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Предговор

1. Днес интернет достига милиарди хора по цял свят и служи за виртуален пазар 
на продукти, информация и идеи. Второто поколение интернет, понякога наричано 
“Web 2.0”, ще даде възможност за по-голямо взаимодействие и връзка между 
милиони потребители на Мрежата, така че интернет става и общо виртуално 
мрежово пространство за милиони хора, които обменят всякакъв вид информация.

2. Поради глобалното измерение на тази потенциална аудитория интернет се 
превръща и във все по-привлекателен форум за рекламодатели, които могат да 
насочват кампаниите си по-точно и по-ефективно, отколкото при реклама в други 
медии. Рекламата в интернет понастоящем представлява пазар на стойност 27 
милиарда долара, който се очаква да се удвои в период от четири години, и 
желанието за контрол на част от този пазар предизвика многобройни сливания 
между интернет компании, сред които не на последно място сливането между 
Google и DoubleClick (1). Причина за този изключителен пазарен растеж е фактът, че 
много от услугите, информацията и развлеченията в интернет се предлагат 
безплатно на потребителите, доколкото те приемат рекламата (независимо дали 
целева или не), както и проследяването на поведението им в известна степен. 
Растящите приходи от продажба на рекламно пространство, по-специално чрез 
търсачки като например Google, Microsoft и Yahoo, понастоящем представляват 
силен стимул за предлагането. От една страна, безплатните услуги стават все 
повече, а многообразието и мащабът на безплатната информация за интернет 
потребителите се увеличават, но от друга страна доставчиците обикновено 
проследяват тяхното поведение в интернет с цел по-голяма целенасоченост на 
рекламите към потенциалния потребител на различни продукти и услуги. 

3. В резултат бе създаден "поведенчески маркетинг", основан на компютризирано 
събиране на данни и целева реклама, които се промъкват в почти всяка област на 
социалните и търговски операции - търсене, "сърфиране", свързване в мрежа, 
изпращане на електронни съобщения и телефониране (2). Но това ново положение 
повдига някои сериозни въпроси за това дали разкриваната от компаниите 
информация е достатъчна, за степента на разбиране от страна на потребителите и 
контрола на личната им информация, както и за сигурността и поверителността на 
мащабното количество чувствителни лични данни. Освен това, поведенческият 
маркетинг, насочен към уязвими лица, като например юноши и младежи, ясно повдига 
въпроса за степента на защита на неприкосновеността на личния живот.

4. Сред изразяваните напоследък тревоги във връзка с неприкосновеността на 
данните са следните:

- в САЩ от Конгреса(3), който проведе редица изслушвания по тази тема и от 
Федералната комисия по търговия по време на проучването на случая със сливането 
на Google и DoubleClick(4). Следователно в становището си от 20 декември 2007 г. 
Федералната комисия по търговия посочи, че "...  не само че Федералната комисия по 
търговия не разполага със законни правомощия да наложи на това сливане условия, 
които не се отнасят до антитръстовата област, но регламентирането на 
изискванията за поверителност само на една компания би могло само по себе си 
сериозно да навреди на  конкуренцията в този обширен и бързо развиващ се сектор" и 
счете това за принципен въпрос. Предложеният начин за овладяване на тези 
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тревоги (както беше и по други поводи, като например в случая "Safe Harbour") е 
засегнатият сектор да развие някои принципи за саморегулиране.

- в Европа от националните органи по защита на данните, които заседават в 
работна група по чл. 29. В писмо, изпратено на 23 октомври 2007 г. до члена на 
Европейската комисия г-жа Kroes (която в момента извършва проверка по случая със 
сливането на Google и DoubleClick), председателят на работната група припомни, че 
обработването на личните данни в ЕС се урежда от националните закони за защита 
на данните и че такива дейности по обработка на данни в ЕС продължават да бъдат 
предмет на принципите на ЕС за защита на данните и на контрол от страна на 
националните органи по защита на личните данни на съответните държави-членки 
съгласно директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО.

