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ELŐSZÓ

1. Az internet mára több milliárd embert ér el világszerte, és termékek, információk és 
ötletek virtuális piacteréül szolgál. Az internet második generációja – amelyet néha „Web 
2.0”-ként emlegetnek – sokmillió internetfelhasználó számára tesz majd lehetővé szorosabb 
interakciót és kapcsolatot, és így az internet az egymással mindenféle információkat megosztó 
sokmillió ember közös, virtuális hálózati helyévé válik.

2. E potenciális közönség globális kiterjedése miatt az internet a hirdetők egyre vonzóbb 
fórumává is vált, akik kampányaikat a más médiumokban való hirdetéshez képest 
célzottabban és hatékonyabban folytathatják. Az on-line hirdetések piacának értéke jelenleg 
27 milliárd dollárt tesz ki, amely összeg négy éven belül várhatóan megkétszereződik, és az e 
piac egyes részei feletti irányítás óhaja az e-vállalkozások – legutóbb, de nem utolsósorban a 
Google és a DoubleClick (1) – között számos fúziót eredményezett. E rendkívüli piacbővülés 
oka az, hogy számtalan on-line szolgáltatást, információt és szórakozási lehetőséget 
díjmentesen biztosítanak a fogyasztók számára, amennyiben alávetik magukat a (célzott vagy 
nem célzott) hirdetéseknek, és elfogadják, hogy viselkedésüket többé-kevésbé nyomon követik.
A hirdetési felületek, főként a keresőmotorok (pl. Google, Microsoft és Yahoo) révén történő 
értékesítéséből eredő bevételek növekedése jelentős ösztönző tényező a kínálat számára.
Egyfelől egyre több az ingyenes szolgáltatás, ami növeli az internetfelhasználók 
rendelkezésére álló ingyenes információk sokszínűségét és körét, de másfelől e szolgáltatók 
általában nyomon követik a felhasználók on-line viselkedését, hogy a hirdetéseket 
célzottabban a különböző termékek és szolgáltatások potenciális fogyasztóira lehessen 
irányítani.

3. Ennek eredménye a számítógépesített adatgyűjtésen és célzott hirdetésen alapuló 
„viselkedésmarketing” létrehozása lett, amely a szociális és üzleti tevékenységek – keresés, 
tallózás, e-mailezés és telefonálás – szinte minden aspektusába begyűrűzik (2). Ez az új helyzet 
azonban néhány kritikus kérdést vet fel a vállalatok hatékonyságával, a fogyasztók 
felfogóképességével és személyes információik kezelésével, továbbá a tömegesen gyűjtött, 
érzékeny személyes adatok biztonságával és bizalmasságával kapcsolatban. A sérülékeny 
személyekre, például a fiatalokra és tizenévesekre irányuló viselkedésmarketing ráadásul a 
magánélet védelmi szintjének kérdését is egyértelműen felveti.

4. A közelmúltban többek között az alábbi adatvédelmi aggályok merültek fel:

- az Egyesült Államokban, a Kongresszusban(3), amely több meghallgatást is tartott e 
tárgyban, és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságban a Google-DoubleClick fúziója ügyének 
tárgyalása(4) során. Az SZKB 2007. december 20-i véleményében ezért leszögezte, hogy „…az 
SZKB nem csupán jogi felhatalmazással nem rendelkezik ahhoz, hogy e fúzióhoz a 
trösztellenességgel össze nem függő feltételeket írjon elő, az adatvédelmi követelmények 
szabályozása pusztán az egyik vállalkozásra vonatkozóan önmagában is súlyos 
versenyhátrányt jelenthetne ebben a hatalmas és gyorsan fejlődő ágazatban, és ezt 
alapelvként határozta meg”. Ezen aggodalmak eloszlatására azt a módszert javasolták (mint 
más esetekben, így például a „Safe Harbour” ügyében), hogy az érintett ágazat önszabályozó 
elveket fejlesszen ki.

- Európában a nemzeti adatvédelmi hatóságoknak a 29. cikk alapján létrehozott 
munkacsoportjában. A (jelenleg a Google-DoubleClick fúziójának ügyét vizsgáló) Neelie 
Kroes európai biztoshoz intézett 2007. október 23-i levelében a munkacsoport elnöke felhívta 
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a figyelmet arra, hogy a személyes adatok kezelésére az EU-ban a nemzeti adatvédelmi 
törvények alkalmazandók, és hogy az EU-ban folyó ezen adatkezelési tevékenységekre a 
95/46/EK és a 2002/58/EK irányelvnek megfelelően továbbra is az EU adatvédelmi elvei és az 
érintett tagállamok nemzeti adatvédelmi hatóságainak ellenőrzései vonatkoznak.

