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PREFAŢĂ

1. În prezent, milioane de oameni din întreaga lume au acces la internet, care serveşte 
drept piaţă internaţională virtuală pentru schimbul de produse, informaţii şi idei. A doua 
generaţie internet – numită uneori şi „Web 2.0” – va facilita creşterea interacţiunii şi a 
legăturilor dintre milioane de utilizatori web, internetul devenind astfel un spaţiu virtual
comun pentru milioane de oameni care împărtăşesc informaţii de toate tipurile.       

2. Datorită dimensiunii globale a acestei posibile audienţe, Internetul a devenit în 
acelaşi timp un forum din ce în ce mai atractiv pentru promotorii de publicitate care îşi pot 
orienta astfel campaniile cu o mai mare precizie şi eficienţă decât în alte sectoare media. 
Publicitatea online reprezintă în prezent o piaţă cotată la valoarea de 27 miliarde de dolari, 
estimată să se dubleze în patru ani, iar dorinţa de a controla o  porţiune din această piaţă a 
incitat numeroase fuziuni între companiile online, nu în cele din urmă şi pe cea dintre Google 
şi DoubleClick (1). Motivul acestei creşteri extraordinare a pieţei constă în faptul că o mare 
parte din serviciile, informaţiile şi divertismentul online, sunt gratuite atât timp cât 
consumatorii acceptă publicitatea (fie ea orientată sau nu) şi sunt de acord să fie mai mult 
sau mai puţin monitorizaţi în ceea ce fac. Câştigurile în creştere obţinute în urma vânzărilor 
de spaţiu de publicitate, în special prin intermediul motoarelor de căutare Google, Microsoft 
şi Yahoo, constituie la ora actuală un factor important de stimulare a ofertei. Pe de o parte, 
din ce în ce mai multe servicii sunt gratuite, diversificând şi mărind volumul de informaţii 
gratuite puse la dispoziţia utilizatorilor web, dar, pe de altă parte, aceşti furnizori urmăresc
de obicei comportamentul online, astfel încât reclamele să fie şi mai bine direcţionate spre 
potenţialul consumator de varii produse şi servicii.    

3. Rezultatul este crearea conceptului de „marketing comportamental”, bazat pe
colectarea datelor computerizate şi pe publicitatea ţintă, care se insinuează aproape în orice 
aspect al tranzacţiilor sociale şi comerciale – căutare, browsing, crearea de reţele, emailuri 
şi telefonie (2). Cu toate acestea, noua situaţie ridică câteva semne de întrebare esenţiale 
referitoare la caracterul exhaustiv al dezvăluirilor făcute de către companii, nivelul de 
înţelegere al consumatorilor şi controlul asupra informaţiilor personale, dar şi în legătură cu
securitatea şi confidenţialitatea cantităţii masive de date personale delicate. În plus, 
marketingul comportamental îndreptat spre anumiţi consumatori, cum ar fi tinerii şi 
adolescenţii, pune cu siguranţă la îndoială nivelul de protecţie a confidenţialităţii.

4. Printre altele, a fost recent adusă în discuţie preocuparea privind confidenţialitatea 
datelor:

- în Statele Unite, în Congres(3), unde au avut loc mai multe audieri pe această temă, şi în 
Comisia Federală de Comerţ (FTC), odată cu examinarea cazului privind fuziunea Google-
DoubleClick (4). În consecinţă, conform avizului său din 20 decembrie 2007, FTC a declarat 
următoarele: „Nu numai că FTC nu dispune de autoritatea legală de a impune condiţiile 
acestei fuziuni care nu au legătură cu politica antitrust, dar însăşi reglementarea condiţiilor 
de confidenţialitate pentru o singură companie ar putea dăuna grav concurenţei din această 
imensă industrie aflată într-o continuă dezvoltare <şi considerată a fi o problemă de 
principiu>”. S-a sugerat că, pentru a depăşi aceste preocupări (astfel cum s-a întâmplat cu
alte ocazii precum în cazul „Safe Harbour”) industria în cauză ar trebui să dezvolte câteva 
norme de autoreglementare.   