5. Целта на семинара на Комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи е да проучи, с участието на основните институционални субекти, 
представители на сектора и потребителите, начините за по-добра защита на 
свободата на изразяване и плурализма в интернет, като същевременно се защитават 
личните данни на интернет потребителите. Следователно този дебат изглежда 
много навременен, предвид факта, че институциите на ЕС неотдавна отново 
провъзгласиха Хартата на основните права и започнаха работа по редактирането на 
Директива 2002/58/ЕО относно защитата на данните и на потребителите в 
областта на телекомуникациите.

Организационна информация (вж. също приложението)

Поради сложността и броя на разглежданите въпроси:
-  до всички участници в семинара се отправя молба да изпращат своите изложения и 
коментари в писмена форма преди семинара (краен срок: петък, 18 януари 2008 г., 
12.00 ч.). Изложенията ще бъдат публикувани на началната страница на 
изслушването1, така че по време на разискването всеки да може да се позове на 
писменото изложение и да се съсредоточи единствено върху съществените елементи 
на своето изказване,

- вместо официални изказвания, последвани от разисквания, работата следва да 
протече под формата на три "кръгли маси", което да даде на представителите на 
институциите, на сектора и на потребителите възможността да изразят своите 
гледни точки или да коментират становищата, изразени в писмените и устните 
изложения.

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

15.00 - 15.00 Ч.
ВСТЪПИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Приветствие от Jean-Marie CAVADA, председател на Комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи

15.10 - 15.45 Ч.
ГРУПА I

ПЪРВА КРЪГЛА МАСА:  
КОНЦЕПЦИЯТА ЗА"ЛИЧНИТЕ ДАННИ" В РАМКИТЕ НА ИНТЕРНЕТ

Работната група по чл. 29 например неотдавна квалифицира IP-адреса като "лична"
информация и това би могло да има важни последици за средствата за събиране и 
съхранение на данни:

Изказване по-специално на:
 Peter HUSTINX, Европейски надзорен орган по защита на данните, който ще 

представи обхвата на действащата уредба по отношение на поверителността и 
концепцията за личните данни в интернет

 Pamela HARBOUR, член на Федералната комисия по търговия, която ще 
представи текущия дебат по този въпрос в САЩ

 Представители на Европейското бюро на потребителските съюзи (BEUC) 
и на Информационния център за електронна поверителност (EPIC )

 Представители на Европейската федерация за директен маркетинг и 
интерактивни услуги (FEDMA)

 Представители на Бюрото за интерактивна реклама - Европа (IAB Europe)
 Представители на Google, Yahoo и Microsoft

15.45 - 17.45 Ч.
ГРУПА II

ВТОРА КРЪГЛА МАСА:
КАК БРАНШЪТ МОЖЕ ДА СВЕДЕ ДО МИНИМУМ ЗАПЛАХАТА ЗА ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ ПРИ 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ИНТЕРНЕТ (ПО-СПЕЦИАЛНО ПОСРЕДСТВОМ ТЪРСАЧКИ)

Търсачките допринасят за удобството и използваемостта на интернет. Несъмнено 
те са също сериозен и определящ фактор за развитието на европейското 
информационно общество. Независимо от това, търсачките не следва да бъдат 
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разглеждани единствено сами по себе си, тъй като обикновено са подкрепени с други 
интернет услуги, като например електронна поща, социални мрежи и др., които 
подпомагат крайния потребител в управлението на неговия(нейния) социален живот в 
дигиталната среда. В тази връзка от основно значение е да се уточнят конкретните 
проблеми, породени от търсачките, видът и количеството на съхранените данни, 
взаимодействието с потребителя, начините на получаване на съгласие за използване 
на данните и специфичните политики за съхраняване на данни. Същевременно под 
внимание трябва да се вземат също браншовите потребности и тревогите на 
потребителите, свързани с интернет рекламата и с насочването към целеви групи по 
поведенчески признак.

