
OJ\701671LV.doc PE400.278v01-00

LV                         Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

PROGRAMMA

Atklātais seminārs

Datu aizsardzība internetā
(Google-DoubleClick un citu lietu izpētes)

Pirmdien, 2008. gada 21. janvārī plkst. 15.00–18.30

Briselē

Telpa PHS 3C50

(versija 1.2)



PE400.278v01-00 2/7 OJ\701671LV.doc

LV                        Ārējais tulkojums

PRIEKŠVĀRDS

1. Internets tagad ir pieejams miljardiem cilvēku visā pasaulē un darbojas kā virtuāls 
preču, informācijas un ideju tirgus. Interneta otrā paaudze, ko dažkārt sauc par „Web 2.0”, 
padarīs par iespējamu miljoniem tīmekļa lietotāju sadarbību un sakarus un kļūs par virtuālu 
tīkla telpu miljoniem cilvēku, kas apmainās ar dažāda veida informāciju.

2. Šīs potenciālās auditorijas globālās dimensijas dēļ internets ir kļuvis arī par arvien 
pievilcīgāku forumu reklamētājiem, kas tajā precīzāk un efektīvāk nekā citos plašsaziņas 
līdzekļos var reklamēt savas kampaņas mērķauditorijai. Tiešsaistes reklāma tagad veido 
27 miljardu dolāru vērtu tirgu, kuram paredz divkāršu pieaugumu četru gadu laikā, un 
vēlēšanās kontrolēt daļu no šā tirgus ir ierosinājusi daudzu E-uzņēmumu apvienošanos, to 
skaitā arī Google un DoubleClick apvienošanos kā pēdējo, bet ne mazāk svarīgo.( 1 ) Šīs 
tirgus ārkārtīgās izaugsmes cēlonis ir tas, ka daudzi tiešsaistes pakalpojumi, informācija un 
izklaide tiek piedāvāti patērētājiem bez maksas, ja viņi pieņem reklāmu (kas ir vai nav 
paredzēta konkrētai mērķauditorijai) un to, ka viņu uzvedība tiek vairāk vai mazāk ietekmēta. 
Pieaugošie ieņēmumi no reklāmas vietas tirdzniecības, jo īpaši  meklētājprogrammās, 
piemēram, Google, Microsoft un Yahoo, tagad ir spēcīgs piedāvājuma dzinējspēks. No vienas 
puses, pakalpojumu sniedzēji piedāvā arvien vairāk bezmaksas pakalpojumu, kā arī brīvas 
informācijas daudzveidības un vēriena pieaugumu interneta lietotājiem, bet, no otras puses, 
viņi parasti vērtē savu darbību tiešsaistē, lai varētu labāk koncentrēt reklāmu uz 
potenciālajiem dažādu preču un pakalpojumu patērētājiem. 

3. Tādējādi ir radīts „biheiviorālais mārketings”, kura pamatā ir mērķauditorijai 
paredzētu datorizēta datu vākšana un reklāma, kas iespiežas ikvienā sociālo un komerciālo 
darbību aspektā – meklēšanā, pārlūkošanā, tīklošanā, e-pasta lietošanā un telefona 
kontaktos( 2 ). Šī jaunā situācija tomēr izraisa arī dažas kritiskas iebildes par to, vai ir 
pietiekama informācija par uzņēmumiem, iebildes par patērētāju izpratnes līmeni un viņu 
personīgās informācijas pārbaudi, kā arī par lielā daudzuma delikāto personas datu drošību 
un konfidencialitāti. Turklāt biheiviorālais mārketings, kas virzīts uz tādām mazaizsargātām 
personām kā jaunieši un padsmitgadnieki, nepārprotami rada bažas par privātuma 
aizsardzības līmeni.

4.  Cita   starpā pēdējā laikā ir izvirzījušies šādi datu privātuma apsvērumi:

- ASV Kongresā( 3 ), kas noorganizēja vairākas uzklausīšanas par šo jautājumu, un 
Federālajā tirdzniecības komisijā (FTC), kas veica Google-DoubleClick apvienošanās lietas 
pārbaudi.( 4 )FTC 2007. gada 20. decembra atzinumā konstatēja, ka„...ne tikai FTC nav 
likumīgu pilnvaru pieprasīt šīs apvienošanās nosacījumus, kas neattiecas uz antimonopolu; 
viena uzņēmuma privātuma prasību regulēšana „varētu radīt nopietnu kaitējumu konkurencei 
šajā milzīgajā un strauji augošajā nozarē” un uzskatīja to par principa jautājumu. Ieteiktais 
veids, kā pārvarēt šīs bažas bija (tāpat kā gadījumā ar „Safe Harbour” lietu) attīstīt kādus 
pašregulēšanās principus attiecīgajā nozarē.