- în Europa, de către Autorităţile Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
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Caracter Personal, reunite în Grupul de lucru în temeiul articolului 29. La 23 octombrie 
2007, printr-o scrisoare adresată comisarului CE Kroes (care investighează în prezent cazul 
privind fuziunea Google-DoubleClick), preşedintele grupului de lucru a reamintit că 
prelucrarea datelor personale în interiorul UE se află sub incidenţa legislaţiei naţionale 
privind protecţia datelor şi că acest gen de activităţi de prelucrare a datelor în UE continuă 
să facă obiectul principiilor europene de protejare a datelor, fiind examinate de către 
Autorităţile Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ale 
statelor membre, în conformitate cu Directivele 95/46/CE şi 2002/58/CE.

5. Scopul seminarului LIBE este acela de a examina contribuţiile din partea
principalilor actori instituţionali, a reprezentanţilor industriei şi ai consumatorilor cu privire 
la modalităţile de perfecţionare a libertăţii de expresie şi a pluralismului pe internet, 
protejând în acelaşi timp datele personale ale utilizatorilor web. Prin urmare, această 
dezbatere pare să apară la momentul potrivit, de vreme ce instituţiile UE au reproclamat de 
curând Carta drepturilor fundamentale şi au demarat revizuirea Directivei 2002/58/CE 
privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul 
comunicaţiilor publice.

Informaţii organizatorice (a se consulta şi anexa)

Datorită complexităţii şi a numărului mare de chestiuni aduse în discuţie:
- toţi participanţii care asistă la seminar sunt rugaţi să trimită în scris contribuţiile şi 
comentariile, înainte de începerea seminarului (data limită: vineri, 18 ianuarie 2008, ora 
12:00). Contribuţiile vor fi publicate pe portalul dedicat audierilor1, pentru ca fiecare 
participant să poată face referire pe parcursul discuţiilor la contribuţia în scris şi să
evidenţieze doar esenţialul informaţiilor transmise. 

- în locul discursurilor formale urmate de discuţii, lucrările ar trebui organizate în trei 
„sesiuni”, oferind reprezentanţilor instituţiilor, ai industriei şi ai consumatorilor posibilitatea 
de a-şi expune punctul de vedere sau de a comenta pe marginea contribuţiilor scrise sau 
orale. 

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

15:000 - 15:10
DESCHIDEREA SESIUNII

Prezentare făcută de către domnul Jean-Marie CAVADA, preşedinte al Comisiei LIBE 

15:10 - 15:45
SERIA I

SESIUNEA I:  
NOŢIUNEA DE „DATE PERSONALE" PE INTERNET

Conform Grupului de lucru în temeiul articolului 29, adresa IP a fost recent considerată 
drept date „personale”, fapt care ar putea avea consecinţe semnificative asupra modalităţilor 
de colectare şi stocare:

Dezbatere cu:
 Peter HUSTINX, Controlorul European pentru Protecţia Datelor (EDPS) – prezentare 

privind extinderile actualului cadru de confidenţialitate şi noţiunea de „date personale” 
pe Internet 

 Pamela HARBOUR, Comisionar FTC – prezentare a situaţiei privind dezbaterea pe 
aceeaşi temă în contextul american

 Reprezentanţi  BEUC (Organizaţia Europeană a Consumatorilor) şi EPIC 
 Reprezentanţi ai Federaţiei Europene de Marketing Direct şi Interactiv (FEDMA)
 Reprezentanţi Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe)
 Reprezentanţi Google, Yahoo şi Microsoft

15:45 - 17:45
SERIA II

SESIUNEA II:
CUM POATE INDUSTRIA MINIMIZA AMENINŢAREA PRIVIND PROTECŢIA

DATELOR ÎN TIMPUL LIVRĂRII DE SERVICII PE INTERNET (ÎN SPECIAL VIA
MOTOARE DE CĂUTARE)

