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PRATARMĖ

1. Šiuo metu internetas jau prieinamas milijardams žmonių visame pasaulyje; jis 
naudojamas kaip virtuali produktų, informacijos ir idėjų rinka. Antros kartos internetas, 
kartais vadinamas „Web 2.0“, dar labiau palengvins milijonų tinklo naudotojų bendravimą ir 
ryšį, t. y. internetas taps bendra virtualia erdve milijonams informacija besikeičiančių 
žmonių. 

2. Atsižvelgiant į šios galimos auditorijos pasaulinį pobūdį, internetas tampa vis 
patrauklesnis reklamos skelbėjams, nes jie turi galimybę daug tikslingiau ir veiksmingiau nei 
kitose žiniasklaidos priemonėse nukreipti savo kampanijas į reikiamą auditorijos dalį. 
Reklamos internetu rinkos apimtis – 27 milijardai dolerių. Numatoma, kad ši suma per 
ketverius metus padvigubės. Taigi dėl išaugusio elektroninio verslo bendrovių troškimo 
valdyti dalį šios rinkos daug šių įmonių buvo sujungtos, paskutinis (bet ne mažiau svarbus) 
toks atvejis – bendrovių „Google“ ir „DoubleClick“ sujungimas1. Šios ypač didelės rinkos 
plėtros priežastis – daug internetinių paslaugų, informacijos ir pramogų siūloma nemokamai, 
jei vartotojas sutinka gauti reklamą (tikslinę arba ne), t. y. iš esmės sutinka, kad būtų 
(nesvarbu, kiek) stebima jo elgsena. Stipri varomoji šios srities jėga – didėjančios pajamos už
parduotą reklamos erdvę, daugiausia susijusią su tinklo naršyklėmis, pavyzdžiui, „Google“, 
„Microsoft“ ir „Yahoo“. Viena vertus, šie paslaugų teikėjai siūlo vis daugiau nemokamų 
paslaugų ir nemokamos informacijos interneto vartotojams asortimentą daro vis įvairesnį. 
Kita vertus, paslaugų teikėjai dažniausiai stebi vartotojų elgseną tinkle, kad reklama būtų kuo 
tiksliau nukreipta potencialiems įvairių produktų ir paslaugų vartotojams. 

3. Dėl šių priežasčių buvo sukurta su duomenų rinkimu ir tiksline reklama susijusi 
elgsenos rinkodara, įsiskverbianti beveik į visas socialinės ir prekybinės veiklos sritis –
paiešką, naršymą, darbą tinkle, elektroninį paštą ir telefono pokalbius2.Vis dėlto dėl šios 
naujos padėties kyla keletas kritinių klausimų, susijusių su bendrovių sukauptos informacijos 
skelbimo pagrįstumu, vartotojų suvokimo lygiu ir jų galimybėmis kontroliuoti asmeninės 
informacijos skelbimą, taip pat su milžiniško kiekio slaptų asmens duomenų saugumo ir 
slaptumo užtikrinimu. Be to, elgsenos rinkodara, nukreipta į pažeidžiamus asmenis, 
pavyzdžiui, jaunimą ir paauglius, aiškiai iškelia ir klausimą dėl privatumo apsaugos laipsnio. 

4. Pastaruoju metu su asmens duomenų saugumu susiję klausimai, be kitų, buvo iškelti: 

– JAV Kongrese3 (Kongresas surengė keletą klausymų šiuo klausimu) ir Federalinėje 
prekybos komisijoje (FPK), kai joje buvo svarstomas bendrovių „Google“ ir „DoubleClick“
sujungimo klausimas4. Šia proga FPK 2007 m. gruodžio 20 d. pateiktoje nuomonėje pareiškė, 
kad „... FPK ne tik stinga teisinių įgaliojimų tokio sujungimo atveju reikalauti laikytis su 
antimonopoliniais įstatymais nesusijusių sąlygų, t. y. pastangos reguliuoti tik vienos 
privatumo srities reikalavimus gali smarkiai pakenkti konkurencijai šioje milžiniškoje ir 
sparčiai besiplečiančioje pramonės šakoje, todėl nusprendė, kad tai principinis klausimas“.

– Europoje pagal 29 straipsnį įsteigtos darbo grupės nacionalinių duomenų apsaugos 
institucijų posėdyje. 2007 m. spalio 23 d. EB Komisijos narei N. Kroes (šiuo metu ji tiria 
klausimus, susijusius su bendrovių „Google“ ir „DoubleClick“ sujungimu) išsiųstame laiške
darbo grupės pirmininkas priminė, kad asmens duomenų tvarkymo klausimus ES reguliuoja 
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nacionaliniai duomenų apsaugos teisės aktai, ir veiklai, susijusiai su asmens duomenų 
tvarkymu, ir toliau bus taikomos ES duomenų apsaugos teisės aktų nuostatos, be to, šią veiklą 
kontroliuos atitinkamų valstybių narių nacionalinių duomenų apsaugos institucijos, 
remdamosi direktyvų 95/46/EB ir 2002/58/EB nuostatomis.

