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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0492/2012, adresată de C.F., de cetățenie britanică, privind solicitarea 
acestuia de a face lobby pe lângă Congresul Statelor Unite ale Americii împotriva 
adoptării Legii privind schimbul de informații cibernetice și protecția acestora 
(CISPA)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Parlamentului să își exercite influența asupra Congresului Statelor Unite 
ale Americii pentru a preveni adoptarea CISPA. Potrivit petiționarului, legea ar permite 
companiilor americane, cum ar fi Facebook și Google, să își spioneze utilizatorii fără
consimțământul acestora, încălcând pe deplin dreptul la confidențialitate și la libertatea de 
exprimare în țările din afara Statelor Unite ale Americii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 18 decembrie 2012

Comisia este conștientă de Legea privind schimbul de informații cibernetice și protecția 
acestora întrucât acest proiect de lege este o consecință a unor bine-cunoscute modificări 
legislative privind internetul din SUA.

Congresul a adoptat proiectul de lege la 26 aprilie 2012. La 7 mai 2012, Senatul a primit 
proiectul de lege și l-a transmis Comisiei Speciale de Informații din Senat (Senate Select 
Intelligence Committee). De atunci, în cadrul Senatului nu s-au luat măsuri importante cu 
privire la proiectul de lege respectiv. Din cauza preocupărilor legate de confidențialitate 
exprimate de consumatori, președintele Obama a menționat anterior că își va exercita dreptul 
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de veto în cazul în care proiectul de lege este adoptat de ambele camere în versiunea sa 
originală. Cu toate acestea, unii înalți reprezentanți ai Partidului Democrat, inclusiv Secretarul 
Apărării, dl Panetta, și-au exprimat recent sprijinul pentru adoptarea unor proiecte de lege 
precum CISPA (indiferent dacă este vorba de CISPA sau de proiectul de lege cuprinzător 
privind securitatea informatică – S 3414 – care este sprijinit de Senat). În prezent, unii 
reprezentanți ai Partidului Democrat afirmă că preferă mai degrabă să se adopte unul dintre 
cele două proiecte de lege decât niciunul.

În paralel, guvernul elaborează un ordin executiv privind securitatea informatică. Nu se 
cunoaște modul în care acest ordin executiv va influența procesul legislativ și încă nu s-a 
hotărât dacă CISPA va fi sau nu reluată în cadrul sesiunii speciale „de adio” (lame-duck 
session) a Congresului. În mod tradițional, în anii în care partidul președintelui nu deține 
majoritatea în ambele camere ale Congresului, puține acte legislative sunt adoptate în cadrul 
sesiunii speciale a Congresului menționate anterior (observație: în cazul în care un proiect de 
lege propus nu este adoptat înainte de începerea mandatului noului Congres în ianuarie 2013, 
proiectul de lege respectiv va trebui să fie reintrodus și întregul proces va trebui reluat).

În cadrul UE, legislația privind protecția datelor protejează drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal în Uniunea Europeană. Întreprinderile fac obiectul unei supravegheri din partea 
autorităților de protecție a datelor în statele membre care aplică norme naționale de punere în 
aplicare a Directivei 95/46/CE. Dispozițiile naționale de punere  în aplicare a 
Directivei 95/46/CE se aplică în cazul în care: (a) prelucrarea este efectuată în cadrul 
activităților operatorului cu sediul pe teritoriul unui stat membru; (b) operatorul nu este 
stabilit pe teritoriul statului membru, ci într-un loc în care se aplică dreptul intern al acestuia, 
în temeiul dreptului internațional public; sau (c) operatorul nu este stabilit pe teritoriul 
Comunității, dar în scopul prelucrării datelor cu caracter personal recurge la mijloace situate 
pe teritoriul statului membru respectiv, cu excepția cazului în care aceste mijloace sunt 
folosite numai în vederea tranzitului pe teritoriul Uniunii Europene. În acest ultim caz, 
operatorul trebuie să desemneze un reprezentant stabilit pe teritoriul statului membru 
respectiv, fără a aduce atingere acțiunilor în justiție care ar putea fi introduse împotriva 
operatorului.

Concluzii

Având în vedere faptul că CISPA este în continuare supusă dezbaterii în SUA, nu se pot 
anticipa încă impactul asupra cetățenilor și întreprinderilor din UE și nici eventualele 
ingerințe în legislația UE privind protecția datelor.

Totuși, este important să se reafirme faptul că legislația țărilor terțe nu poate fi aplicată în mod 
direct și unilateral pe teritoriul UE și nu poate anula legislația europeană. Orice încălcare a 
drepturilor persoanelor fizice protejate de legislația UE privind protecția datelor ar fi ilegală în 
temeiul legislației UE.

Comisia consideră că, în cazul în care o autoritate de aplicare a legii din SUA necesită 
informații din afara jurisdicției sale, aceasta trebuie să obțină transferul datelor prin 
intermediul mecanismelor de cooperare cu statele membre în care sunt localizate datele 
respective, cum ar fi acordurile privind asistența juridică reciprocă încheiate între UE și SUA 
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și între statele membre și SUA. În afara canalelor stabilite, întreprinderile care răspund în mod 
direct cererilor provenite din partea autorităților țărilor terțe pot încălca normele naționale de 
punere în aplicare a Directivei 95/46/CE. În acest caz, autoritățile naționale de supraveghere, 
în special autoritățile de protecție a datelor, au responsabilitatea de asigura că transferurile și 
comunicarea informațiilor se realizează în mod legal.


