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FORORD

1. Internettet når i dag ud til milliarder af mennesker verden over og fungerer som en 
virtuel markedsplads for produkter, information og idéer. Den anden generation af internettet 
- af og til omtalt som "web 2.0" - vil give mulighed for en større interaktion og forbindelse 
mellem millioner af web-brugere, så internettet også bliver et fælles virtuelt netværk for 
millioner af mennesker, som deler information af enhver art.

2. På grund af dette publikums globale dimension er internettet også blevet et stadig 
mere attraktivt forum for annoncører, som kan målrette deres kampagner mere præcist og 
effektivt end ved at annoncere i noget andet medie. Annoncering online udgør i dag et marked 
på 27 mia. USD, som forventes at vokse til det dobbelte over en periode på fire år, og viljen 
til at kontrollere en del af markedet har tilskyndet til mange fusioner mellem E-virksomheder, 
heriblandt sidst, men ikke mindst fusioneringen mellem Google og DoubleClick1.  Årsagen til 
denne usædvanlige markedsvækst er det forhold, at mange online-tjenester, -information og -
underholdning tilbydes gratis til forbrugerne, hvis de accepterer reklamen (målrettet eller ej) 
og accepterer at blive mere eller mindre sporet i deres adfærd. De stigende indkomster fra 
salg af reklameplads, særlig via søgemaskiner som f.eks. Google, Microsoft og Yahoo, er nu 
en stærk drivkraft for udbuddet. På den ene side øger flere og flere gratis tjenester 
diversiteten og bredden af gratis information for internetbrugerne, men på den anden side 
eftersporer disse leverandører generelt online adfærd, så reklamerne kan blive mere 
fokuserede på den potentielle forbruger af forskellige produkter og tjenester.

3. Resultatet har været skabelsen af "adfærdsorienteret markedsføring", som er baseret 
på indsamling af computerdata og på målrettet reklame, som sniger sig ind i næsten alle 
aspekter af sociale og kommercielle transaktioner - søgning, browsing, netværk, e-mail og 
telefoni2. Denne nye situation rejser dog nogle kritiske spørgsmål om tilstrækkeligheden af 
virksomheders åbenhed, niveauet af forbrugernes forståelse af og kontrol over deres 
personlige oplysninger samt sikkerheden og fortroligheden af den massive mængde af 
følsomme personoplysninger. Adfærdsorienteret markedsføring rettet direkte mod udsatte 
personer såsom unge mennesker og teenagere rejser endvidere klart spørgsmålet om graden 
af beskyttelse af privatlivets fred.

4. Følgende bekymringer vedrørende databeskyttelse er for nylig blevet udtrykt blandt 
andre:

- i USA af Kongressen3, som har afholdt adskillige høringer om dette emne, og af Federal 
Trade Commission under undersøgelsen af sagen om fusionen mellem Google og 
DoubleClick4. FTC hævdede derfor i sin udtalelse af 20. december 2007, at"... Ikke blot 
mangler FTC retlig myndighed til at stille betingelser til denne fusion, som ikke relaterer til 
antitrust, men regulering af bare en enkelt virksomheds beskyttelsesniveau kunne være 
alvorligt skadelig for konkurrencen inden for denne omfattende og hurtigt udviklende 
industri" og dette blev betragtet som en principiel sag. For at håndtere disse bekymringer er 
det (som det var tilfældet ved andre lejligheder, f.eks. "safe harbour"-sagen) blevet foreslået, 
at de pågældende industrier skal udvikle nogle selvregulerende principper.

- i Europa af nationale databeskyttelsesmyndigheder på deres møde i Artikel 29-Gruppen. I 
et brev af 23. oktober 2007 til kommissær Kroes (som i øjeblikket undersøger sagen om 
fusionen af Google-DoubleClick) mindede arbejdsgruppens formand om, at behandling af 
personoplysninger i EU hører ind under nationale databeskyttelseslove, og at sådanne 
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behandlingsaktiviteter i EU fortsat hører ind under EU's databeskyttelsesprincipper og 
kontrolleres af de berørte medlemsstaters nationale databeskyttelsesmyndigheder i henhold til 
direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF.