5. LIBE seminaro tikslas – bendradarbiaujant su pagrindiniais institucijų, pramonės ir 
vartotojų atstovais nuspręsti, kaip geriausiai galima būtų išsaugoti žodžio laisvės ir 
pliuralizmo principų taikymą internete ir kartu tinkamiau apsaugoti interneto vartotojų 
asmens duomenis. Ši diskusija, atrodo, pradėta pačiu laiku, kadangi ES neseniai pakartotinai 
paskelbė Pagrindinių teisių chartiją ir pradėjo Direktyvos 2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje pakartotinį svarstymą. 

Organizacinė informacija (žr. priedą)

Atsižvelgdami į klausimo sudėtingumą ir nagrinėjamų klausimų gausą: 
– visi seminaro dalyviai turi pateikti savo rašinius ir pastabas raštu prieš prasidedant 
seminarui (galutinis terminas: 2008 m. sausio 18 d., penktadienis, 12 val.). Šie rašiniai bus 
paskelbti klausymams skirtoje interneto svetainėje1, kad per diskusijas kiekvienas dalyvis 
galėtų tik nurodyti, kur rasti jo rašinį, ir visą dėmesį skirtų esminiams jame nagrinėjamiems 
klausimams.

– vietoj įprastinių kalbų ir po jų rengiamų diskusijų darbas seminaro metu turėtų būti 
organizuotas trijų apskritųjų stalų principu, kad institucijų, pramonės ir vartotojų atstovai 
turėtų galimybę išreikšti savo požiūrį, kuris pateiktas medžiagoje raštu ir žodžiu. 

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

15.00–15.10 VAL.
ĮŽANGINIS ŽODIS 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininko Jeano–Marie CAVADA sveikinimo 
žodis. 

15.10–15.45 VAL.
I POSĖDIS

PIRMASIS APSKRITASIS STALAS:
„ASMENS DUOMENŲ“ SĄVOKA INTERNETO SISTEMOJE 

Pavyzdžiui, pagal 29 straipsnį įsteigta duomenų apsaugos darbo grupė neseniai aptarė IP 
adresus kaip „asmens duomenis“, ir tai gali turėti svarbios įtakos duomenų rinkimo ir 
laikymo būdams:

Kalba: 
 Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas Peter HUSTINX supažindins su 

esama privatumo apsaugos sistema ir asmens duomenų sąvoka internete;
 JAV Federalinės prekybos komisijos (angl. FTC) komisarė Pamela HARBOUR

supažindins su diskusijų JAV šiuo klausimu eiga; 
 Europos vartotojų organizacijos (pranc. BEUC) ir Elektroninio privatumo 

informacijos centro (angl. EPIC) atstovai; 
 Europos tiesioginės ir interaktyviosios rinkodaros federacijos (angl. FEDMA) 

atstovai; 
 Europos interaktyviosios reklamos biuro (angl. IAB Europe) atstovai; 
 bendrovių „Google“, „Yahoo“ ir „Microsoft“ atstovai.

15.45–17.45 VAL.
II POSĖDIS

ANTRASIS APSKRITASIS STALAS:
KOKIU BŪDU PRAMONĖ GALĖTŲ SUMAŽINTI GRĖSMĘ DUOMENŲ APSAUGAI TEIKIANT 

PASLAUGAS INTERNETU (YPAČ NAUDOJANT INTERNETO NARŠYKLES)

Paieškos naršyklės didina naudojimosi internetu patogumą ir tinkamumą. Be to, jos 
neabejotinai yra esminė ir lemiama Europos informacinės visuomenės kūrimo sudedamoji 
dalis. Nepaisant to, paieškos naršyklės neturėtų būti aptariamos atskirai, nes jos paprastai 
glaudžiai susijusios su kitomis interneto paslaugomis, pavyzdžiui, elektroninio pašto 
paslaugomis, socialiniais tinklais ir kt., kurie padeda galutiniam vartotojui tvarkyti savo 
skaitmeninį socialinį gyvenimą. Dėl to svarbu išsiaiškinti specifines paieškos naršyklių 
keliamas problemas, išsaugomų duomenų rūšį ir kiekį, sąveiką su vartotojais, būdus, kuriais 
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gaunamas leidimas naudotis duomenimis, ir konkrečių duomenų laikymo politiką. Kartu turi 
būti atsižvelgta į pramonės poreikius ir vartotojų interesus, susijusius su reklama internete ir 
elgsenos formavimu. 
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Kalba: 
a) pramonės atstovai: 

 už „Google“ duomenų apsaugą atsakingas Peter FLEISCHER;
 bendrovės „Microsoft“ atstovai (dar nepatvirtinta); 
 bendrovės „Yahoo“ atstovai (dar nepatvirtinta); 
 AOL pasaulinės reklamos strategijos padalinio vadovas, bendrovės „Tacoda Inc.“