Изказване на:
a) Представители на бранша:

 г-н Peter FLEISCHER, Global Privacy Counsel, Google 
 представители на Microsoft (подлежи на потвърждение)
 представители на Yahoo (подлежи на потвърждение)
 г-н Dave MORGAN, ръководител на глобалната рекламна стратегия на AOL; 

основател, Tacoda Inc.)
 г-н J. Trevor HUGHES, изпълнителен директор, Инициатива за мрежова реклама

(NAI)
б) Представители на потребителите - BEUC и EPIC 
в) Г-жа Sjoera NAS, нидерландски орган по защита на данните, работещ по бъдещите 

насоки в тази област, разработвани от работната група по чл. 29;
г) Pamela HARBOUR, член на Федералната комисия по търговия, която ще представи 

вероятното съдържание на принципите за саморегулиране в САЩ.

17.45 - 18.25 Ч.
ГРУПА  III

ТРЕТА КРЪГЛА МАСА:
НАЧИНИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС, КАКТО И СИГУРНОСТТА НА 

МРЕЖИТЕ, МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАСТЕЖА НА ПАЗАРА НА ИНТЕРНЕТ 
УСЛУГИ

Изказване на:
 представител на Европейската комисия (представяне на предложените 

изменения на Директива  2002/58/EО)
 Pamela HARBOUR, член на Федералната комисия по търговия, която може да 

представи опита и стратегията на САЩ в тази област
 представител на Европейската агенция за сигурност на мрежите и 

информацията (ENISA)
 последвани от изказвания на браншови представители и представители на 

потребителите от ЕС/САЩ.

18.25 - 18.30 Ч.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Участници:

На институционално равнище
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 Представители на Европейската комисия - ГД "Конкуренция", INFSO, JLS
 Европейски надзорен орган по защита на данните: г-н Peter Hustinx 

(потвърдено)
 Председател на работната група по чл. 29: г-н Peter Schaar (потвърдено)
 Нидерландски орган по защита на данните: г-жа Sjoera Nas (потвърдено)
 Европейска агенция за сигурност на мрежите и информацията
 Представители на Федералната комисия по търговия на САЩ

На браншово равнище
 Представители на Google, Yahoo и Microsoft
 Бюро за интерактивна реклама - Европа (5)
 Инициатива за мрежова реклама (6)
 AOL/Tacoda (7)

На потребителско равнище
 Представители на Европейското бюро на потребителските съюзи и на 

Информационния център за електронна поверителност
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕБАТА

Презентациите ще са органичени до 5-10 минути (за подробности вж. програмата).
По време на разискването времето за изказване ще бъде ограничено до 2 минути на изложение или 
въпрос, за да се позволи на възможно най-голям брой парламентаристи да се изкажат. 
Думата ще се дава на депутатите по реда на получаване на заявките.
Изказващи се, които желаят да допълнят изявленията си, могат да го направят в писмена форма, 
като предварително внесат в секретариата (електронен адрес: ip-libe@europarl.europa.eu) документи 
(за предпочитане на английски или френски най-късно до петък, 18 януари 2008 г., 12.00 ч.). Тези 
документи ще бъдат раздадени по време на заседанието.

ВАЖНА БЕЛЕЖКА ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПРИСЪСТВАТ НА ИЗСЛУШВАНЕТО

Този семинар е открит за обществеността. Независимо от това, от съображения за сигурност 
участниците, които нямат пропуск за достъп до Европейския парламент, трябва предварително да 
получат такъв. Желаещите да получат пропуск следва да се свържат със секретариата на семинара
(ip-libe@europarl.europa.eu) до 17 януари 2008 г. От съществено значение е да ни предоставите 
пълното си име, адрес и дата на раждане. Без тази информация Службата за сигурност не издава 
входни пропуски.

