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EESSÕNA

1. Internetti kasutab maailmas miljardeid inimesi ning see kujutab endast virtuaalset 
toodete, teabe ja ideede turgu. Teise põlvkonna Internet, mida mõnikord nimetatakse ka „veeb 
2.0”, võimaldab miljonite veebikasutajate suuremat koostoimet ja seotust ning see muutub 
samuti ühiseks virtuaalseks võrguruumiks kõikvõimalikku teavet jagavatele miljonitele 
inimestele.

2. Selle võimaliku kasutajaskonna globaalse olemuse tõttu on Internet muutunud üha 
atraktiivsemaks keskkonnaks ka reklaamiandjatele, kes saavad suunata oma kampaaniaid 
täpsemalt ja tõhusamalt kui muus meedias. Sidusreklaami turu maht on praegu 27 miljardit 
dollarit, mis prognooside kohaselt kahekordistub nelja aasta jooksul ning soov sellest turust 
mingit osa kontrollida on ajendanud mitmeid e-ettevõtete ühinemisi, sealhulgas ka Google’i 
ja DoubleClick’i ühinemine1. Selle erakorralise turukasvu põhjuseks on asjaolu, et paljusid 
sidusteenuseid, teavet ja meelelahutust pakutakse tarbijatele tasuta, kui nad nõustuvad saama 
(nii suunatud kui mittesuunatud) reklaame ning nõustuvad suuremal või vähemal määral 
enda käitumise jälgimisega. Reklaamiruumi müügist, eriti otsingumootorite nagu Google, 
Microsoft ja Yahoo kaudu saadava kasumi suurenemine on praegu tõsiseks tagantlükkavaks 
jõuks. Ühelt poolt on üha rohkem teenuseid tasuta ning suureneb Interneti kasutajatele antava 
tasuta teabe mitmekesisus ja ulatuslikkus, kuid teisest küljest jälgivad need teenusepakkujad 
kasutajate siduskäitumist, eesmärgiga suunata reklaame paremini erinevate toodete ja 
teenuste potentsiaalsetele tarbijatele.

3. Tulemuseks oli „käitumispõhise turunduse” loomine, mis põhineb arvutiseeritud 
andmekogumisel ning suunatud reklaamil, mis hiilib pea kõikidesse sotsiaalsete ja äriliste 
tehingute aspektidesse – otsingusse, veebilehitsemisse, võrgustike loomisse, e-posti ja 
telefonisidesse2. See uus olukord tõstatab siiski teatud kriitilised küsimused ettevõtete poolt 
sellise vastava teabe avaldamise piisavuse kohta, mis käsitleb tarbija teadlikkuse taset ning 
tarbijate isikuandmete kontrollimist kui ka tohutu hulga tundlike isikuandmete turvalisust ja 
salastatust. Lisaks tõstatab vähekaitstud isikutele, nagu noorukid ja teismelised, suunatud 
käitumispõhine turundus selgelt küsimuse privaatsuse kaitse tasemest.

4. Muu hulgas on hiljuti tõstatunud järgmised andmekaitse probleemid:

– USAs tõstatas probleemi kongress3, kes pidas selles küsimuses mitmeid kuulamisi, ning 
föderaalne kaubanduskomisjon Google’i ja DoubleClick'i ühinemise juhtumi uurimisel4.
Seepärast märkis föderaalne kaubanduskomisjon oma 20. detsembri 2007. aasta arvamuses, 
et „... Mitte ainult, et föderaalsel kaubanduskomisjonil puuduvad volitused selle monopolide 
vastase võitlusega mitteseotud ühinemise osas tingimuste esitamiseks, vaid ka ainult ühe 
ettevõtte privaatsusnõuete reguleerimine võib tõsiselt kahjustada konkurentsi selles suures ja 
kiirelt arenevas tööstuses” ning seda peeti põhimõtteliseks küsimuseks. Nende probleemide 
ületamiseks soovitati (nagu ka muudel juhtudel, näiteks „Safe Harbour’i” juhtum) asjaomaste 
tööstusharude poolt töötada välja mõned iseregulatsiooni põhimõtted.