- Eiropā Nacionālo datu aizsardzības iestāžu sanāksmē 29. panta darba grupā. EK komisārei 
N. Kroes (kura pašlaik izmeklē Google-DoubleClick apvienošanās lietu) 2007. gada 
23. oktobrī nosūtītajā vēstulē darba grupas priekšsēdētājs atgādināja, ka personas datu 
apstrādei ES jānotiek saskaņā ar valstu datu aizsardzības tiesību aktiem un ka šādu datu 
apstrādes darbībām ES tāpat kā iepriekš jānotiek saskaņā ar ES datu aizsardzības principiem 
un attiecīgo dalībvalstu datu aizsardzības iestāžu rūpīgā kontrolē saskaņā ar 
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Direktīvām 95/46/EK un 2002/58/EK. 
5. LIBE semināra mērķis ir izpētīt ar galveno iestāžu, nozares un patērētāju pārstāvju 
līdzdalību, kā labāk aizsargāt vārda brīvību un plurālismu internetā, vienlaikus aizsargājot 
interneta lietotāju personas datus. Šī diskusija tādēļ šķiet ļoti savlaicīga, jo ES iestādes nesen 
atkārtoti pasludināja ES Pamattiesību hartu un sāka darbu pie Direktīvas 2002/58/EK par 
datu un patērētāju aizsardzību telekomunikāciju jomā pārstrādāšanas.

Organizatoriskā informācija (sk. arī pielikumu)

Izskatāmo jautājumu sarežģītības un lielā daudzuma dēļ:
- visi semināra dalībnieki tiek lūgti iesūtīt savus rakstus un komentārus rakstiski pirms 
semināra (termiņš: piektdien, 2008. gada 18. janvārī, plkst. 12.00  Šos rakstus publicēs 
uzklausīšanu mājas lapā1, lai ikviens diskusijas laikā varētu atsaukties uz rakstīto tekstu un 
koncentrēt uzmanību tikai uz vēstījuma būtiskajiem punktiem;

-oficiālo runu ar tām sekojošām debatēm vietā tiks organizētas trīs „apaļo galdu” diskusijas, 
dodot iespēju iestāžu, nozares un patērētāju pārstāvjiem paust savus viedokļus vai komentēt 
viedokļus, kas ierosināti rakstiskajos vai mutiskajos ziņojumos. 

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

15.00 – 15.10
IEVADPIEZĪMES

Jean-Marie CAVADA, LIBE komitejas priekšsēdētāja, apsveikums

15:10–15:45
I PANEĻDISKUSIJA

PIRMAIS APAĻAIS GALDS  
„PERSONAS DATU” JĒDZIENS INTERNETA SISTĒMĀ

29. panta darba grupa, piemēram, nesen aplūkoja IP adresi kā „personas” datu, un tam 
varētu būt nopietnas sekas attiecībā uz datu vākšanu un glabāšanu:

Paredzēta īpaši šādu personu iesaistīšanās:
 Peter HUSTINX, EDPS, kas sniegs pārskatu par pašreizējo privātuma struktūru un 

personas datu jēdzienu internetā
 Pamela HARBOUR, FTC komisāre, kas sniegs pārskatu par diskusijām ASV par šo 

jautājumu
 BEUC un EPIC pārstāvji
 Eiropas tiešās un interaktīvās tirdzniecības federācijas (FEDMA) pārstāvji
 Eiropas Interaktīvās reklāmas biroja (IAB Europe) pārstāvji
 Google, Yahoo un Microsoft pārstāvji

15.45–17.45
II PANEĻDISKUSIJA

OTRAIS APAĻAIS GALDS 
KĀ NOZARE VAR SAMAZINĀT DRAUDUS DATU AIZSARDZĪBAI, SNIEDZOT PAKALPOJUMUS 

INTERNETĀ (JO ĪPAŠI AR PĀRLŪKPROGRAMMĀM)

