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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1. Το Διαδίκτυο φτάνει τώρα σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και αποτελεί 
εικονική αγορά προϊόντων, πληροφοριών και ιδεών. Η δεύτερη γενιά του Διαδικτύου -που 
αναφέρεται ενίοτε και σαν "Web 2.0" – θα επιτρέψει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και τη σύνδεση 
εκατομμυρίων χρηστών του Ιστού μεταξύ τους, έτσι ώστε το Διαδίκτυο να καταστεί εικονικός 
δικτυακός χώρος για εκατομμύρια ανθρώπους που θα μοιράζονται πληροφορίες κάθε είδους.

2. Λόγω της παγκόσμιας διάστασης του πιθανού κοινού του, το Διαδίκτυο καθίσταται 
επίσης διαρκώς πιο ελκυστικό βήμα προβολής για τους διαφημιστές, που μπορούν να 
επικεντρώνουν τις διαφημιστικές εκστρατείες τους ακριβέστερα και αποτελεσματικότερα από 
ό,τι σε άλλα μέσα. Η τηλεματική διαφήμιση αποτελεί σήμερα αγορά 27 δισ. δολαρίων, και 
αναμένεται να διπλασιαστεί μέσα σε μια τετραετία, η δε επιθυμία για έλεγχο μέρους της αγοράς 
αυτής έχει προκαλέσει πολλές συγχωνεύσεις μεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου της ηλεκτρονικής 
πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της συγχώνευσης μεταξύ Google και 
DoubleClick (1). Η ασυνήθιστη αυτή ανάπτυξη της αγοράς οφείλεται στο γεγονός ότι 
τηλεματικές υπηρεσίες, πληροφορίες και ψυχαγωγία προσφέρονται σε μεγάλο ποσοστό δωρεάν 
στους καταναλωτές που δέχονται τη διαφήμιση (εξειδικευμένη ή μη) και την παρακολούθηση, 
σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, της συμπεριφοράς τους. Τα αυξανόμενα έσοδα από τις 
πωλήσεις διαφημιστικού χώρου, ιδιαίτερα μέσω των μηχανών αναζήτησης, όπως π.χ. το 
Google, η Microsoft και το Yahoo, αποτελούν πλέον ισχυρό παράγοντα αύξησης της 
προσφοράς. Από τη μία πλευρά, παρέχονται διαρκώς περισσότερες δωρεάν υπηρεσίες και 
αυξάνονται η ποικιλία και το φάσμα των δωρεάν πληροφοριών προς τους χρήστες του 
Διαδικτύου, από την άλλη πλευρά όμως, οι φορείς παροχής καταγράφουν εν γένει την 
τηλεματική συμπεριφορά των χρηστών ώστε οι διαφημίσεις τους να είναι περισσότερο 
εστιασμένες στους δυνητικούς καταναλωτές διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών. 

3. Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία της “εμπορικής προβολής με βάση τη συμπεριφορά”, 
που βασίζεται στη συλλογή στοιχείων μέσω υπολογιστή και την ενσωμάτωση εξειδικευμένης 
διαφήμισης σε κάθε πτυχή των κοινωνικών ή εμπορικών συναλλαγών -αναζήτηση, 
φυλλομέτρηση, δικτύωση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλεφωνία(2). Η νέα αυτή κατάσταση 
εγείρει, ωστόσο, ορισμένα κρίσιμα ζητήματα όσον αφορά την επάρκεια των στοιχείων που 
αποκαλύπτουν οι εταιρείες, το επίπεδο κατανόησης των καταναλωτών και τον έλεγχο των 
προσωπικών στοιχείων τους, καθώς επίσης την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα της 
τεράστιας ποσότητας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, η εμπορική προβολή με 
βάση τη συμπεριφορά που απευθύνεται σε ευπαθή άτομα, όπως οι νέοι και οι έφηβοι, εγείρει 
σαφώς θέμα προστασίας του ιδιωτικού βίου.