– Euroopas tõstatasid probleemi riikide andmekaitse asutused direktiivi 95/46/EÜ artiklis 29 
sätestatud töörühma kohtumisel. EÜ volinik Kroesile, kes uurib praegu Google’i ja 
DoubleClick’i ühinemise juhtumit, 23. oktoobril 2007 saadetud kirjas tuletas töörühma 
esimees meelde, et isikuandmete töötlemisele kohaldatakse ELis liikmesriikide 
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andmekaitseõigust ning et selline ELis toimuv andmete töötlemine peab vastama ELi 
andmekaitse põhimõtetele ning selle üle teostavad järelevalvet asjaomaste liikmesriikide 
andmekaitse asutused vastavalt direktiividele 95/46/EÜ ning 2002/58/EÜ.

5. Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni seminari eesmärk on uurida 
peamiste institutsiooniliste osalejate, tööstuse ja tarbijate esindajate kaasabil, kuidas kaitsta 
internetis paremini sõnavabadust ning pluralismi, kaitstes samas interneti kasutajate 
isikuandmeid. Sellepärast näib see arutelu väga õigeaegne, kuna ELi institutsioonid 
kuulutasid äsja uuesti välja põhiõiguste harta ning alustasid tööd 
telekommunikatsioonisektoris andme- ja tarbijakaitset käsitleva direktiivi 2002/58/EÜ 
läbivaatamiseks.

Korralduslik teave (vt samuti lisa)

Seoses käsitletavate teemade keerukuse ja hulgaga:
- palutakse kõikidel seminarist osavõtjatel saata oma kaastööd ja kommentaarid enne 
seminari kirjalikult (tähtaeg on reede, 18. jaanuar 2008 kell 12.00). Need kaastööd 
avaldatakse kuulamise kodulehel, et kõik saaksid arutelu käigus teha viiteid kirjalikele 
kaastöödele ning keskenduda ainult oma sõnumi olulistele punktidele,

- ametlike kõnede asemel, millele järgneksid arutelud, tuleks töövormina kasutada kolme 
ümarlauda, mis annab institutsioonide, tööstuse ja tarbijate esindajatele võimaluse 
väljendada oma seisukohti või kommenteerida kirjalikult või suuliselt esitatud seisukohti.
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Kava

15:00 - 15:10
AVASÕNAD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esimehe Jean-Marie CAVADA tervitus

15:10 - 15:45
I OSA

ESIMENE ÜMARLAUD:  
„ISIKUANDMETE” MÕISTE INTERNETI RAAMISTIKUS

Direktiivi 95/46/EÜ artiklis 29 sätestatud töörühm käsitas näiteks äsja IP-aadresse 
isikuandmetena ning see võib mõjutada oluliselt andmete kogumist ja säilitamist:

Sõna võtavad teiste hulgas:
 Euroopa andmekaitseinspektor Peter HUSTINX, kes annab ülevaate praegusest  

privaatsuse raamistikust ning isikuandmete mõistest internetis
 Föderaalse kaubanduskomisjoni volinik Pamela HARBOUR, kes annab ülevaate 

USAs selles küsimuses toimuva arutelu seisust
 Euroopa Tarbijaliitude Ameti (BEUC) ja Elektroonilise Andmekaitse Teabekeskuse 

(EPIC) esindajad
 Euroopa Otseturunduse Assotsiatsioonide Liidu (FEDMA) esindajad
 Euroopa interaktiivse reklaami büroo (IAB Europe) esindajad
 Google’i, Yahoo ja Microsoft'i esindajad

15:45 - 17:45
II OSA

TEINE ÜMARLAUD:
KUIDAS SAAB TÖÖSTUS MINIMEERIDA INTERNETIS  TEENUSTE OSUTAMISEL (ERITI 

OTSINGUMOOTORITE PUHUL) ANDMEKAITSELE AVALDUVAT OHTU

Otsingumootorid suurendavad interneti kasutusmugavust ja kasulikkust.  Kindlasti on need ka 
Euroopa infoühiskonna arengu kriitilised ja otsustavad elemendid. Siiski ei tuleks 
otsingumootoreid käsitleda eraldiseisvatena, kuna neid toetavad tavaliselt teised 
sidusteenused nagu e-posti teenus, sotsiaalsed võrgustikud jmt, mis aitavad lõppkasutajat 
tema digitaalse sotsiaalelu haldamisel. Sellega seoses on oluline tuvastada konkreetsed 
probleemid, mis tulenevad otsingumootoritest, säilitatavate andmete tüübist ja mahust, 
vastastikusest mõjust tarbijaga, meetodist, kuidas andmete kasutamise õigus on saadud ning 
konkreetsest andmete säilitamise poliitikast. Samas tuleb arvesse võtta ka sidusreklaami ning 
käitumispõhise suunamisega seotud tööstuse vajadusi ja tarbijate probleeme.
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Sõna võtavad:
a) tööstuse esindajad:

 Google’i globaalse andmekaitse nõunik Peter FLEISCHER
 Microsoft’i esindajad (kinnitamata)
 Yahoo esindajad (kinnitamata)
 AOL’i globaalse reklaamistrateegia juht ja Tacoda Inc. asutaja Dave MORGAN
 Network Advertising Initiative (NAI) tegevdirektor J. Trevor HUGHES

b) Euroopa Tarbijaliitude Ameti (BEUC) ja Elektroonilise Andmekaitse Teabekeskuse 
(EPIC) esindajad

c) Hollandi andmekaitse asutuse esindaja Sjoera NAS, kes töötab direktiivi 95/46/EÜ artiklis 
29 sätestatud töörühmas selle valdkonna edasiste suuniste kallal

d) Föderaalse kaubanduskomisjoni volinik Pamela HARBOUR, kes annab ülevaate USA 
iseregulatsiooni põhimõtete võimalikust sisust

17:45 - 18:25
III OSA

KOLMAS ÜMARLAUD:
KUIDAS SAAB ELI ÕIGUSLOOMET, VÕRKUDE TURVALISUST, RAHVUSVAHELIST KOOSTÖÖD JA 

INTERNETITEENUSTE TURU KASVU EDENDADA 

Sõna võtavad:
 EÜ esindaja (direktiivi 2002/58/EÜ muudatusettepanekute tutvustamine)
 Föderaalse kaubanduskomisjoni volinik Pamela HARBOUR, kes annab ülevaate USA 

selle valdkonna kogemustest ja strateegiast
 Euroopa Võrgu- ja Infoturbe Ameti (ENISA) esindaja
 ELi ja USA tööstuse ja tarbijate esindajad

18:25 - 18:30
LÕPPSÕNA

Osalejad:

Institutsioonide esindajad
 Euroopa Komisjoni konkurentsi, infoühiskonna ning õigus-, vabadus- ja 

turvalisusküsimuste peadirektoraatide esindajad
 Euroopa andmekaitseinspektor Peter Hustinx (kinnitatud)
 direktiivi 95/46/EÜ artiklis 29 sätestatud töörühma esimees Peter Schaar (kinnitatud)
 Hollandi andmekaitse asutuse esindaja Sjoera Nas (kinnitatud)
 Euroopa Võrgu- ja Infoturbe Amet (ENISA)
 USA föderaalse kaubanduskomisjoni esindajad

Tööstuse esindajad
 Google’i, Yahoo and Microsoft'i esindajad
 Euroopa interaktiivse reklaami büroo (IAB Europe)5

 Network Advertising Initiative (NAI)6

 AOL/Tacoda (7)



PE400.278v01-00 6/8 OJ\701671ET.doc

ET

Tarbijate esindajad
 Euroopa Tarbijaliitude Ameti (BEUC) ja Elektroonilise Andmekaitse Teabekeskuse 

(EPIC) esindajad
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LISA

PRAKTILISED JUHTNÖÖRID ARUTELUKS

Ettekannete pikkus on 5–10 minutit (täpsemad andmed kavas).
Arutelu ajal piiratakse kõneaeg kahele minutile sõnavõtu või küsimuse kohta, et võimaldada sõnavõttu 
võimalikult suurele hulgale parlamendiliikmetele.  
Parlamendiliikmetele antakse sõna taotluste laekumise järjekorras.
Sõnavõtjad, kes soovivad oma kõnet täiendada, võivad seda teha kirjalikult, esitades dokumendid hiljemalt 
reedel, 18. jaanuaril 2008 kell 12.00 (eelistatult inglise või prantsuse keeles) eelnevalt sekretariaati (e-
post: ip-libe@europarl.europa.eu). Nimetatud dokumendid jagatakse kohtumisel osalejatele.