Motoarele de căutare înlesnesc accesul la Internet. Bineînţeles, acestea reprezintă în egală 
măsură factorul primordial şi hotărâtor în dezvoltarea societăţii informaţionale europene. Cu 
toate acestea, motoarele de căutare nu trebuie considerate în mod independent, întrucât ele 
sunt susţinute de alte servicii online, cum ar fi serviciile de email, reţelele sociale, etc., care îl 
asistă pe utilizatorul final în administrarea vieţii sale digitale şi sociale. Din acest punct de 
vedere, este esenţial să fie stabilite cu exactitate  problemele create de motoarele de căutare, 
tipul şi numărul datelor memorate, contactul cu consumatorul, modalităţile prin care se 
obţine permisiunea de a utiliza datele şi regulile exacte de memorare a acestora. De 
asemenea, nu trebuie pierdute din vedere necesităţile industriei şi preocuparea 
consumatorilor în legătură cu publicitatea online şi cu obiectivele comportamentale.     
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Dezbatere cu:
a) reprezentanţi ai industriei:

 domnul Peter FLEISCHER, Global Privacy Counsel, Google
 reprezentanţi Microsoft (în curs de confirmare)
 reprezentanţi Yahoo (în curs de confirmare)
 domnul Dave MORGAN, şef al AOL's global ad strategy; Founder, Tacoda Inc.)
 domnul J. Trevor HUGHES, Director executiv al Network Advertising Initiative 

(NAI)
b) reprezentanţi ai consumatorilor, din partea BEUC şi EPIC 
c) doamna Sjoera NAS, reprezentantă a autorităţilor olandeze privind protecţia datelor 

(Dutch DPA), lucrează la viitoarele linii directoare ale Grupului de lucru în temeiul 
articolului 29 pe această temă 

d) Pamela HARBOUR, Comisar FTC - prezentare privind posibilul conţinut al principiilor 
americane de autoreglementare 

17:45 - 18:25
SERIA  III

SESIUNEA III:
CUM POATE FI CONSOLIDATĂ LEGISLAŢIA UE, ÎMPREUNĂ CU SECURITATEA

REŢELELOR, COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ŞI EXTINDEREA PIEŢEI DE
SERVICII PE INTERNET

Dezbatere cu:
 reprezentantul CE (prezentare a amendamentelor propuse spre aprobare referitoare la

Directiva 2002/58/CE)
 Pamela HARBOUR, reprezentant FTC – prezentare pe marginea experienţei şi a 

strategiei americane din acest domeniu 
 reprezentantul ENISA (Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor şi a 

Informaţiei)
 urmează intervenţiile făcute de către reprezentanţii industriilor şi consumatorilor din 

Europa şi Statele Unite.

18:25 - 18:30
ŞEDINŢA DE ÎNCHEIERE

Participanţi:

La nivelul instituţiilor
 reprezentanţi ai Comisiei Europene de la DG Concurenţă, INFSO, JLS
 Controlorul European pentru Protecţia Datelor: domnul Peter Hustinx (confirmat) 
 preşedintele Grupului de lucru în temeiul articolului 29: domnul Peter Schaar 

(confirmat)
 reprezentanta autorităţilor olandeze privind protecţia datelor: doamna Sjoera Nas

(confirmat)
 agenţia ENISA 
 reprezentanţi americani din partea FTC 

La nivelul industriei 
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 reprezentanţi Google, Yahoo şi Microsoft
 IAB Europe (5)
 Network Advertising Initiative (6)
 AOL/Tacoda (7)

La nivelul consumatorilor
 Reprezentanţi BEUC şi EPIC 
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ANEXĂ

RECOMANDĂRI PRACTICE PENTRU DEZBATERE

Prezentările nu vor depăşi 5-10 minute (pentru mai multe detalii, a se consulta proiectul de program).

Pentru a permite unui număr cât mai mare de parlamentari să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor, durata 
intervenţiilor va fi limitată la 2 minute pentru fiecare contribuţie sau întrebare.

Membrii vor primi cuvântul în ordinea depunerii cererilor. 

Vorbitorii care doresc să-şi completeze intervenţiile pot face acest lucru în scris, depunând documente (de 
preferinţă în limba engleză sau franceză, până cel târziu vineri, 18 ianuarie 2008, ora 12:00) în prealabil, 
la secretariat (email: ip-libe@europarl.europa.eu). Aceste documente vor fi distribuite în timpul şedinţei.

NOTĂ IMPORTANTĂ PENTRU CEI CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA SEMINAR

Seminarul este deschis publicului. Totuşi, din motive de securitate, participanţii care nu au o legitimaţie de 
acces în Parlamentul European trebuie să obţină în prealabil un permis de acces. Cei care doresc să obţină 
un astfel de permis trebuie să contacteze secretariatul seminarului (ip-libe@europarl.europa.eu) înainte de
17 ianuarie 2008. Este esenţial să ne trimiteţi numele complet, adresa şi data naşterii. Fără aceste 
informaţii, serviciul de securitate nu va poate pune la dispoziţie permise de acces. 

