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UVOD

1. Internet je na voljo več milijardam ljudi po svetu ter se uporablja kot navidezni trg za 
izdelke, informacije in zamisli. Druga generacija interneta, ki se včasih imenuje „splet 2.0“, 
bo omogočila boljše sodelovanje in povezovanje med milijoni uporabnikov spleta, tako da 
internet postaja tudi skupno navidezno omrežje za milijone ljudi, ki si izmenjujejo vse vrste 
informacij.

2. Zaradi svetovne razsežnosti te potencialne ciljne skupine je internet tudi vedno bolj 
zanimivo mesto za oglaševalce, ki lahko svoje kampanje usmerijo natančneje in učinkoviteje 
kot pri oglaševanju v drugih medijih. Spletno oglaševanje je trg, ki je vreden 27 milijard 
dolarjev in se bo po pričakovanjih v štirih letih podvojil, pripravljenost, da se pridobi nadzor 
nad delom tega trga, pa je prispevala k veliko združitvam spletnih podjetij, nenazadnje tudi k 
združitvi podjetij Google in DoubleClick (1). Izredna rast trga je posledica dejstva, da se 
potrošnikom veliko spletnih storitev, informacij in zabave ponujena brezplačno, če sprejmejo 
oglaševanje (usmerjeno ali ne) in možnost, da se bolj ali manj spremlja njihovo ravnanje. 
Večji prihodki od prodaje oglaševalskega prostora, predvsem prek iskalnikov, kot so Google, 
Microsoft in Yahoo, so pomemben dejavnik, ki spodbuja ponudbo. Na eni strani je vedno več 
storitev brezplačnih in povečujeta se raznolikost ter obseg brezplačnih informacij za 
uporabnike interneta, na drugi strani pa ti ponudniki običajno spremljajo njihovo ravnanje v 
spletu, da so lahko oglasi natančneje usmerjeni v možnega potrošnika različnih izdelkov in 
storitev. 

3. Posledica tega je oblikovanje „vedenjskega trženja“, ki temelji na računalniškem 
zbiranju podatkov in usmerjenem oglaševanju, ki postajata del skoraj vsakega vidika 
družbenih in gospodarskih postopkov – iskanja, brskanja, povezovanja v omrežja, pošiljanja 
elektronske pošte in telefoniranja (2). Vendar se zaradi novih okoliščin pojavljajo nekatera 
pomembna vprašanja o tem, ali so razkritja gospodarskih družb zadostna, o stopnji 
razumevanja potrošnikov in nadzoru nad njihovimi osebnimi podatki ter o varnosti in 
zaupnosti izredno veliko občutljivih osebnih podatkov. Poleg tega je z vedenjskim trženjem, 
usmerjenim v ranljive posameznike, kot so mladi in mladostniki, nedvomno povezano 
vprašanje o ravni varstva zasebnosti. 

4. Nazadnje so nekateri subjekti opozorili na naslednja vprašanja o zasebnosti podatkov:

– v Združenih državah kongres (3), ki je izvedel več obravnav o tej temi, in Zvezna komisija za 
trgovino (Federal Trade Commission, FTC) pri preučitvi primera združitve podjetij Google in 
DoubleClick (4). Zvezna komisija za trgovino je zato v mnenju z dne 20. decembra 2007 
navedla, da „[...] poleg tega da Zvezna komisija za trgovino nima zakonskih pooblastil, da bi 
zahtevala pogoje za to združitev, ki niso povezani s protimonopolnimi pravili, bi lahko 
urejanje zahtev v zvezi z zasebnostjo za samo eno podjetje samo po sebi resno škodilo 
konkurenci v tej obsežni in hitro se razvijajoči industriji,“ in je menila, da je to načelno 
vprašanje. Predlagano je (v drugih primerih, kot je „varni pristan“), da se takšna vprašanja 
rešijo tako, da zadevna industrija določi nekatera samourejevalna načela;

– v Evropi nacionalni organi za varstvo podatkov, ki so se srečali v okviru delovne skupine iz 
člena 29. Predsednik delovne skupine je v dopisu, ki ga je 23. oktobra 2007 poslal članu 
Evropske komisije Kroesu (ki preučuje primer združitve podjetij Google in DoubleClick), 
opozoril, da se za obdelavo osebnih podatkov v EU uporablja nacionalna zakonodaja o 
varstvu podatkov ter da bodo za takšne dejavnosti obdelave podatkov v EU še naprej veljala 
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načela EU o varstvu podatkov in bodo te dejavnosti nadzorovali nacionalni organi za varstvo 
podatkov zadevnih držav članic v skladu z direktivama 95/46/ES in 2002/58/ES. 