OLULINE TEAVE SEMINARIL OSALEDA SOOVIJATELE

Seminar on üldsusele avatud. Osalejad, kellel ei ole Euroopa Parlamendi sissepääsukaarti, peavad 
turvalisuse kaalutlustel sissepääsuloa siiski eelnevalt hankima. Loa saamiseks palume pöörduda seminari 
sekretariaati (ip-libe@europarl.europa.eu) enne 17. jaanuari 2008. Meil on vaja teada teie ees- ja 
perekonnanime, aadressi ja sünniaega. Selle teabeta turvateenistus sissepääsuluba ei väljasta.

Seminari sekretariaat Telefon Aadress E-posti aadress

Emilio De Capitani
üksuse juhataja +32.2.284.35.08

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

Martina Sudova
administraator +32.2.283.14.76

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

Cristina Rodrigues
assistent +32.2.284.23.94

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

Maria Lazarova
sekretär +32.2.283.23.89

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

Vita Grifita
sekretär +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. aprill 2007 – Google omandab Doubleclick’i, väljaandja ja reklaamiandja kuvareklaami tehnoloogia 
pakkuja, 3,1 miljardi USD eest;
30. aprill 2007 – Yahoo omandab Right Media, juhtiva sidusreklaami vahendusettevõtte Direct Media Exchange 
omaniku, 680 miljoni USD eest;
16. mai 2007 – AOL lepib kokku ADTECH AG omandamises, mis on väljaandja ja reklaamiandja kuvareklaami 
tehnoloogia pakkuja;
17. mai 2007 – WPP Group omandab 24/7 Real Media 649 miljoni USD eest;
18. mai 2007 – Microsoft omandab Quantive’i, digitaalse turunduse juhtiva ettevõtte, 6 miljardi USD eest;
22. mai 2007 – Axel Springer (suur Saksamaa sidusreklaamiandja ning sidus- ja vallasreklaamiruumi müüja) 
ning PubliGroupe (suur trükireklaami müüja) omandavad ZANOX.de, juhtiva võrgustiku, 214,9 miljoni euro 
eest;
24. juuli 2007 – AOL omandab TACODA, käitumispõhiselt suunatud reklaamivõrgustikku pakkuva ettevõtte 
(avalikustamata summa eest);
27. juuli 2007 -  Microsoft omandab AdECN’i, reklaamivahetusettevõtte (avalikustamata summa eest);
4. september 2007 – Yahoo omandab BlueLithiumi, analüüse ning käitumispõhise suunamise tehnoloogiat 
pakkuva ettevõtte, 300 miljoni USD eest;
7. november 2007 – AOL omandab internetireklaami tehnoloogia ettevõtte Quigo.

2 Näiteks ainuüksi otsingumootorisse sisestatud otsingusõnad annavad palju isiklikku teavet nagu isiku meditsiinilised 
probleemid, sidemed, usulised tõekspidamised, poliitilised eelsitused, seksuaalne orientatsioon ning jälgitavad 
investeeringud.

3 „Senati juriidilise komitee kuulamine Google’i ja DoubleClick’i ühinemise asjus.  Google’i ja DoubleClick’i 
ühinemise ja sidusreklaami tööstuse analüüs: Millised on konkurentsi ja andmekaitse ohud”. Selle korraldas 27. 
septembril monopolidevastasuse, konkurentsipoliitika ja tarbijate õiguste alamkomitee.
http://judiciary.senate.gov/hearing.cfm?id=2955
4 Vt föderaalse kaubanduskomisjoni arvamust http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220statement.pdf kui ka volinik 
Leibowitzi heakskiitvat arvamust http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220leib.pdf ning pr Harbour’i eriarvamust 
http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220harbour.pdf
5 Organisatsioon esindab internetiturunduse tööstust. On loodud ka vastav veebisait www.allaboutcookies.org, kust interneti 
kasutajad, veebisaitide omanikud ja turustajad  saavad teavet selle kohta, mida cookis-tehnoloogia endast kujutab; 
www.iabeurope.ws

6 www.networkadvertising.org  Organisatsioon on loonud hulga iseregulatsiooni põhimõtteid, mille on üle vaadanud ning 
mida on toetanud föderaalne kaubanduskomisjon. Muu hulgas nõuavad need NAI liikmesettevõtetelt, et need avaldaksid 
tarbijatele teate kolmanda osapoole cookie’de kohta ning looksid suunatud reklaami programmidest väljumise mehhanismi.

7 AOL ostis hiljuti käitumispõhise reklaamisuunamise firma Tacoda www.tacoda.com.
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