įkūrėjas Dave MORGAN; 
 „Network Advertising Initiative“ (NAI) vykdantysis direktorius Trevor HUGHES; 

b)  BEUC ir EPIC vartotojų atstovai; 
c) Olandijos duomenų apsaugos institucijos atstovė Sjoera NAS, rengianti pagal 29 straipsnį 

įsteigtos duomenų apsaugos darbo grupės gaires šiuo klausimu; 
d) FTC komisarė Pamela HARBOUR supažindins su galimais JAV savireguliavimo 

principais. 

17.45–18.25 VAL.
III POSĖDIS

TREČIASIS APSKRITASIS STALAS:
KAIP GALĖTŲ BŪTI TOBULINAMI ES TEISĖS AKTAI, SUSTIPRINTAS TINKLŲ SAUGUMAS,
TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS IR INTERNETO PASLAUGŲ RINKOS VYSTYMASIS 

Kalba: 
 Europos Komisijos atstovas supažindins su siūlomais Direktyvos 2002/58/EB 

pakeitimais; 
 FTC komisarė Pamela HARBOUR supažindins su JAV patirtimi ir strategija šioje 

srityje; 
 ENISA (Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūros) atstovai; 
 ES/JAV pramonės ir vartotojų atstovų pranešimai. 

18.25 –18.30 VAL.
BAIGIAMASIS ŽODIS 

Dalyviai:

Institucijų atstovai 
 Europos Komisijos Konkurencijos, Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos, 

Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinių direktoratų atstovai; 
 Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas Peter HUSTINX (patvirtinta); 
 pagal 29 straipsnį įsteigtos duomenų apsaugos darbo grupės pirmininkas Peter 

Schaar (patvirtinta);
 Olandijos duomenų apsaugos institucijos atstovė Sjoera NAS (patvirtinta);
 agentūros ENISA atstovai; 
 JAV FTC atstovai.

Pramonės atstovai
 bendrovių „Google“, „Yahoo“ ir „Microsoft“ atstovai;
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 biuro „IAB Europe“5 atstovai;
 „Network Advertising Initiative“6 atstovai; 
 bendrovės „AOL/Tacoda“7 atstovai.

Vartotojų atstovai 
 BEUC ir EPIC atstovai.
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PRIEDAS

PRAKTINIAI NURODYMAI DĖL DISKUSIJŲ

Pranešimams bus skiriama ne daugiau kaip 5–10 minučių (žr. programą).
Siekiant, kad per diskusijas žodį galėtų tarti kuo daugiau Parlamento narių, atsakyti į kiekvieną klausimą 
bus skiriamos 2 minutės.
Parlamento nariams žodis bus suteikiamas tokia tvarka, kokia bus gauti jų prašymai.
Pranešėjai, norintys papildyti savo kalbas, gali iš anksto sekretoriatui teikti prašymus raštu ir pateikti 
dokumentus (pageidautina anglų ar prancūzų kalba, vėliausiai penktadienį, 2008 m. sausio 18 d., 12 val.; 
elektroninio pašto adresas: ip–libe@ europarl.europa.eu). Šie dokumentai bus išdalyti per posėdį. 

SVARBI INFORMACIJA ASMENIMS, NORINTIEMS DALYVAUTI SEMINARE

Šiame seminare gali dalyvauti visuomenė, tačiau dėl priežasčių, susijusių su saugumu, dalyviai, kurie neturi 
leidimo įeiti į Europos Parlamentą, turėtų jį gauti iš anksto. Asmenys, norintys gauti tokį leidimą, turėtų 
susisiekti su seminaro sekretoriatu (ip–libe@europarl.europa.eu) iki 2008 m. sausio 17 d. Būtina nurodyti 
visą savo vardą ir pavardę, adresą ir gimimo datą. Nepateikusiems šios informacijos Apsaugos tarnyba 
neišduos leidimo. 