Pārlūkprogrammas uzlabo interneta ērtību un izmantojamību. Protams, tās ir arī kritiski un 
noteicoši faktori Eiropas informācijas sabiedrības attīstībā. Tomēr pārlūkprogrammas nav 
aplūkojamas atsevišķi, jo tās parasti atbalsta ar citiem tādiem tiešsaistes pakalpojumiem kā
e-pasta pakalpojumi, sociālie tīkli u. tml., kas palīdz gala lietotājam viņa(s) digitālās sociālās 
dzīves pārvaldībā.  Šajā sakarā ir būtiski noskaidrot pārlūkprogrammu radītās īpašās 
problēmas, atgūto datu veidu un daudzumu, mijiedarbību ar patērētāju, veidus, kādos ir 
iegūta piekrišana izmantot datus, un datu atgūšanas īpašo politiku. Vienlaikus ir jāņem vērā 
arī nozares vajadzības un patērētāju apsvērumi, kas saistīti ar tiešsaistes reklāmu un 
biheiviorālo tārgetingu.
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Paredzēta šādu personu iesaistīšanās:
a) Nozares pārstāvji:

 Peter FLEISCHER, globālā privātuma padomnieks, Google
 Microsoft pārstāvji (jāapstiprina)
 Yahoo pārstāvji (jāapstiprina)
 Dave MORGAN, AOL globālās stratēģijas vadītājs; dibinātājs, Tacoda Inc.
 J. Trevor HUGHES, izpilddirektors, Tīkla reklāmas iniciatīva (NAI)

b)  patērētāju pārstāvji BEUC un EPIC 
c) Sjoera NAS, Nīderlandes DPA, kas strādā 29. panta darba grupā, veidojot nākotnes 

pamatnostādnes par šo tematu 
d) Pamela HARBOUR, FTC komisāre, kas iesniegs ASV pašregulēšanas principu iespējamo 

saturu

17:45–18:25
III PANEĻDISKUSIJA

TREŠAIS APAĻAIS GALDS
KĀ VAR NOSTIPRINĀT ES TIESĪBU AKTUS, KĀ ARĪ TĪKLU DROŠĪBU, STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 

UN INTERNETA PAKALPOJUMU TIRGUS IZAUGSME

Paredzēta šādu personu iesaistīšanās: 
 EK pārstāvis ( Direktīvas 2002/58/EK ierosināto grozījumu izklāsts)
 Pamela HARBOUR, FTC komisāre, kas var iepazīstināt ar ASV pieredzi un stratēģiju 

šajā jomā.
 ENISA pārstāvis (Eiropas Tīklu drošības aģentūra)
 pēc tam ES/ASV nozaru un patērētāju pārstāvju uzstāšanās.

18.25–18.30
NOBEIGUMA PIEZĪMES

Dalībnieki:

Iestāžu līmenī  
 Eiropas Komisijas Konkurences ĢD pārstāvji, INFSO, JLS
 Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs Peter Hustinx (apstiprināts) 
 29. panta darba grupas priekšsēdētājs Peter Schaar (apstiprināts)
 Nīderlandes datu aizsardzības speciālists Sjoera Nas (apstiprināts)
 Aģentūra ENISA
 ASV FTC pārstāvji 

Nozares līmenī 
 Google, Yahoo un Microsoft pārstāvji
 IAB Europe ( 5 )
 Tīkla reklāmas iniciatīva( 6)
 AOL/Tacoda( 7)

Patērētāju līmenī 
BEUC un EPIC pārstāvji
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PIELIKUMS

PRAKTISKAS PAMATNOSTĀDNES DEBATĒM

Izklāstiem atvēlētais laiks būs 5–10 minūtes (detalizētākai informācijai sk. programmu).
Lai diskusijās varētu piedalīties pēc iespējas lielāks deputātu skaits, uzstāšanās laiks būs ierobežots, katram 
deputātam vai atsevišķam jautājumam atvēlot ne vairāk kā 2 minūtes. 
Deputātiem vārdu dos tādā pašā secībā, kādā saņemti pieteikumi.
Runātāji, kas vēlas papildināt savas runas, var to izdarīt rakstiski, iesniedzot dokumentus (vēlams angļu vai 
franču valodā ne vēlāk kā piektdien, 2008. gada 18. janvārī. plkst., 12.00) iepriekš sekretariātā (e-pasts: 
ip-libe@europarl.europa.eu). Attiecīgo dokumentu kopijas tiks izdalītas sanāksmes laikā.

SVARĪGS PAZIŅOJUMS TIEM, KURI VĒLAS APMEKLĒT UZKLAUSĪŠANU

Seminārs ir atklāts. Taču drošības apsvērumu dēļ dalībniekiem, kuriem nav Eiropas Parlamenta caurlaides,  
tā ir jāsaņem iepriekš. Tiem, kuri vēlas iegūt šādu caurlaidi, ir jāvēršas semināra sekretariātā (ip-
libe@europarl.europa.eu) līdz 2008. gada 17. janvārim. Ir jānorāda  pilns vārds, adrese un dzimšanas 
datums. Bez šīs informācijas Drošības dienests caurlaides neizsniegs.