5. Namen seminarja LIBE je preučiti, skupaj s prispevki glavnih institucionalnih 
udeležencev, industrije in predstavnikov potrošnikov, kako bolje zaščititi svobodo izražanja in 
pluralizem v internetu ter hkrati zaščititi osebne podatke uporabnikov interneta. Zato se je ta 
razprava začela v pravem trenutku, ker so institucije EU nedavno ponovno razglasile Listino 
o temeljnih pravicah ter začele dejavnosti za revizijo Direktive 2002/58/ES o varstvu 
podatkov in potrošnikov na področju telekomunikacij.

Organizacijske informacije (glej tudi prilogo)

Zaradi zapletenosti in števila odprtih vprašanj:
– morajo vsi udeleženci seminarja poslati prispevke in pripombe v pisni obliki pred 
seminarjem (rok: petek, 18. januarja 2008, ob 12.00). Ti prispevki bodo objavljeni na spletni 
strani o predstavitvi1, da se bo lahko med razpravo vsak skliceval na pisni prispevek in 
obravnaval le v bistvene točke svojega sporočila;

– namesto uradnih govorov, ki jim sledijo razprave, je treba oblikovati tri „okrogle mize“, pri 
katerih lahko predstavniki institucij, industrije in potrošnikov izrazijo svoje stališče ali 
pripombe o stališčih iz pisnih in ustnih prispevkov.

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

15.00 – 15.10
UVODNE BESEDE

Pozdravni nagovor Jean-Marie CAVADE, predsednika odbora LIBE

15.10 – 15.45
OMIZJE I

PRVA OKROGLA MIZA:  
POJEM „OSEBNI PODATKI“ V OKVIRU INTERNETA

Delovna skupina iz člena 29 je na primer menila, da je naslov IP „osebni“ podatek, kar bi 
lahko pomembno vplivalo na način zbiranja in shranjevanja podatkov:

Vprašanja:
 Peter HUSTINX, Evropski nadzornik za varstvo podatkov, ki bo predstavil področje 

uporabe sedanjega okvira o zasebnosti in pojem osebnih podatkov v internetu
 Pamela HARBOUR, članica Zvezne komisije za trgovino, ki bo predstavila stanje 

razprave o tem vprašanju v Združenih državah
 predstavniki Evropske potrošniške organizacije (The European Consumers' 

Organisation, BEUC) in Informacijskega centra za zasebnost v elektronskih medijih 
(Electronic Privacy Information Center, EPIC)

 predstavniki Združenja za evropsko neposredno in interaktivno trženje (Federation 
of European Direct & Interactive Marketing, FEDMA)

 predstavniki Urada za interaktivno oglaševanje Evrope (Interactive Advertising 
Bureau Europe, IAB Europe)

 predstavniki podjetij Google, Yahoo in Microsoft

15.45 – 17.45
OMIZJE II

DRUGA OKROGLA MIZA:
NAČIN, NA KATEREGA LAHKO INDUSTRIJA ČIM BOLJ ZMANJŠA NEVARNOST ZA VARSTVO 

PODATKOV PRI IZVAJANJU STORITEV V INTERNETU (PREDVSEM PREK ISKALNIKOV)

Iskalniki prispevajo k priročnosti in uporabnosti interneta. Nedvomno so tudi pomemben in 
odločilen element razvoja evropske informacijske družbe. Vendar jih ne smemo obravnavati 
posamično, ker jih običajno podpirajo druge spletne storitve, kot so storitve elektronske pošte, 
socialne mreže in podobno, ki pomagajo končnemu uporabniku pri upravljanju njegovega 
digitalnega družbenega življenja. V zvezi s tem je treba nujno določiti posebne težave, 
povezane z iskalniki, vrsto in količino hranjenih podatkov, interakcijo s potrošnikom, načini 
za pridobitev dovoljenja za uporabo podatkov in politiko hrambe posebnih podatkov. Hkrati 
je treba upoštevati potrebe industrije in vprašanja potrošnikov, povezana s 
spletnim oglaševanjem in ciljanjem na podlagi vedenjskih vzorcev spletnih uporabnikov.
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Vprašanja:
a) predstavniki industrije:

