ES. Uzņēmumi ir pakļauti datu aizsardzības iestāžu 
uzraudzībai dalībvalstīs, kas piemēro valsts noteikumus, īstenojot Direktīvu 95/46/EK. Valsts 
noteikumi, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK, ir piemērojami, ja: a) apstrāde dalībvalsts 
teritorijā tiek veikta saskaņā ar uzraudzības iestāžu aktivitātēm; b) uzraudzības iestāde  ir 
reģistrēta nevis dalībvalsts teritorijā, bet gan vietā, kur šīs valsts tiesības piemēro, 
pamatojoties uz starptautiskajām publiskajām tiesībām; vai c) uzraudzības iestāde nav 
reģistrēta dalībvalsts teritorijā un, lai apstrādātu personas datus, tā izmanto aprīkojumu, kas 
atrodas šajā dalībvalstī, ja šis aprīkojums tiek izmantots vienīgi tranzītam pa ES teritoriju. 
Pēdējā gadījumā uzraudzības iestādei ir jāieceļ pārstāvis, kas reģistrēts šīs dalībvalsts 
teritorijā, neskarot tiesiskās darbības, kuras varētu tikt sāktas pret pašu uzraudzības iestādi.

Secinājumi

Ņemot vērā to, ka ASV CISPA joprojām tiek apspriests, vēl nevar paredzēt ietekmi uz ES 
iedzīvotājiem un uzņēmējdarbību un iespējamās pretrunas ar ES tiesību aktiem datu 
aizsardzības jomā.

Tomēr ir svarīgi atgādināt, ka trešo valstu tiesību aktus nevar tieši un vienpusēji piemērot ES 
teritorijā un tie nav svarīgāki par  Eiropas tiesību aktiem. Jebkurš pārkāpums, kas vērsts pret 
personas tiesībām, kas ir aizsargātas ar ES tiesību aktiem datu aizsardzības jomā, saskaņā ar 
ES tiesību aktiem būs prettiesisks.

Komisija uzskata — ja ASV tiesībsargājošai iestādei ir nepieciešama informācija ārpus tās 
jurisdikcijas, tai jāpanāk datu pārsūtīšana, izmantojot sadarbības mehānismus ar dalībvalstīm, 
kurā šie dati atrodas, piemēram, ES un ASV un dalībvalstu un ASV savstarpējās tiesiskās 
palīdzības nolīgumus. Ārpus izveidotajiem kanāliem, atbildot tieši uz trešo valstu iestāžu 
pieprasījumiem, uzņēmumi, iespējams, nonāk pretrunā ar valsts likumiem Direktīvas 
95/46/EK īstenošanai. Šajā gadījumā valsts uzraudzības iestādēm, galvenokārt datu 
aizsardzības iestādēm, ir jānodrošina datu nosūtīšana un izpaušana saskaņā ar likumu.