Semināra sekretariāts Tālrunis Adrese E-pasta adrese

Emilio De Capitani
Nodaļas vadītājs +32.2.284.35.08

Eiropas Parlaments
Rue Wiertz 60
RMD 04J034
B-1047 Brussels

Martina Sudova
Administratore +32.2.283.14.76

Eiropas Parlaments
Rue Wiertz 60
RMD 04J010
B-1047 Brussels

Cristina Rodrigues 
Asistente +32.2.284.23.94

Eiropas Parlaments
Rue Wiertz 60
RMD 04J042
B-1047 Brussels

Maria Lazarova
Sekretāre +32.2.283.23.89

Eiropas Parlaments
Rue Wiertz 60
RMD 04J048
B-1047 Brussels

Vita Grifita 
Sekretāre +32.2.284.25.32

Eiropas Parlaments
Rue Wiertz 60
RMD 04J002
B-1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu

                                               
1 2007. gada 13. aprīlis – Google iegūst Doubleclick, publicētāja puses un reklamētāja puses displeja reklāmas 
apkalpošanas tehnoloģijas piegādātāju, par 3,1 miljardu USD;
2007. gada 30. aprīlis – Yahoo iegūst Right Media, vadošās tiešsaistes reklāmas biržas Direct Media Exchange 
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īpašnieci, par 680 miljoniem USD;
2007. gada 16. maijs – AOL piekrīt iegādāties ADTECH AG, publicētāja puses un reklamētāja puses displeja 
reklāmas apkalpošanas tehnoloģijas piegādātāju;
2007. gada 17. maijs – WPP Group iegūst 24/7 Real Media par 649 miljoniem USD;
2007. gada 18. maijs – Microsoft iegūst Quantive, vadošo digitālā mārketinga firmu, par 6 miljardiem USD;
2007. gada 22. maijs – Axel Springer (nozīmīgākais Vācijas tiešsaistes publicētājs un tiešsaistes un bezsaistes 
reklāmas vietas pārdevējs) un PubliGroupe (nozīmīgākais drukātās reklāmas pārdevējs) iegūst ZANOX.de, 
vadošo afiliēto tīklu, par 214,9 miljoniem eiro;
2007. gada 24. jūlijs – Microsoft iegūst AdECN, reklāmas biržas sabiedrību (cena netiek izpausta)
2007. gada 4. septembris – AOL iegūst BlueLithium, sabiedrību, kas piegādā analitiku un biheiviorālā tārgetinga 
tehnoloģijas, par 300 miljoniem USD
2007. gada 7. novembris – AOL iegūst interneta reklāmas tehnoloģijas sabiedrību Quigo.
2 Piemēram, tikai pārlūkprogrammā ievadītie meklēšanas termini var atklāt plašu personas informācijas klāstu, kā personas 
medicīniskie dati, apvienības, reliģiskie uzskati, politiskās pārliecības, seksuālā orientācija un pārvaldītie ieguldījumi.
3 „Senāta Juridiskās komitejas uzklausīšana par Google-DoubleClick apvienošanos. Google-Double Click
apvienošanās un tiešsaistes reklāmas nozares analīze: Kādi ir konkurences un privātuma riski”. Uzklausīšanu 
27. septembrī noorganizēja „Antitrasta, konkurences politikas un patērētāju tiesību” apakškomiteja. 
http://judiciary.senate.gov/hearing.cfm?id=2955
4 Skat. FTC atzinumu vietnē: http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220statement.pdf , kā arī komisāra J. Leibowitz
sakrītošo atzinumu un http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220leib.pdf un P. Harbour opozicionāro atzinumu vietnē 
http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220harbour.pdf
5 Organizācija pārstāv interneta mārketinga nozari. Tā ir izveidojusi īpašu vietni, www.allaboutcookies.org, kā tādu resursu 
interneta lietotājiem, vietņu īpašniekiem un tirgotājiem, kas izskaidro sīkdatņu tehnoloģiju www.iabeurope.ws

6 www.networkadvertising.org Organizācija ir izstrādājusi pašregulējošu principu kopumu, ko  Federālās tirdzniecības 
komisija (FTC) ir pilnībā pārbaudījusi un atbalsta. Starp citām lietām tā prasa, lai NAI locekļu uzņēmumi nosūta paziņojumus 
lietotājiem par trešās puses izmantotajām sīkdatnēm un nodrošina atteikšanās mehānismu attiecībā uz viņu piegādātajām  
reklāmas  mērķprogrammām. 

7 AOL nesen ir nopirkusi biheiviorālā mērķa firmu Tacoda www.tacoda.com.
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