4. Μεταξύ άλλων, έχουν εκφραστεί τον τελευταίο καιρό  ανησυχίες σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

- στις ΗΠΑ, από το Κογκρέσσο(3), που διεξήγαγε σειρά ακροάσεων σχετικά με το θέμα, και από 
την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC), κατά την εξέταση της συγχώνευσης μεταξύ 
Google και DoubleClick(4). Στο πλαίσιο αυτό, η FTC ανέφερε στη γνωμοδότησή της της 20ής 
Δεκεμβρίου 2007 ότι "...όχι μόνο η FTC δεν διαθέτει νομική αρμοδιότητα για να επιβάλει 
όρους στην παρούσα συγχώνευση, οι οποίοι δεν αφορούν την αποφυγή της δημιουργίας τραστ, 
αλλά και η επιβολή απαιτήσεων κανονιστικής φύσης σε μία μόνο επιχείρηση θα μπορούσε από 
μόνη της να βλάψει σοβαρά τον ανταγωνισμό σε αυτόν τον τεράστιο και ταχέως αναπτυσσόμενο 
κλάδο, και η FTC το θεωρεί τούτο ζήτημα αρχής". Ως τρόπος για την υπέρβαση των 
ανησυχιών αυτών προτάθηκε (όπως και σε άλλες περιπτώσεις, π.χ. στην υπόθεση Safe 
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Harbour) η ανάπτυξη αρχών αυτορρύθμισης στους κόλπους του ενδιαφερόμενου κλάδου.

- στην Ευρώπη, από τις οι Εθνικές Αρχές Προστασίας των Δεδομένων που συνήλθαν στο 
πλαίσιο της ομάδας εργασίας του άρθρου 29. Σε επιστολή του προς τον Επίτροπο Kroes της ΕΚ 
στις 23 Οκτωβρίου 2007 (ο οποίος εξετάζει τη συγχώνευση μεταξύ Google και DoubleClick), ο 
πρόεδρος της ομάδας εργασίας υπενθυμίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην ΕΕ υπόκειται στις εθνικές νομοθεσίες για την προστασία των δεδομένων, και 
ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων στην ΕΕ πρέπει να διεξάγονται 
σύμφωνα με τις αρχές της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και να υπόκεινται σε έλεγχο 
από τις εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σύμφωνα με 
τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ.

5. Στόχος του σεμιναρίου της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων είναι η διερεύνηση, με τη συμβολή των κύριων θεσμικών παραγόντων, 
της βιομηχανίας και εκπροσώπων των καταναλωτών, τρόπων για την καλύτερη προστασία της 
ελευθερίας έκφρασης και του πλουραλισμού στο Διαδίκτυο με παράλληλη προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του Διαδικτύου. Η συγκεκριμένη συζήτηση 
φαίνεται εξαιρετικά επίκαιρη, από την άποψη αυτή, δεδομένου ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
διακήρυξαν πρόσφατα το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ξεκίνησαν τις εργασίες για 
την αναθεώρηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την προστασία των δεδομένων και των 
καταναλωτών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Πληροφορίες οργανωτικού χαρακτήρα (βλ. επίσης παράρτημα)

Λόγω της πολυπλοκότητας και του πλήθους των ζητημάτων:
- παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο να υποβάλουν τις εισηγήσεις και τις 
παρατηρήσεις τους εγγράφως πριν από την έναρξη του σεμιναρίου (προθεσμία: Παρασκευή 18 
Ιανουαρίου 2008 στις 12 το μεσημέρι). Οι εισηγήσεις θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της 
ακρόασης1, ώστε κατά τη συζήτηση να μπορεί κάθε εισηγητής να παραπέμπει στη γραπτή 
εισήγηση και να επικεντρώνεται στα ουσιαστικά σημεία του μηνύματός του,

- αντί για επίσημες ομιλίες ακολουθούμενες από διάλογο, θα διεξαχθούν τρεις συζητήσεις 
"στρογγυλής τραπέζης", στις οποίες οι εκπρόσωποι του θεσμικού τομέα, της βιομηχανίας και 
των καταναλωτών θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις ή να 
σχολιάσουν απόψεις που θα κατατεθούν γραπτά ή προφορικά.