5. A LIBE szemináriumának célja, hogy a fő intézményi szereplők, valamint az ágazat és 
a fogyasztók képviselőinek részvételével megvizsgálja, hogy az interneten miként lehet jobban 
megvédeni a szólásszabadságot és a pluralizmust az internetfelhasználók személyes adatainak 
egyidejű védelmével. E vita ezért meglehetősen időszerűnek tűnik, mivel az EU intézményei a 
közelmúltban újból megerősítették az Alapjogi Chartát, és megkezdték az elektronikus 
hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet 
védelméről szóló 2002/58/EK irányelv felülvizsgálatával kapcsolatos munkát.

Szervezési információk (lásd a mellékletet is)

A megvitatandó ügyek összetettsége és száma miatt:
- a szeminárium valamennyi résztvevőjét kérjük, hogy hozzászólását és megjegyzéseit a 
szeminárium előtt írásban küldje el (határidő: 2008. január 18., péntek, 12 óra). E 
hozzászólásokat a meghallgatás honlapján1 közzétesszük annak érdekében, hogy a vita során 
ki-ki saját írásos hozzászólására hivatkozhasson, és mondanivalójának lényegi pontjaira 
szorítkozhasson.

- a vita után hivatalos felszólalások helyett a munka három kerekasztal-beszélgetés keretében 
folyik, ami az intézmények, az ágazat és a fogyasztók számára lehetőséget biztosít véleményük, 
illetve az írásbeli és szóbeli hozzászólásokban foglalt nézetekkel kapcsolatos észrevételeik 
kifejtésére.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE
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Program

15:000 - 15:10
NYITÓ BESZÉD

Köszöntőt mond Jean-Marie CAVADA, az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságának elnöke

15:10–15:45
I. MUNKACSOPORT

ELSŐ KEREKASZTAL:  
A „SZEMÉLYES ADAT” FOGALMA INTERNETES KÖRNYEZETBEN

A 29. cikk alapján felállított munkacsoport például nemrégiben az IP-címet személyes 
adatnak minősítette, aminek az adatok gyűjtésére és tárolására nézve fontos következményei 
lehetnek:

Felszólalnak többek között:
 Peter HUSTINX, európai adatvédelmi biztos, aki bemutatja a jelenlegi titoktartási 

rendet és a személyes adat fogalmát az internet összefüggésében
 Pamela HARBOUR, az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) biztosa, 

aki ismerteti az Amerikai Egyesült Államokban e témában folyó vitát
 az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet (BEUC) és az Elektronikus Titoktartási 

Információs Központ (EPIC) képviselői
 az Európai Közvetlen Marketing Egyesületek Szövetsége (FEDMA) képviselői
 az Európai Interaktív Hirdetési Hivatal (IAB Europe) képviselői
 a Google, a Yahoo és a Microsoft képviselői

15:45–17:45
II. MUNKACSOPORT

MÁSODIK KEREKASZTAL:
ADATVÉDELMI KOCKÁZATOK MINIMALIZÁLÁSA INTERNETES SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSAKOR 

(KÜLÖNÖSEN A KERESŐMOTOROK HASZNÁLATAKOR)

A keresőmotorok kényelmesebbé és könnyebbé teszik az internet használatát. Ezek 
nyilvánvalóan az európai információs társadalom fejlesztésének is alapvető és meghatározó 
elemei. Mindazonáltal a keresőmotorokat nem önmagukban kell vizsgálni, hiszen általában 
más on-line szolgáltatások is kapcsolódnak hozzájuk, mint például e-mail szolgáltatások, 
társasági hálózatok stb., amelyek segítik a felhasználókat digitális társasági életük 
szervezésében. E tekintetben elengedhetetlen, hogy megismerjük a keresőmotorok által 
felvetett egyedi problémákat, a tárolt adatok típusát és számát, a fogyasztóval történő 
kapcsolatfelvételt, az adatok felhasználásához szükséges beleegyezés megszerzésének módját 
és az egyes adattárolási politikákat. Ugyanakkor figyelembe kell venni az iparág igényeit és a 
felhasználók aggodalmait is az on-line hirdetésekkel és a viselkedés alapú célcsoportképzéssel 
kapcsolatban.
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Felszólalások:
a) az ágazat képviselői:

