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Betreft: Verzoekschrift 0492/2012, ingediend door C.F. (Britse nationaliteit), over zijn 
verzoek om bij het Amerikaanse congres te lobbyen tegen de goedkeuring 
van de Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Parlement om zijn invloed op het Amerikaanse congres te doen gelden 
om de goedkeuring van de CISPA te verhinderen. Volgens indiener zou deze wet 
Amerikaanse bedrijven zoals Facebook en Google in staat stellen om hun gebruikers zonder 
hun toestemming te bespioneren, zonder daarbij ook maar enigszins rekening te houden met 
de privacywetten en de wetten inzake vrijheid van meningsuiting van landen buiten de VS. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 december 2012

De Commissie is op de hoogte van de wet "Cyber Intelligence Sharing and Protection Act", 
aangezien zij belangrijke ontwikkelingen op wetgevingsgebied in de VS aangaande het 
internet volgt. 

De wet is op 26 april 2012 door het Huis van Afgevaardigden aangenomen. Op 7 mei 2012 is 
de wet door de Senaat ontvangen en aan het Senate Select Intelligence Committee 
voorgelegd.  Sindsdien zijn er aangaande de wet in de Senaat geen belangrijke acties 
ondernomen.  President Obama heeft eerder aangegeven dat hij op basis van de 
privacykwesties voor consumenten zijn veto zal uitspreken als de wet in de originele vorm 
door beide kamers wordt aangenomen. Enkele hooggeplaatste Democraten, waaronder 
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minister van Defensie Panetta, hebben desondanks onlangs hun steun uitgesproken voor het 
aannemen van wetten als CISPA (of CISPA of door de Senaat gesteunde algemene Cyber Bill 
- S 3414). Enkele Democraten zeggen nu dat het aannemen van een van beide wetten beter is 
dan geen wet aan te nemen.

Tegelijkertijd werkt de regering aan een "executive order" over cyberveiligheid. Hoe deze 
"executive order" de wetsprocedure zal beïnvloeden is onbekend en het is maar de vraag of 
CISPA nieuw leven zal worden ingeblazen tijdens de vergadering van het demissionaire 
congres. Traditiegetrouw worden er tijdens deze "lame duck session", in een jaar waarin de 
partij van de president in beide kamers van het congres geen meerderheid heeft, weinig wetten 
aangenomen ( NB: als een wetsvoorstel niet wordt aangenomen voor het nieuwe congres 
aantreedt in januari 2013, zal de wet opnieuw worden geïntroduceerd en het hele proces 
herhaald).

In de EU beschermt de wetgeving inzake gegevensbescherming de grondrechten en 
fundamentele vrijheden aangaande de verwerking van persoonsgegevens in de Europese Unie. 
Bedrijven in de lidstaten staan onder toezicht van gegevensbeschermingsautoriteiten die de 
nationale voorschriften toepassen volgens Richtlijn 95/46/EG. Nationale voorschriften die 
Richtlijn 95/46/EG uitvoeren zijn van toepassing wanneer: (a) die worden verricht in het 
kader van de activiteiten van een vestiging op het grondgebied van een lidstaat van de voor de 
verwerking verantwoordelijke; (b) de voor de verwerking verantwoordelijke niet gevestigd is 
op het grondgebied van de lidstaat, maar in een plaats waar de nationale wet uit hoofde van 
het internationale publiekrecht van toepassing is; of (c) de voor de verwerking 
verantwoordelijke niet gevestigd is op het grondgebied van de Gemeenschap en voor de 
verwerking van persoonsgegevens gebruikmaakt van geautomatiseerde middelen die zich op 
het grondgebied van genoemde lidstaat bevinden, behalve indien deze middelen op het 
grondgebied van de Europese Unie slechts voor doorvoer worden gebruikt. In het laatste 
geval moet de voor de verwerking verantwoordelijke een vertegenwoordiger aanwijzen in het 
grondgebied van die lidstaat, die de vorderingen die tegen de voor de verwerking 
verantwoordelijke persoon zelf zouden kunnen worden ingesteld, onverlet laat.

Conclusie

Gezien het feit dat er in de VS nog geen beslissing is genomen over CISPA, kan er nog niets 
gezegd worden over de impact op EU-burgers, bedrijven en eventuele effecten op de 
wetgeving inzake gegevensbescherming van de EU.

Het is echter belangrijk om te herhalen dat wetgeving van derde landen niet direct en 
eenzijdig in het grondgebied van de EU kan worden toegepast en dat ze niet de Europese 
wetgeving nietig kan verklaren. Elke schending van de rechten van individuele personen 
beschermd door de wetgeving inzake gegevensbescherming van de EU is volgens de EU-
wetgeving onwettig.

De Commissie is van mening dat als een Amerikaanse rechtshandhavingsautoriteit informatie 
nodig heeft die buiten haar eigen jurisdictie valt, zij deze gegevensuitwisseling via 
samenwerkingsmechanismen ingesteld door lidstaten waar deze gegevens zich bevinden moet 
verkrijgen, zoals de overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp tussen de EU en de VS en 
tussen de lidstaten en de VS. Buiten gevestigde kanalen, wanneer er direct wordt gereageerd 
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op verzoeken afkomstig van autoriteiten van derde landen, is het mogelijk dat bedrijven 
inbreuk maken op de nationale voorschriften ter uitvoering van Richtlijn 95/46/EG. In dit 
geval is het de taak van de nationale toezichthoudende autoriteiten, in het bijzonder de 
gegevensbeschermingsautoriteiten, om ervoor te zorgen dat overdracht en openbaarmaking 
overeenkomstig de wet gebeuren.