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



PE400.278v01-00 4/9 OJ\701671EL.doc

EL

Πρόγραμμα

3 μ.μ. - 3:10 μ.μ.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Υποδοχή από τον Jean-Marie CAVADA, Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

3:10 μ.μ - 3:45 μ.μ. 
ΟΜΑΔΑ I

ΠΡΩΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ:
Η ΕΝΝΟΙΑ "ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 έκρινε, για παράδειγμα, πρόσφατα ότι η διεύθυνση IP 
αποτελεί "προσωπικό" στοιχείο, γεγονός που θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες για τη 
συλλογή και την αποθήκευση των δεδομένων:

Παρεμβαίνουν κυρίως:
 Peter HUSTINX, EDPS, που θα παρουσιάσει το πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος 

πλαισίου για την προστασία του ιδιωτικού βίου και την έννοια των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο Διαδίκτυο

 Pamela HARBOUR, μέλος της FTC, που θα αναφερθεί στο διάλογο που διεξάγεται 
στις ΗΠΑ σχετικά με το θέμα

 εκπρόσωποι των BEUC και EPIC
 εκπρόσωποι της Federation of European Direct & Interactive Marketing (FEDMA)
 εκπρόσωποι του Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe)
 εκπρόσωποι των Google, Yahoo και Microsoft

15:45 - 17:45 
ΟΜΑΔΑ II

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ:
ΠΩΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ)

Οι μηχανές αναζήτησης συμβάλλουν στην ευκολία και την ευχρηστία του Διαδικτύου. 
Αποτελούν βέβαια και το κρίσιμο και καθοριστικό στοιχείο για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής 
Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ωστόσο, οι μηχανές αναζήτησης δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
μόνο μεμονωμένα, δεδομένου ότι συνήθως συμπληρώνονται με άλλες τηλεματικές υπηρεσίες, 
όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κοινωνικά δίκτυα, κ.λπ., που βοηθούν τον τελικό χρήστη στη 
διαχείριση του ψηφιακού κοινωνικού βίου του. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, είναι ουσιαστικό να 
εντοπιστούν τα ειδικά προβλήματα σε σχέση με τις μηχανές αναζήτησης, ο τύπος και το πλήθος 
των στοιχείων που διατηρούνται, η διασύνδεση με τους καταναλωτές, οι τρόποι με τους οποίους 
επιτυγχάνεται συναίνεση για τη χρήση των δεδομένων και οι ειδικές πολιτικές διατήρησης 
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δεδομένων. Παράλληλα, πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι ανάγκες του κλάδου και οι 
ανησυχίες των καταναλωτών σε σχέση με την τηλεματική διαφήμιση και την εξειδίκευση με
βάση τη συμπεριφορά.
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Παρεμβαίνουν:
a) εκπρόσωποι της βιομηχανίας:

 Peter FLEISCHER, Γενικός Σύμβουλος για θέματα προστασίας του ιδιωτικού βίου, 
Google,

 εκπρόσωποι της Microsoft (προς επιβεβαίωση)
 εκπρόσωποι της Yahoo (προς επιβεβαίωση)
 Dave MORGAN, Γενικός υπεύθυνος διαφημιστικής στρατηγικής της AOL· ιδρυτής 

της Tacoda Inc.)
 J. Trevor HUGHES, Διευθύνων Σύμβουλος, Network Advertising Initiative (NAI)

b)  οι εκπρόσωποι των καταναλωτών BEUC και EPIC 
c) Sjoera NAS, Ολλανδική Αρχή Προστασίας των Δεδομένων, που επεξεργάζεται τις 

μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 σχετικά με το 
θέμα

d) Pamela HARBOUR, μέλος της FTC, που θα παρουσιάσει το πιθανό περιεχόμενο των 
αρχών αυτορρύθμισης στις ΗΠΑ

17:45 - 18:25
ΟΜΑΔΑ III

ΤΡΙΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ:
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ, Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ, Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, Η

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Παρεμβαίνουν
 εκπρόσωπος της ΕΚ (παρουσίαση των τροπολογιών που προτείνονται για την οδηγία 

2002/58/ΕΚ)
 Pamela HARBOUR, μέλος της FTC, που μπορεί να αναφερθεί στην πείρα και τη 

στρατηγική των ΗΠΑ στο συγκεκριμένο τομέα
 εκπρόσωπος της ENISA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Δικτύων)
 και στη συνέχεια οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας ΕΚ/ΗΠΑ και εκπρόσωποι των 

καταναλωτών.