 Peter FLEISCHER, svetovalec za varstvo osebnih podatkov, Google
 predstavniki podjetja Microsoft (potrjeno naknadno)
 predstavniki podjetja Yahoo (potrjeno naknadno)
 Dave MORGAN, vodja svetovne oglaševalske strategije pri AOL; ustanovitelj, 

Tacoda Inc.
 J. Trevor HUGHES, izvršni direktor, Pobuda za omrežno oglaševanje (Network 

Advertising Initiative, NAI)
b)  predstavniki Evropske potrošniške organizacije in Informacijskega centra za zasebnost 
v elektronskih medijih
c) Sjoera NAS, nizozemski organ za varstvo osebnih podatkov, ki sodeluje pri pripravi 

prihodnjih smernic o tej temi za delovno skupino iz člena 29
d) Pamela HARBOUR, članica Zvezne komisije za trgovino, ki bo predstavila možno 

vsebino samourejevalnih načel v Združenih državah

17.45 – 18.25
OMIZJE III

TRETJA OKROGLA MIZA:
NAČIN ZA OKREPITEV ZAKONODAJE EU, VARNOST OMREŽIJ, MEDNARODNO SODELOVANJE IN 

RAST TRGA ZA INTERNETNE STORITVE

Vprašanja:
 predstavnik ES (predstavitev predlaganih predlogov sprememb Direktive 2002/58/ES)
 Pamela HARBOUR, članica Zvezne komisije za trgovino, ki lahko predstavi izkušnje 

in strategijo Združenih držav na tem področju
 predstavnik Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (ENISA)
 sledijo vprašanja predstavnikov industrije EU/Združenih držav in potrošnikov.

18.25 – 18.30
SKLEPNE BESEDE

Udeleženci:

institucionalna raven
 predstavniki Evropske komisije iz generalnih direktoratov za konkurenco, za 

informacijsko družbo in medije ter za pravosodje, svobodo in varnost
 Evropski nadzornik za varstvo podatkov: Peter Hustinx (potrjeno) 
 predsednik delovne skupine iz člena 29: Peter Schaar (potrjeno)
 nizozemski organ za varstvo osebnih podatkov: Sjoera Nas (potrjeno)
 agencija ENISA
 predstavniki Zvezne komisije za trgovino iz Združenih držav

raven industrije
 predstavniki podjetij Google, Yahoo in Microsoft
 Urad za interaktivno oglaševanje Evrope (5)
 Pobuda za omrežno oglaševanje (6)
 AOL/Tacoda (7)
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raven potrošnikov
 predstavniki Evropske potrošniške organizacije in Informacijskega centra za 

zasebnost v elektronskih medijih
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PRILOGA

PRAKTIČNE SMERNICE ZA RAZPRAVO

Trajanje posameznih predstavitev bo omejeno na 5 do 10 minut (za podrobnosti glej program).
Med razpravo bo čas za prispevek ali vprašanje omejen na dve minuti, da bo lahko sodelovalo čim več 
poslancev. 
Poslanci bodo dobili besedo po vrstnem redu, po katerem so bile prejete njihove zahteve za govor.
Govorniki, ki bi radi pripravili daljši govor, lahko vnaprej pošljejo dodatne dokumente (najbolje v 
angleščini ali francoščini najpozneje do petka, 18. januarja 2008 do 12.00) sekretariatu (na elektronski 
naslov: ip-libe@europarl.europa.eu). Razdeljeni bodo med seminarjem.

POMEMBNO OBVESTILO ZA VSE, KI SE ŽELIJO UDELEŽITI PREDSTAVITVE

Seminar je odprt za javnost, vendar morajo udeleženci, ki nimajo priponke Evropskega parlamenta, iz 
varnostnih razlogov predhodno zaprositi za prepustnico. Vsi, ki želijo izkaznico, naj se najpozneje do 
17. januarja 2008 obrnejo na sekretariat seminarja (ip-libe@europarl.europa.eu). Posredovati nam morate 
vaše polno ime, naslov in datum rojstva. Brez teh podatkov varnostna služba ne bo mogla izdati 
prepustnice.

