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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0492/2012 , złożona przez C.F. (Wielka Brytania), w sprawie apelu o 
lobbowanie w Kongresie USA przeciwko przyjęciu ustawy CISPA (ang. 
Cyber Intelligence Sharing and Protection Act)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa Parlament do wywarcia wpływu na Kongres USA, aby nie przyjął
on ustawy CISPA. Twierdzi, że rzeczona ustawa umożliwiłaby amerykańskim firmom takim 
jak Facebook czy Google szpiegowanie użytkowników bez ich zgody, co całkowicie 
naruszałoby przepisy dotyczące prywatności i wolności wypowiedzi obowiązujące w 
państwach innych niż USA.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 18 grudnia 2012 r.

Komisja jest zaznajomiona z ustawą „Cyber Intelligence Sharing and Protection Act”, 
ponieważ śledzi podawane do publicznej wiadomości zmiany ustawodawstwa USA 
dotyczącego internetu.

Izba Reprezentantów przyjęła ustawę dnia 26 kwietnia 2012 r. Dnia 7 maja 2012 r. ustawę 
skierowano do Senatu, w którym przekazano ją do senackiej Komisji ds. Wywiadu.  Od 
tamtej pory w Senacie nie poczyniono żadnych ważnych kroków związanych z ustawą.  Z 
uwagi na budzące zastrzeżenia zapisy dotyczące prywatności użytkowników, prezydent B. 
Obama już wcześniej zaznaczył, że zawetuje ustawę, jeżeli zostanie ona przyjęta przez obie 
izby w pierwotnym brzmieniu. Niemniej jednak, grupa wysokich rangą demokratów, w tym 
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sekretarz obrony Leon Panetta, wyraziła niedawno poparcie dla przyjęcia ustawy takiej jak 
CISPA (albo przyjęcia samej ustawy CISPA albo popieranej przez Senat szeroko zakrojonej 
ustawy cybernetycznej – S 3414). Niektórzy demokraci twierdzą obecnie, że przyjęcie którejś 
z wymienionych powyżej ustaw jest lepszym rozwiązaniem niż nieprzyjęcie żadnej z nich.

Równocześnie rząd USA pracuje nad rozporządzeniem wykonawczym w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego.  Nie wiadomo, jak rozporządzenie to wpłynie na proces 
przyjmowania ustawy i dopiero okaże się, czy ustawa CISPA ponownie stanie się 
przedmiotem obrad podczas ostatniej sesji ustępującego Kongresu (tzw. „lame duck 
session”). Zwyczajowo podczas takiej sesji nie uchwala się wielu ustaw, jeżeli partia 
prezydenta nie ma większości w obu izbach Kongresu (uwaga: jeżeli projekt ustawy nie 
zostanie uchwalony przed rozpoczęciem kadencji nowego Kongresu w styczniu 2013 r., 
ponownie trzeba będzie złożyć projekt, i powtórzyć cały proces ustawodawczy).

W UE prawodawstwo dotyczące ochrony danych zapewnia ochronę praw podstawowych i 
wolności każdego obywatela z zakresu przetwarzania danych osobowych na terytorium Unii 
Europejskiej.  Przedsiębiorstwa objęte są nadzorem organów odpowiedzialnych za ochronę 
danych w państwach członkowskich stosujących krajowe przepisy wykonawcze do 
dyrektywy 95/46/WE. Krajowe przepisy wykonawcze do dyrektywy 95/46/WE mają 
zastosowanie w przypadku, gdy: (a) przetwarzanie danych odbywa się w kontekście 
prowadzenia przez administratora danych działalności gospodarczej na terytorium państwa 
członkowskiego; (b) administrator danych nie prowadzi działalności gospodarczej na 
terytorium państwa członkowskiego, lecz w miejscu, gdzie jego prawo krajowe obowiązuje 
na mocy międzynarodowego prawa publicznego; lub (c) administrator danych nie prowadzi 
działalności gospodarczej na terytorium Wspólnoty, a do celów przetwarzania danych 
osobowych wykorzystuje środki znajdujące się na terytorium wymienionego państwa 
członkowskiego, o ile środki te nie są wykorzystywane wyłącznie do celów tranzytu przez 
terytorium Unii Europejskiej. W tym ostatnim przypadku administrator danych musi 
wyznaczyć przedstawiciela na terytorium tego państwa członkowskiego, bez uszczerbku dla 
postępowań sądowych, jakie mogłyby być podjęte przeciwko samemu administratorowi 
danych.

Podsumowanie

Z uwagi na fakt, że w USA nadal trwa debata nad ustawą CISPA, nie można jeszcze 
przewidzieć jej wpływu na obywateli UE i przedsiębiorstwa oraz ewentualnego naruszenia 
prawodawstwa UE dotyczącego ochrony danych.

Należy jednak podkreślić, że ustawodawstwo państw trzecich nie może być bezpośrednio i 
jednostronnie stosowane na terytorium UE i nie może mieć nadrzędnej mocy wobec 
prawodawstwa europejskiego. W świetle przepisów UE niezgodny z prawem byłby każdy 
przypadek naruszenia praw jednostki chronionych na mocy prawodawstwa UE dotyczącego 
ochrony danych.

Komisja jest zdania, że jeżeli amerykański organ egzekwowania prawa pragnie uzyskać dane 
spoza terytorium objętego jurysdykcją USA, przekazanie tych danych musi nastąpić w 
ramach obowiązującego mechanizmu współpracy z państwami członkowskimi, w których 
przechowywane są rzeczone dane, takiego jak porozumienie między Unią Europejską lub 
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poszczególnymi państwami członkowskimi a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej 
pomocy prawnej. Przedsiębiorstwa, które przekazują dane poza oficjalnymi kanałami, 
udzielając bezpośredniej odpowiedzi na zapytania wystosowane przez władze państwa 
trzeciego, mogą naruszać krajowe przepisy wykonawcze do dyrektywy 95/46/WE. 
Zagwarantowanie zgodnego z prawem przekazywania i ujawniania danych w takich 
przypadkach leży w gestii krajowych organów nadzoru, w szczególności organów ochrony 
danych.