18:25 - 18:30
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Συμμετέχουν:

Σε θεσμικό επίπεδο 
 Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις ΓΔ Ανταγωνισμός, INFSO, JLS
 Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων: κ. Peter Hustinx (επιβεβαιώθηκε) 
 Ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας του άρθρου 29: κ. Peter Schaar (επιβεβαιώθηκε)
 η Ολλανδική Αρχή Προστασίας των Δεδομένων: κ. Sjoera Nas (επιβεβαιώθηκε)
 ο οργανισμός ENISA
 εκπρόσωποι της FTC των ΗΠΑ 

Σε επίπεδο βιομηχανίας
 εκπρόσωποι των Google, Yahoo και Microsoft
 IAB Europe (5 )
 Network Advertising Initiative (6 )
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 AOL/Tacoda (7)

Σε επίπεδο καταναλωτών
 εκπρόσωποι των BEUC και EPIC
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Οι εισηγήσεις θα περιορίζονται σε  5-10 λεπτά (βλ. πρόγραμμα για λεπτομέρειες).
Για να καταστεί δυνατόν να πάρουν το λόγο όσο το δυνατόν περισσότεροι βουλευτές, ο χρόνος ομιλίας κατά 
τη συζήτηση θα περιορίζεται σε 2 λεπτά ανά παρέμβαση ή ερώτηση.
Οι βουλευτές θα παίρνουν το λόγο με σειρά προτεραιότητας.
Οι ομιλητές που επιθυμούν να τεκμηριώσουν την παρέμβασή τους μπορούν να υποβάλουν τα σχετικά 
έγγραφα από πριν (κατά προτίμηση στα Αγγλικά ή τα Γαλλικά, το αργότερο έως την Παρασκευή 18 
Ιανουαρίου 2008 στις 12 το μεσημέρι) στη Γραμματεία (email: ip-libe@europarl.europa.eu). Τα έγγραφα 
αυτά θα διανεμηθούν κατά τη συζήτηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ 
ΑΚΡΟΑΣΗ

Το σεμινάριο είναι ανοικτό στο κοινό. Ωστόσο, για λόγους ασφάλειας, οι συμμετέχοντες που δεν διαθέτουν 
κάρτα εισόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να ζητήσουν τέτοια κάρτα από πριν. Για τη 
χορήγηση της κάρτας θα πρέπει να αποταθείτε στη Γραμματεία του σεμιναρίου (ip-libe@europarl.europa.eu) 
πριν από τις 17 Ιανουαρίου 2008. Πρέπει να δώσετε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και ημερομηνία 
γέννησης. Χωρίς τα στοιχεία αυτά, η υπηρεσία ασφάλειας δεν χορηγεί κάρτα εισόδου.

Γραμματεία του σεμιναρίου Τηλέφωνο Διεύθυνση E-mail

Emilio De Capitani
Προϊστάμενος

+32.2.284.35.08 European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J034
B-1047 Brussels

Martina Sudova
Διοικητική υπάλληλος

+32.2.283.14.76 European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J010
B-1047 Brussels

Cristina Rodrigues 
Βοηθός

+32.2.284.23.94 European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J042
B-1047 Brussels

Maria Lazarova
Γραμματέας

+32.2.283.23.89 European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J048
B-1047 Brussels