Sekretariat seminarja Telefon Naslov Elektronski naslov

Emilio De Capitani
vodja oddelka +32 2 284 35 08

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

Martina Sudova
uslužbenka +32 2 283 14 76

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

Cristina Rodrigues
pomočnica +32 2 284 23 94

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

Maria Lazarova
tajnica +32 2 283 23 89

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

Vita Grifita 
tajnica +32 2 284 25 32

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

ip-libe@europarl.europa.eu

                                               
1 13. april 2007 – Google prevzame Doubleclick, ponudnika prikazne tehnologije za serviranje oglasov na strani založnikov 
in oglaševalcev, za 3,1 milijarde USD;
30. april 2007 – Yahoo prevzame Right Media, lastnika vodilnega sistema za spletno izmenjavo oglasov Direct Media 
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Exchange, za 680 milijonov USD;
16. maj 2007 – AOL se strinja s prevzemom ADTECH AG, ponudnika prikazne tehnologije za serviranje oglasov na strani 
založnikov in oglaševalcev;
17. maj 2007 – WPP Group prevzame 24/7 Real Media za 649 milijonov USD;
18. maj 2007 – Microsoft prevzame Quantive, vodilno podjetje za digitalno trženje, za 6 milijard USD;
22. maj 2007 – Axel Springer (glavni nemški spletni založnik in prodajalec oglaševalskega prostora v spletu in zunaj njega) 
in PubliGroupe (glavni prodajalec tiskanega oglaševanja) prevzameta ZANOX.de, vodilno odvisno omrežje, za 
214,9 milijonov EUR; 
24. julij 2007 – AOL prevzame TACODA, podjetje, ki zagotavlja oglaševalsko omrežje za ciljanje na podlagi vedenjskih 
vzorcev spletnih uporabnikov (nerazkrit znesek) 
27. julij 2007 – Microsoft prevzame AdECN, podjetje za izmenjavo oglasov (nerazkrit znesek)
4. september 2007 – Yahoo prevzame BlueLithium, podjetje, ki zagotavlja tehnologijo za analize in za ciljanje na podlagi 
vedenjskih vzorcev spletnih uporabnikov, za 300 milijonov USD
7. november 2007 – AOL prevzame podjetje Quigo, ki zagotavlja tehnologijo za oglaševanje v internetu.

2 Z iskanjem izrazov v iskalniku se lahko na primer odkrije veliko osebnih podatkov, kot so zdravstveni podatki o 
posamezniku, njegove povezave, versko prepričanje, politične usmeritve, spolna usmerjenost in spremljane naložbe.

3 „Obravnava o združitvi podjetij Google in DoubleClick v odboru za pravosodje senata. Preučitev združitve podjetij 
Google in DoubleClick ter industrije za spletno oglaševanje: Tveganja za konkurenco in zasebnost“ („Senate 
Judiciary Committee Hearing on Google-DoubleClick Merger. An Examination of the Google-DoubleClick Merger 
and the Online Advertising Industry: What Are the Risks for Competition and Privacy“). Obravnava je potekala 
27. septembra v pododboru za protimonopolna pravila, politiko konkurence in pravice potrošnikov. 
http://judiciary.senate.gov/hearing.cfm?id=2955.
4 Glej mnenje Zvezne komisije za trgovino na naslovu http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220statement.pdf ter skladno 
mnenje člana Komisije Leibowitza na naslovu http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220leib.pdf in odklonilno mnenje 
Harbourjeve na naslovu http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220harbour.pdf. 
5 Organizacija predstavlja industrijo za internetno trženje. Vzpostavila je namensko spletno stran www.allaboutcookies.org, 
ki jo lahko uporabniki interneta, lastniki spletnih strani in nosilci dejavnosti neposrednega trženja uporabljajo kot vir razlage 
vseh informacij o tehnologiji piškotkov, www.iabeurope.ws.

6 www.networkadvertising.org, organizacija je razvila več samourejevalnih načel s polno podporo Zvezne komisije za 
trgovino, ki ima tudi poln pregled nad tem. Med drugim morajo podjetja, ki so vključena v Pobudo za omrežno oglaševanje, 
obvestiti potrošnike o uporabi piškotkov, ki jih pošiljajo tretje spletne strani, in zagotoviti mehanizem izbire za usmerjene 
oglaševalske programe, ki jih ponujajo. 

7 AOL je pred kratkim kupil podjetje Tacoda za ciljanje na podlagi vedenjskih vzorcev spletnih uporabnikov, 
www.tacoda.com.
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