Секретариат на 
семинара

Телефон Адрес Електронен адрес

Emilio De Capitani
Ръководител на отдел +32.2.284.35.08

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

Martina Sudova
Администратор +32.2.283.14.76

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

Cristina Rodrigues
Сътрудник +32.2.284.23.94

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

Maria Lazarova
Секретар +32.2.283.23.89

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

Vita Grifita 
Секретар +32.2.284.25.32

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

ip-libe@europarl.europa.eu

                                               
1 13 април 2007 г. – Google придобива Doubleclick, доставчик на технология за рекламно обслужване за издатели и 
рекламодатели, за сумата от $3,1 млрд.;
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30 април 2007 г. – Yahoo придобива Right Media, собственик на водещата интернет рекламна борса Direct Media 
Exchange, за сумата от $680 млн.;
16 май 2007 г. – AOL се споразумява да придобие ADTECH AG, доставчик на технология за рекламно обслужване за 
издатели и рекламодатели;
17 май 2007 г. – WPP Group придобива 24/7 Real Media за сумата от $649 млн.;
18 май 2007 г. – Microsoft придобива Quantive, водеща фирма за дигитален маркетинг, за сумата от $6 млрд.;
22 май 2007 г. – Axel Springer (голям германски интернет издател и търговец на рекламно пространство в и извън 
интернет) и PubliGroupe (голяма компания за търговия с печатна реклама) придобиват ZANOX.de, водеща свързана 
мрежа, за сумата от EUR 214,9 млн.; 
24 юли 2007 г. – AOL придобива TACODA, компания, която предлага рекламна мрежа за насочване към целева 
аудитория по поведенчески признак (сумата не е оповестена);
27 юли 2007 г. -  Microsoft придобива AdECN, рекламна борса (сумата не е оповестена);
4 септември 2007 г. – Yahoo придобива BlueLithium, компания, която предлага технологии за анализ и насочване към 
целева аудитория по поведенчески признак, за сумата от $300 млн.;
7 ноември 2007 г. – AOL придобива компанията за рекламни технологии в интернет Quigo.

2 Например само въведени в търсачката думи за търсене могат да разкрият голямо количество лична информация, 
като например медицинските проблеми на дадено лице, неговите връзки, религиозни вярвания, политически 
предпочитания, сексуална ориентация и проследени инвестиции.

3 "Изслушване на Комисията по правосъдие на Сената относно сливането на Google и DoubleClick. Проучване 
на сливането на Google и DoubleClick и на сектора на интернет рекламата: какви са рисковете за 
конкуренцията и поверителността". То се проведе на 27 септември от подкомисията по антитръстовите въпроси, 
политиката в областта на конкуренцията и правата на потребителите". http://judiciary.senate.gov/hearing.cfm?id=2955
4  Вж. становище на Федералната комисия по търговията на адрес:  
http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220statement.pdf, както и съвпадащото становище на члена на комисията  
Leibowitz на: http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220leib.pdf и особеното становище на г-жа Harbour на: 
http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220harbour.pdf
5 Организацията представлява сектора на интернет маркетинга. Тя е създала специален уебсайт
www.allaboutcookies.org, на който интернет потребителите, собствениците на уебсайтове и специалистите по 
маркетинг могат да се информират относно технологията на връзките ("cookies") www.iabeurope.ws

6 www.networkadvertising.org Организацията е разработила пакет от принципи за саморегулиране, които са обект на 
пълен преглед и подкрепа от страна на Федералната комисия по търговия. Наред с другото, те изискват от 
компаниите, членуващи в Инициативата за мрежова реклама, да уведомяват потребителите за използването на 
връзки ("cookies") на трети страни и да осигуряват механизъм за напускане на целевите рекламни програми, които 
предоставят. 

7 AOL неотдавна изкупи Tacoda, www.tacoda.com, фирма за насочване към целева аудитория по поведенчески 
признак.
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