5. Formålet med LIBE's seminar er, med bidrag fra de institutionelle hovedaktører, 
industrien og forbrugerrepræsentanter, at undersøge, hvordan ytringsfriheden og 
mangfoldigheden på internettet bedre kan beskyttes ved samtidig at beskytte 
internetbrugernes personoplysninger. Denne debat synes at komme på det rette tidspunkt, da 
EU-institutionerne for nylig genproklamerede chartret om grundlæggende rettigheder og 
påbegyndte arbejdet med revideringen af direktiv 2002/58/EF om databeskyttelse inden for 
elektronisk kommunikation.

Organisatoriske oplysninger (se også bilaget)

I betragtning af kompleksiteten og antallet af spørgsmål:
- bedes alle deltagere i seminaret sende deres bidrag og kommentarer skriftligt inden 
seminaret (frist: fredag den 18. januar 2008 kl. 12.00). Disse bidrag vil blive offentliggjort på 
høringens hjemmeside, så enhver under debatten vil kunne referere til det skriftlige bidrag og 
kun fokusere på de væsentlige punkter i deres budskab,

- bør der i stedet for formelle taler efterfulgt af drøftelser tilrettelægges tre 
"rundbordskonferencer", der giver repræsentanterne for institutionerne, industrien og 
forbrugerne mulighed for at fremlægge deres synspunkter eller kommentere de synspunkter, 
der gives udtryk for i de skriftlige og mundtlige bidrag.



PE400.278v01-00 4/8 OJ\701671DA.doc

DA

Program

KL. 15.00 - 15.10
INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

Velkomst ved Jean-Marie CAVADA, formand for LIBE-udvalget

KL. 15.10 - 15.45
PANEL I

FØRSTE RUNDBORDSKONFERENCE:  
BEGREBET "PERSONLIGE OPLYSNINGER" INDEN FOR RAMMERNE AF INTERNETTET

Artikel 29-Gruppen har for eksempel for nylig betragtet IP-adressen som en personoplysning, 
og dette kan have alvorlige konsekvenser for indsamlingen og lagringen af oplysninger:

Indlæg særligt fra:
 Peter HUSTINX, den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse, som vil redegøre 

for den eksisterende ramme for privatlivets fred og begrebet personoplysninger på 
internettet

 Pamela HARBOUR, formand for FTC, som vil redegøre for status over debatten i 
USA om dette emne

 repræsentanter for BEUC og EPIC
 repræsentanter for Federation of European Direct & Interactive Marketing 

(FEDMArepræsentanter for Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe)
 repræsentanter for Google, Microsoft og Yahoo

KL. 15.45 - 17.45
PANEL II

ANDEN RUNDBORDSKONFERENCE:
HVORDAN INDUSTRIEN KAN MINIMERE TRUSLEN MOD DATABESKYTTELSE, NÅR DEN YDER 

TJENESTER PÅ INTERNETTET (NAVNLIG VIA SØGEMASKINER)

Søgemaskiner bidrager til internettets fordel og anvendelighed. De er bestemt også kritiske og 
afgørende elementer i udviklingen af det europæiske informationssamfund. Søgemaskiner bør 
dog ikke kun betragtes isoleret, da de normalt er fulgt af andre online-tjenester som f.eks. e-
mail tjenester, sociale netværk osv., som hjælper slutbrugeren med at forvalte sit digitale 
sociale liv. Det er i denne forbindelse afgørende at forvisse sig om de specifikke problemer, 
som søgemaskiner rejser, og typen og antallet af lagrede oplysninger, interaktionen med 
forbrugeren, måderne, hvorpå samtykket til anvendelsen af sådanne oplysninger opnås, og de 
specifikke politikker vedrørende lagring af data. Samtidig må der også tages højde for 
industriens behov og forbrugernes bekymringer i forbindelse med online annoncering og 
adfærdsmæssig målretning.
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Indlæg fra:
a) repræsentanter for industrien:

 Peter FLEISCHER, Global Privacy Counsel, Google,
 repræsentanter for Microsoft (skal bekræftes)
 repræsentanter for Yahoo (skal bekræftes)
 Dave MORGAN, leder af AOL's overordnede annonceringsstrategi, grundlægger af 

Tacoda Inc.
 J. Trevor HUGHES, administrerende direktør for Network Advertising Initiative 

(NAI)
b) forbrugerrepræsentanterne BEUC og EPIC
c) Sjoera NAS, hollandsk DPA, som arbejder med Artikel 29-Gruppens fremtidige 

retningslinjer for dette emne
d) Pamela HARBOUR, formand for FTC, som vil fremlægge det mulige indhold af 

principperne for selvregulering i USA

KL. 17.45 - 18.25
PANEL III

TREDJE RUNDBORDSKONFERENCE:
HVORDAN EU'S LOVGIVNING KAN SKÆRPES SÅVEL SOM NETVÆRKSSIKKERHEDEN, DET 
INTERNATIONALE SAMARBEJDE OG VÆKSTEN PÅ MARKEDET FOR INTERNETTJENESTER

Indlæg fra:
 EU-repræsentant (fremlæggelse af ændringsforslagene til direktiv 2002/58/EF)
 Pamela HARBOUR, formand for FTC, som vil fremlægge USA's erfaring og strategi 

på dette område
 repræsentant for ENISA, (Det Europæiske Agentur for Net- og 

Informationssikkerhed)
 efterfulgt af indlæg fra repræsentanter for EU's/USA's industrier og forbrugere

KL. 18.25 - 18.30
KONKLUSIONER

Deltagere:

På institutionsniveau
 repræsentanter for Kommissionen, GD Konkurrence, INFSO, JLS
 Peter Hustinx, den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse (bekræftet) 
 Peter Schaar, formand for Artikel 29-Gruppen (bekræftet)
 Sjoera Nas, den hollandske databeskyttelsesmyndighed (bekræftet)
 ENISA-agenturet
 USA's repræsentanter for FTC

På indutstriniveau
 repræsentanter for Google, Yahoo og Microsoft
 IAB Europa5

 Network Advertising Initiative6

 AOL/Tacoda7



PE400.278v01-00 6/8 OJ\701671DA.doc

DA

På forbrugerniveau
 repræsentanter for BEUC og EPIC
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BILAG

PRAKTISKE RETNINGSLINJER FOR DRØFTELSERNE

Indlæg er begrænset til 5-10 minutter (se program for nærmere oplysninger). 
Under drøftelserne er taletiden begrænset til to minutter pr. indlæg eller spørgsmål for at give det 
størst mulige antal parlamentsmedlemmer mulighed for at deltage. 
Medlemmerne vil få ordet i den rækkefølge, hvori anmodningerne herom indgår.
Talere, som ønsker at supplere deres taler, kan foretage dette skriftligt ved at indgive dokumenter 
(fortrinsvis på engelsk eller fransk senest fredag den 18. januar 2008 kl. 12.00) i forvejen til 
sekretariatet (e-mail: ip-libe@europarl.europa.eu). Disse dokumenter vil blive omdelt på høringen.

VIGTIG MEDDELELSE TIL PERSONER, DER ØNSKER AT DELTAGE I HØRINGEN

Høringen er åben for offentligheden. Deltagere, der ikke er i besiddelse af et adgangskort til Europa-
Parlamentet, må af sikkerhedsmæssige grunde skaffe sig et sådant på forhånd. De, der ønsker at 
skaffe et sådant pas, skal kontakte seminarets sekretariat (ip-libe@europarl.europa.eu) inden den 17. 
januar 2008 Det er vigtigt at oplyse os dit fulde navn, adresse og fødselsdato. Uden disse oplysninger 
kan Sikkerhedstjenesten ikke udstede adgangskort.