Vita Grifita 
Γραμματέας

+32.2.284.25.32 European Parliament
Rue Wiertz 60
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1 13 Απριλίου 2007 – Η  Google αγοράζει την Doubleclick, φορέα παροχής τεχνολογίας για την προβολή
μηνυμάτων από εκδότες και διαφημιστές, για 3,1 δισ. δολάρια·
30 Απριλίου 2007 – Η Yahoo αγοράζει την Right Media, ιδιοκτήτρια της κορυφαίας εταιρείας τηλεματικής
διαφήμισης Direct Media Exchange, για 680 εκατ. δολάρια·
16 Μαΐου 2007 – Η AOL συμφωνεί να αγοράσει την ADTECH AG, φορέα παροχής τεχνολογίας για την
προβολή μηνυμάτων από εκδότες και διαφημιστές·
17 Μαΐου 2007 – Η WPP Group αγοράζει την 24/7 Real Media για 649 εκατ. δολάρια·
18 Μα ου 2007 – Η Microsoft αγοράζει την a Quantive, κορυφαία εταιρεία ψηφιακής προώθησης προϊόντων, 
για 6 δισ. δολάρια·
22 Μαΐου 2007 – Η Axel Springer (μεγάλος γερμανικός τηλεματικός εκδοτικός οίκος και προμηθευτής
τηλεματικού και τοπικού χώρου διαφημίσεων) και η PubliGroupe (μεγάλος προμηθευτής έντυπης διαφήμισης) 
αγοράζουν την ZANOX.de, κορυφαίο φορέα δικτύωσης, για 214,9 εκατ. ευρώ· 
24 Ιουλίου 2007 – Η AOL αγοράζει την TACODA, εταιρεία που παρέχει διαφημιστικά δίκτυα επιλεγόμενα
βάσει συμπεριφοράς (δεν αποκαλύφθηκε η τιμή) 
27 Ιουλίου 2007 -  Η Microsoft αγοράζει την AdECN, φορέα αγοραπωλησίας διαφημίσεων (δεν αποκαλύφθηκε
η τιμή)·
4 Σεπτεμβρίου 2007 – Η Yahoo αγοράζει την BlueLithium, προμηθευτή τεχνολογιών ανάλυσης και στόχευσης
βάσει συμπεριφοράς, για 300 εκατ. δολάρια·
7 Νοεμβρίου 2007 –Η AOL αγοράζει την Quigo, προμηθευτή τεχνολογίας διαδικτυακής διαφήμισης.

2 Για παράδειγμα, και μόνο οι λέξεις που δίνονται στη μηχανή αναζήτησης μπορούν να αποκαλύψουν πολλές
προσωπικές πληροφορίες, όπως προβλήματα υγείας, συμμετοχή σε φορείς, θρησκευτικές πεποιθήσεις, πολιτικές
κλίσεις, γενετήσιες προτιμήσεις, και παρακολουθούμενες επενδύσεις.

3 "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". Ακρόαση που διεξήχθη στις 27 Σεπτεμβρίου στην υποεπιτροπή Αντιτράστ, πολιτική ανταγωνισμού
και δικαιώματα των καταναλωτών" της Γερουσίας των ΗΠΑ. http://judiciary.senate.gov/hearing.cfm?id=2955

4 Βλ. γνωμοδότηση FTC, http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220statement.pdf και σύμφωνη γνωμοδότηση
του Επιτρόπου Leibowitz, http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220leib.pdf, καθώς επίσης την αντίθετη άποψη
της κας Harbour, http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220harbour.pdf

5 Η οργάνωση αυτή εκπροσωπεί τον κλάδο εμπορικής προώθησης μέσω Διαδικτύου. Έχει δημιουργήσει ειδική
ιστοθέση, www.allaboutcookies.org, ως πηγή πληροφόρησης των χρηστών του Διαδικτύου, των ιδιοκτητών
ιστοθέσεων και των εμπόρων, στην οποία εξηγείται η τεχνολογία των cookies. www.iabeurope.ws

6 www.networkadvertising.org Η οργάνωση έχει αναπτύξει μια δέσμη από αρχές αυτορρύθμισης που έχουν
ελεγχθεί και υποστηρίζονται πλήρως από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC). Μεταξύ άλλων, οι
επιχειρήσεις μέλη της NAI οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τα cookies τρίτων, και να
προσφέρουν δυνατότητα μη αποδοχής των εξειδικευμένων διαφημίσεών τους.

7 Η AOL αγόρασε πρόσφατα την Tacoda, www.tacoda.com, μια επιχείρηση εντοπισμού ειδικών ομάδων με
βάση τη συμπεριφορά
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