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ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0060/10
съгласно член 115 от Правилника за дейността на ЕП
от Philippe Juvin, Damien Abad, Simon Busuttil, Ernst Strasser и Andreas Schwab, от името на 
групата PPE 
към Комисията

Относно: Прилагане на европейското законодателство за защита на личния живот и на 
правото на конкуренция спрямо Гугъл и в областта на рекламата по интернет

През последните месеци националните органи по конкуренцията бяха сезирани в Италия (през 
август 2009 г.), Германия (януари 2010 г.) и Франция (февруари 2010 г.), за да разгледат 
въпроса, дали дейността на компанията Гугъл представлява евентуална злоупотреба с 
господстващо положение в областта на рекламата по интернет вследствие на жалбите, 
подадени от множество компании, като британската Foundem, германската Ciao и френската 
ejustice.fr. На свой ред, Европейската комисия неотдавна обяви, че ще разгледа подадените 
жалби, без да започне за момента официално разследване.  Беше изразено съмнение относно 
неутралността на резултатите от търсенето, предлагани от търсачката и нейните рекламни 
услуги.

Властта на Гугъл в качеството му на търсачка му предоставя в действителност един уникален 
актив, а именно подробното познаване на потребителите и начинът, по който те използват 
интернет. Поради това Гугъл притежава много голямо количество чувствителни и лични данни 
за потребителите на интернет, което безпокои много европейски граждани. Кабинетът на члена 
на Комисията по информационните въпроси също се присъедини към вече изразените от 
немския орган за защита на данните критики по отношение на Google Street View във връзка 
със събирането на данни за частните мрежи Wifi и MAC адресите. Тази процедура е свързана с 
реални рискове, тъй като Гугъл би могъл да сравни без знанието на гражданите получените 
данни с MAC адресите, събрани чрез онлайн услугите на търсачката, както и да определи 
маркетинг профила на ползвателите на интернет.

В тази връзка ЕП приканва Комисията да отговори на следните въпроси:

1.  Като има предвид, че националните органи по конкуренцията в три държави-членки вече 
са сезирани, не счита ли Комисията, че е необходимо започването на официално 
разследване на европейско равнище относно евентуална злоупотреба с господстващо 
положение в областта на пазара на онлайн реклама?

2. В рамките на политиката за актуализация на Директива 95/46/ЕО1 каква е позицията на 
Комисията по отношение на признаването на интернет идентификаторите като лични 
данни?

3. И накрая, Комисията счита ли за полезно и допустимо, с оглед на проблемите във връзка с 
териториалността, приемането на законодателство на европейско ниво, за да се решат 
въпросите, свързани със защитата на личния живот и рекламата онлайн? 
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