Høringssekretariat Telefon Adresse E-mail-adresse

Emilio De Capitani
Kontorchef +32.2.284.35.08

Europa-Parlamentet
Rue Wiertz 60
RMD 04J034
B-1047 Bruxelles

Martina Sudova
Administrator +32.2.283.14.76

Europa-Parlamentet
Rue Wiertz 60
RMD 04J010
B-1047 Bruxelles

Cristina Rodrigues 
Assistent +32.2.284.23.94

Europa-Parlamentet
Rue Wiertz 60
RMD 04J042
B-1047 Bruxelles

Maria Lazarova
Sekretær +32.2.283.23.89

Europa-Parlamentet
Rue Wiertz 60
RMD 04J048
B-1047 Bruxelles

Vita Grifita 
Sekretær +32.2.284.25.32

Europa-Parlamentet
Rue Wiertz 60
RMD 04J002
B-1047 Bruxelles

ip-libe@europarl.europa.eu

                                               
1  13. april 2007 - Google erhverver DoubleClick, leverandør af online-reklameteknologi til annoncører, for 3,1 
bio. USD;
30. april 2007 - Yahoo erhverver Right Medea, ejer af den førende "online advertising exchange"-virksomhed 
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Direct Media Exchange, for 680 mia. US;
16. maj 2007 - AOL samtykker til at erhverve ADTECH AG, leverandør af online-reklameteknologi til 
annoncøreri;
17. maj 2007 - WPP-Group erhverver 24/7 Real Media for 649 mio. USD;
18. maj 2007 - Microsoft erhverver Quantive, en førende virksomhed inden for digital markedsføring, for 6 mia. 
USD;
22. maj 2007 - Axel Springer (en stor tysk online-udgiver og -sælger af online og offline reklameplads) og 
PubliGroupe (en stor sælger af trykt reklame) erhverver ZANOX.de, et førende tilknyttet netværk, for 214,9 mio. 
EUR; 
24. juli 2007 - AOL erhverver TACODA, en virksomhed, der leverer et adfærdsorienteret reklamenetværk (ikke 
oplyst beløb); 
27. juli 2007 - Microsoft erhverver AdECN, en "ad-exchange"-virksomhed (ikke oplyst beløb);
4. september 2007 - Yahoo erhverver BlueLithium, en virksomhed, der leverer analytiske og adfærdsorienterede 
teknologier for 300 mio. USD,
7. november 2007 - AOL erhverver Quigo, en teknologivirksomhed inden for internetreklame.

2 Eksempelvis kan alene søgeord, der indsættes i søgemaskinen, afsløre en overvældende mængde af personlige oplysninger, 
som f.eks. en persons medicinske konklusioner, foreninger, religiøse overbevisning, politiske præferencer, seksuelle 
orientering og overvågede investeringer.

3 "Senatets Retsudvalgs høring om fusionen af Google/DoubleClick. En undersøgelse af fusionen af 
Google/DoubleClick og online reklameindustrien: Hvilke risici for konkurrence og privatliv". Den blev afholdt den 27. 
september af underudvalget for "antitrust, konkurrencepolitik og forbrugerrrettigheder".
http://judiciary.senate.gov/hearing.cfm?id=2955
4  Se FTC's udtalelse på:  http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220statement.pdf samt kommisær Leibowitzs 
konkurrerende udtalelse på http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220leib.pdf og Harbours afvigende udtalelse på 
http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220harbour.pdf
5 Organisationen repræsenterer industrien for markedsføring på internettet Den har oprettet et dedikeret websted, 
www.allaboutcookies.org, som en ressource for internetbrugere, ejere af websteder og markedsførere , der forklarer, hvad 
cookies-teknologien handler om www.iabeurope.ws

6 www.networkadvertising.org  Organisationen har udviklet et sæt af selvregulerende principper med fuld anmeldelse af og 
støtte til Federal Trade Commission (FTC). De kræver blandt andet, at virksomheder, der er medlemmer af NAI, skal sende 
en meddelelse til forbrugere om anvendelsen af tredjepart cookies og en "opt-out"-mulighed for de målrettede 
annonceringsprogrammer, de leverer.

7 AOL har for nylig opkøbt Tacoda, www.tacoda.com, en virksomhed, der arbejder med adfærdsorienteret målretning
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