Seminaro sekretoriatas Telefonas Adresas El. pašto adresas

Emilio De Capitani
skyriaus vadovas +32 2 284 35 08

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

Martina Sudova
administratorė +32 2 283 14 76

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

Cristina Rodrigues 
asistentė +32 2 284 23 94

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

Maria Lazarova
sekretorė +32 2 283 23 89

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

Vita Grifita 
sekretorė +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 m. balandžio 13 d. bendrovė „Google“ įsigijo bendrovę „DoubleClick“ – leidėjams ir reklamuotojams skirtos 
reklamos skelbimo technologijos teikėją; sandorio suma – 3,1 mlrd. JAV dolerių; 
2007 m. balandžio 30 d. bendrovė „Yahoo“ įsigijo bendrovę „Right Media“ – pirmaujančios interneto programos „Direct 
Media Exchange“ savininkę; sandorio suma – 680 mln.; 
2007 m. gegužės 16 d. AOL susitarė pirkti bendrovę ADTECH AG – leidėjams ir reklamuotojams skirtos reklamos skelbimo 
technologijos teikėją; 
2007 m. gegužės 17 d. bendrovė „WPP Group“ įsigijo bendrovę 24/7 „Real Media“; sandorio suma – 649 mln.; 
2007 m. gegužės 18 d. bendrovė „Microsoft“ įsigijo bendrovę „Quantive“ – skaitmeninės rinkodaros lyderę; sandorio suma –
6 mlrd. JAV dolerių; 
2007 m. gegužės 22 d. bendrovė „Axel Springer“ (pagrindinė Vokietijos interneto leidinių leidėja ir internetinės ir 
neinternetinės reklamos erdvės pardavėja) ir bendrovė „PubliGroupe“ (pagrindinė spausdintinės reklamos pardavėja) įsigijo 
bendrovę „ZANOX.de“ – daugiausia padalinių turintį tinklą; sandorio suma – 214,9 mln.; 
2007 m. liepos 24 d. AOL įsigijo bendrovę TACODA, teikiančią reklamos tinklo, susijusio su elgsenos formavimu,
paslaugas (suma nenurodyta); 
2007 m. liepos 27 d. bendrovė „Microsoft“ įsigijo bendrovę „AdECN“, teikiančią keitimosi reklama paslaugas (suma 
nenurodyta); 
2007 m. rugsėjo 4 d. bendrovė „Yahoo“ įsigijo bendrovę „BlueLithium“ – analitinių ir elgsenos formavimo technologijų 
tiekėją; sandorio suma – 300 mln.;
2007 m. lapkričio 7 d. AOL įsigijo bendrovę „Quigo“ – reklamos internetu technologijos tiekėją. 

2 Pavyzdžiui, vien pagal įrašytą užklausą naršyklė gali pateikti gausybę asmens duomenų apie: asmens ligos istoriją, ryšius, 
religinius įsitikinimus, politines pažiūras, seksualinę orientaciją ir investicijas. 

3 „Senato Teisingumo komiteto klausymai dėl bendrovių „Google“ ir „DoubleClick“ sujungimo. Bendrovių„Google“ 
ir „DoubleClick“ sujungimo įvertinimas ir reklamos internetu pramonė: kokie pavojai gali kilti konkurencijos ir 
privatumo sritims“. Klausymus rugsėjo 27 d. surengė Antitrestinės, konkurencijos politikos ir vartotojų teisių pakomitetis. 
http://judiciary.senate.gov/hearing.cfm?id=2955.
4 Žr. FPK nuomonę adresu: http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220statement.pdf; taip pat pritariančią komisaro 
P. Leibowitziaus nuomonę http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220leib.pdf ir P. Harbour prieštaraujančią nuomonę 
http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220harbour.pdf.
5 Organizacija atstovauja interneto rinkdaros pramonei. Ji sukūrė specializuotą svetainę www.allaboutcookies.org, skirtą 
interneto vartotojams, svetainių savininkams ir rinkodaros specialistams, kurioje išaiškinama, kas yra interneto „intarpų“ 
(angl. cookie) technologija www.iabeurope.ws.

6 www.networkadvertising.org. Organizacija parengė savireguliavimo principus, kuriuos iš esmės išnagrinėjo ir kuriems 
pritarė Federalinė prekybos komisija (angl. FTC). Be kita, jie reikalauja, kad NAI bendrovės narės siųstų vartotojams 
pranešimus apie trečiųjų šalių „intarpų“ naudojimą ir užtikrintų autonominį jų teikiamų tikslinių rinkodaros programų 
mechanizmą. 

7 AOL neseniai nusipirko bendrovę „Tacoda“, www.tacoda.com, teikiančią elgsenos formavimo paslaugas.
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