Secretariatul 
seminarului 

Telefon Adresă E-mail 

Emilio De Capitani
Şef de departament +32.2.284.35.08

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

Martina Sudova
Administrator +32.2.283.14.76

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

Cristina Rodrigues
Asistent +32.2.284.23.94

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

Maria Lazarova
Secretar +32.2.283.23.89

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

Vita Grifita 
Secretar +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 13 aprilie 2007 – Google achiziţionează Doubleclick, furnizor specializat în plasarea de reclame grafice şi video pe site-uri, 
contra sumei de 3,1 miliarde de dolari;
30 aprilie 2007 – Yahoo achiziţionează Right Media, deţinătorul principalei companii de publicitate online, Direct Media 
Exchange, pentru suma de 680 milioane de dolari;
16 mai 2007 – AOL este de acord să preia ADTECH AG, furnizor specializat în plasarea de reclame grafice şi video pe site-
uri;
17 mai 2007 – WPP Group plăteşte 649 milioane de dolari pentru a putea prelua 24/7 Real Media;
18 mai 2007 – Microsoft cumpără Quantive, lider pe piaţa de marketing digital, contra sumei de 6 miliarde de dolari;
22 mai 2007 – Axel Springer (editor german recunoscut, care se ocupă cu comercializarea spaţiului de publicitate online şi 
offline) şi PubliGroupe (renumit distribuitor de reclame printate) preiau ZANOX.de, o reţea top de afiliere, în schimbul a 
214,9 milioane de euro; 
24 iulie 2007 – AOL achiziţionează TACODA, companie care se ocupă cu promovarea obiectivelor comportamentale în reţea 
(suma nu a fost dezvăluită) 
27 iulie 2007 -  Microsoft preia controlul asupra AdECN, companie specializată în Internet ad-exchange (suma nu a fost 
dezvăluită)
4 septembrie 2007 – Yahoo cumpără BlueLithium, firmă care pune la dispoziţie tehnologii analitice şi obiective 
comportamentale, pentru 300 milioane de dolari
7 noiembrie 2007 – AOL preia controlul asupa companiei de publicitate online Quigo.

2 De exemplu, simpla introducere a termenilor în motorul de căutare poate dezvălui o supraabundenţă de informaţii personale 
cum ar fi fişa medicală a unei persoane, asocierile şi credinţele sale religioase, preferinţele politice, orientarea sexuală şi 
investiţiile monitorizate. 

3 „Audiere în Comisia juridică a Senatului privind fuziunea Google-DoubleClick. O examinare privind fuziunea 
Google-DoubleClick şi industria de publicitate online: Care sunt riscurile pentru concurenţă şi confidenţialitate?”. 
Audierea a avut loc la 27 septembrie 2007, în cadrul Subcomisiei „Antitrust, politica în domeniul concurenţei şi drepturile 
consumatorilor”. http://judiciary.senate.gov/hearing.cfm?id=2955
4  A se consulta avizul FTC pe  http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220statement.pdf, şi avizul Comisarului Leibowitz, în 
concordanţă cu cel anterior, pe http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220leib.pdf şi avizul contrastiv al doamnei Harbour pe 
http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220harbour.pdf
5 Organizaţia reprezintă industria de marketing pe Internet. Aceasta i-a consacrat un website, www.allaboutcookies.org, 
pentru a veni în ajutorul utilizatorilor de Internet, proprietarilor şi comercializatorilor de website-uri, explicând tot ceea ce 
trebuie să se ştie în legătură cu modul de operare a tehnologiei „cookie”( www.iabeurope.ws)

6 www.networkadvertising.org organizaţia a dezvoltat o serie de principii de autoreglementare, revizuite şi susţinute în 
totalitate de Comisia Federală de Comerţ (FTC). Printre altele, membrii Comisiei au cerut membrilor NAI să trimită 
consumatorilor o notificare referitoare la utilizarea tehnologiei „cookie” a unor părţi terţe şi să furnizeze un mecanism „opt-
out” pentru programele de publicitate online promovate. 

7 AOL a achiziţionat recent Tacoda, www.tacoda.com, firmă de orientare comportamentală 
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