 Peter FLEISCHER, nemzetközi adatkezelési tanácsadó, Google
 a Microsoft képviselői (megerősítendő)
 a Yahoo képviselői (megerősítendő)
 Dave MORGAN, az AOL nemzetközi hirdetési stratégiai csoportjának vezetője a 

Tacoda Inc. alapítója
 J. Trevor HUGHES, a Network Advertising Initiative (NAI) ügyvezető igazgatója

b) BEUC és EPIC a fogyasztók képviseletében
c) Sjoera NAS, a holland adatvédelmi hatóságtól (DPA), aki a 29. cikk alapján felállított 

munkacsoport e témával kapcsolatos jövőbeli iránymutatásán dolgozik
d) Pamela HARBOUR, az FTC biztosa, aki bemutatja az amerikai önszabályozási alapelvek 

várható tartalmát

17:45–18:25
III. MUNKACSOPORT

HARMADIK KEREKASZTAL:
AZ EU JOGANYAGÁNAK FEJLESZTÉSE, VALAMINT A HÁLÓZATOK BIZTONSÁGA, NEMZETKÖZI 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS AZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSOK PIACÁNAK NÖVEKEDÉSE

Felszólalások:
 Az Európai Bizottság képviselője (a 2002/58/EK irányelv javasolt módosításainak 

bemutatása) 
 Pamela HARBOUR, az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) biztosa, 

aki ismerteti az Amerikai Egyesült Államokban e témában szerzett tapasztalatokat és a 
kialakított stratégiát

 az ENISA (Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség) képviselője 
 továbbá az EU és USA iparági és fogyasztói képviselői.

18:25–18:30
ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK

Résztvevők:

Intézményi szinten
 Az Európai Bizottság képviselői a Versenypolitikai, Információstársadalmi, valamint a 

Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatóságokról
 Európai adatvédelmi biztos: Peter Hustinx (visszaigazolva)
 A 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport elnöke: Peter Schaar (visszaigazolva)
 A holland adatvédelmi hatóságtól: Sjoera Nas (visszaigazolva) 
 Az ENISA ügynökség
 Az amerikai FTC képviselői

Ágazati szinten
 a Google, a Yahoo és a Microsoft képviselői
 IAB Europe (5)
 Network Advertising Initiative (6)
 AOL/Tacoda (7)
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Fogyasztói szinten
 a BEUC és az EPIC képviselői
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MELLÉKLET

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A VITÁHOZ

Az előadások időtartama legfeljebb 5–10 perc (részletekért lásd a programot).
Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb képviselő fel tudjon szólalni, a vita során a felszólalási idő 
felszólalásonként vagy kérdésenként legfeljebb 2 perc lehet.
A szót a képviselők a felszólalásokra vonatkozó kérések beérkezésének sorrendjében kapják meg.
Azok a felszólalók, akik ki szeretnék egészíteni felszólalásaikat, ezt megtehetik, ha azt írásban (lehetőleg 
angol vagy francia nyelven legkésőbb 2008. január 18-án, pénteken 12 óráig) előzőleg eljuttatják a 
titkárságra (e-mail: ip-libe@europarl.europa.eu). Ezeket a dokumentumokat az ülés során kiosztják.

FONTOS MEGJEGYZÉS A MEGHALLGATÁS RÉSZTVEVŐI SZÁMÁRA

A szeminárium nyilvános. A parlamenti belépőkártyával nem rendelkező résztvevőknek azonban biztonsági 
okokból előzetesen belépőkártyát kell igényelniük. A belépőt igényelni szándékozók legkésőbb 2008. 
január 17-ig vegyék fel a kapcsolatot a szeminárium titkárságával (ip-libe@europarl.europa.eu). A 
kérelmeknek tartalmazniuk kell a résztvevő teljes nevét, lakcímét és születési idejét. Ezen információk 
nélkül a biztonsági szolgálat nem ad belépőkártyát.

A rendezvény titkársága Telefonszám Cím E-mail cím

Emilio De Capitani
Osztályvezető +32.2.284.35.08

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J034
B-1047 Brussels

Martina Sudova
Ügyintéző +32.2.283.14.76

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J010
B-1047 Brussels

Cristina Rodrigues
Asszisztens +32.2.284.23.94

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J042
B-1047 Brussels

Maria Lazarova
Titkárnő +32.2.283.23.89

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J048
B-1047 Brussels

Vita Grifita
Titkárnő +32.2.284.25.32

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J002
B-1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu
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1 2007. április 13. – a Google 3,1 milliárd dollárért megvásárolja a Doubleclicket, amely a kiadói és hirdetői 
oldalt kiszolgáló hirdetésmegjelenítő technológiai szolgáltató;
2007. április 30. – a Yahoo 680 millió dollárért megvásárolja a Right Mediát, amelynek tulajdona a Direct Media 
Exchange vezető on-line hirdetési csereközpont;
2007. május 16. – az AOL jóváhagyja az ADTECH AG megvásárlását, amely a kiadói és hirdetői oldalt 
kiszolgáló hirdetésmegjelenítő technológiai szolgáltató;
2007. május 17. – a WPP-csoport 649 millió dollárért megvásárolja a 24/7 Real Mediát;
2007. május 18. – a Microsoft 6 milliárd dollárért megvásárolja a Quantive-ot, az egyik vezető 
digitálismarketing-vállalkozást;
2007. május 22. – az Axel Springer (jelentős német on-line kiadó, valamint on-line és off-line hirdetési felületek 
értékesítője) és a PubliGroupe (nyomtatott hirdetések jelentős értékesítője) 214,9 millió euróért megvásárolja a 
ZANOX.de-t, amely egy vezető értékesítési hálózat;
2007. július 24. – az AOL (nyilvánosságra nem hozott összegért) megvásárolja a TACODA-t, amely egy 
viselkedési alapon célzott hirdetési hálózatot biztosít;
2007. július 27. – a Microsoft (nyilvánosságra nem hozott összegért) megvásárolja az AdECN hirdetési 
csereközpontot működtető vállalkozást;
2007. szeptember 4. – a Yahoo 300 millió dollárért megvásárolja az elemzési és viselkedés alapú targeting 
technológiát szolgáltató vállalkozást;
2007. november 7. – az AOL megvásárolja az internetes hirdetési technológiával foglalkozó Quigo vállalkozást.

2 Például a keresőmotorba bevitt keresőszavak önmagukban is töméntelen személyes adatot felfedhetnek, így az adott 
személy egészségügyi problémáiról, asszociációiról, vallásos meggyőződéséről, politikai nézeteiről, szexuális irányultságáról 
és nyomon követett befektetéseiről.

3 „A Szenátus Jogi Bizottságának meghallgatása a Google-DoubleClick fúziójáról. Vizsgálat a Google-DoubleClick 
fúziójáról és az on-line hirdetési ágazatról: A versenyt és az adatvédelmet érintő kockázatok”. A meghallgatásra 
szeptember 27-én került sor az Antitröszt-, Versenypolitikai és Fogyasztóvédelmi Albizottságban.
http://judiciary.senate.gov/hearing.cfm?id=2955
4  Az SZKB véleményét lásd a http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220statement.pdf, Leibowitz biztos azzal 
egybevágó véleményét a http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220leib.pdf, Harbour asszony eltérő véleményét pedig 
a http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220harbour.pdf honlapon. 
5 A szervezet az internetes marketing iparágat képviseli. Létrehoztak egy ezzel a témával foglalkozó weboldalt, 
www.allaboutcookies.org, amely forrásként szolgál az internethasználóknak, weboldalt üzemeltetőknek és marketinggel 
foglalkozóknak, és elmagyarázza a „cookies” technológia működését www.iabeurope.ws

6 www.networkadvertising.org A szervezet az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) felügyeletével és 
támogatásával elkészítette az önszabályozás alapelveit. Egyebek mellett arra kötelezik a NAI tagjait, hogy tegyenek közzé 
értesítést a felhasználók számára harmadik fél cookie-jainak használatáról, és tegyék lehetővé a cookie-k letiltását az általuk 
biztosított célzott hirdetési programokban.

7 Az AOL nemrégiben felvásárolta a Tacodát (www.tacoda.com), amely egy viselkedési alapon célzott hirdetéssel foglalkozó 
cég.
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