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INLEDNING

1. Internet når idag ut till miljarder människor i hela världen och fungerar som en 
virtuell marknadsplats för produkter, information och idéer. Den andra generationen av 
Internet – som ibland går under benämningen ”Web 2.0” – kommer att möjliggöra en bättre 
interaktion och förbindelse mellan miljontals webbanvändare, så att Internet blir ett 
gemensamt virtuellt nätverk för miljontals människor som delar information av alla olika 
slag.

2. Med tanke på dessa potentiella användares globala dimension har Internet också 
blivit ett alltmer attraktivt forum för annonsörer, som på nätet kan göra sina kampanjer mer 
riktade och effektiva än när de annonserar i andra medier. Nätreklam är idag en marknad 
som omfattar 27 miljarder dollar, en siffra som troligen kommer att dubbleras inom en 
fyraårsperiod, och viljan att kontrollera delar av denna marknad har lett till många fusioner 
mellan e-företag, inte minst fusionen mellan Google och DoubleClick1. Orsaken till denna 
mycket starka marknadstillväxt är att en hel del av tjänsterna, informationen och 
underhållningen på nätet erbjuds konsumenterna kostnadsfritt, förutsatt att de accepterar
reklamen (vare sig den är riktad eller inte) och inte motsätter sig att deras nätbeteende mer 
eller mindre övervakas. De växande inkomster som kommer från försäljning av 
reklamutrymme via sökmotorer såsom Google, Microsoft och Yahoo är nu en stark drivkraft
för utbudet. Å ena sidan är alltfler tjänster kostnadsfria, något som ökar mångfalden och 
bredden av den fria informationen till Internetanvändarna, men å andra sidan övervakar
dessa leverantörer vanligen Internetanvändarnas beteende, så att annonserna kan bli mer 
fokuserade på den potentiella konsumenten av olika varor och tjänster. 

3. Följden har blivit att det har skapats en ”beteendestyrd marknadsföring” som bygger
på insamling av datoriserade uppgifter och riktad reklam som smyger sig in i nästan alla 
aspekter av de sociala och kommersiella transaktionerna – sökning, surfning, nätverk, e-post 
och telefoni2. Denna nya situation ger dock upphov till en del allvarliga frågetecken när det 
gäller tillräckligheten av företagens öppenhet, nivån på konsumenternas förståelse av och 
kontroll över personuppgifter samt säkerheten och sekretessen i samband med den massiva 
omfattningen av känsliga personuppgifter. Beteendestyrd marknadsföring som riktar sig mot 
känsliga individer, såsom ungdomar och tonåringar, väcker också utan tvivel frågor om 
graden av skydd av privatlivet. 

4. När det gäller dataskydd har farhågor nyligen framförts i flera olika forum:

- I USA har frågan diskuterats av kongressen3 som har hållit flera utfrågningar i detta ämne 
och av den federala handelskommissionen (FTC) under behandlingen av fusionen mellan 
Google och DoubleClick4. I sitt yttrande av den 20 december 2007 sade FTC därför att man 
saknar rättsliga befogenheter att i samband med denna fusion ställa villkor som inte rör 
antitrustbestämmelser. FTC påpekade också att det allvarligt kan skada konkurrensen i denna 
breda och snabbväxande industri om man reglerar kravet på dataskydd inom ett enskilt 
företag. Detta är enligt FTC en principfråga. För att lösa dessa problem har det (precis som 
vid andra tillfällen, såsom ”safe harbour”-målet) föreslagits att den berörda industrin ska ta 
fram självregleringsprinciper.

- I Europa har frågan diskuterats av de nationella dataskyddsmyndigheter som sammanträder 
inom ramen för artikel 29-arbetsgruppen. I en skrivelse av den 23 oktober 2007 till 
kommissionsledamot Kroes (som för närvarande utreder fusionen mellan Google och 
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DoubleClick) påminde arbetsgruppens ordförande om att behandlingen av personuppgifter i 
EU faller under nationella dataskyddslagar och att sådan databehandling i EU ska fortsätta 
att omfattas av EU:s dataskyddsprinciper och kontrolleras av de berörda medlemsstaternas 
dataskyddsmyndigheter i enlighet med direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG. 

5. Syftet med LIBE:s seminarium är att med bidrag från de främsta institutionella 
aktörerna och från företrädare för industrin och konsumenterna undersöka hur man på bästa 
sätt kan skydda yttrandefriheten och mångfalden på Internet och samtidigt skydda 
Internetanvändarnas personuppgifter. Denna diskussion kommer mycket lägligt eftersom EU-
institutionerna nyligen på nytt proklamerade stadgan om de grundläggande rättigheterna och 
inledde arbetet med en översyn av direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter 
och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation.

Organisatorisk information (se även bilagan)

De frågor som står på spel är komplicerade och många till antalet. Därför gäller följande:
- Alla deltagare i seminariet ombeds skicka sina bidrag och kommentarer skriftligen före 
seminariet (tidsfrist: fredagen den 18 januari 2008 kl. 12.00). Dessa bidrag kommer att 
publiceras på hemsidan1 för utfrågningen, så att alla under debatten kan hänvisa till det 
skriftliga bidraget och bara fokusera på de viktigaste punkterna i meddelandet.

- I stället för formella anföranden som följs av diskussioner bör arbetet ta formen av tre 
”rundabordskonferenser”, vilket ger institutionernas, industrins och konsumenternas 
företrädare möjlighet att framföra sina åsikter eller kommentera de åsikter som tas upp i 
skriftliga och muntliga bidrag.

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

15.00 - 15.10
INLEDNINGSANFÖRANDE

Jean-Marie Cavada, ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor, hälsar alla deltagare välkomna.

15.10 - 15.45
PANEL I

FÖRSTA RUNDABORDSKONFERENSEN:  
”PERSONUPPGIFTER” PÅ INTERNET

Artikel 29-arbetsgruppen har till exempel nyligen betraktat IP-adressen som en 
“personuppgift”. Detta kan ha betydande konsekvenser för insamlingen och lagringen av 
uppgifter.

Inlägg av bland andra följande personer:
 Peter Hustinx, Europeiska datatillsynsmannen, som redogör för det nuvarande 

systemet för att skydda den personliga integriteten och förklarar vad som menas med 
personuppgifter på Internet

 Pamela Harbour, FTC-kommissionär, som redovisar debattläget i USA i denna fråga
 Representanter för BEUC och EPIC
 Representanter för Federation of European Direct & Interactive Marketing

(FEDMA)
 Representanter för Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe)
 Representanter för Google, Yahoo och Microsoft

15.45 - 17.45
PANEL II

ANDRA RUNDABORDSKONFERENSEN:
HUR INDUSTRIN KAN MINIMERA HOTET MOT DATASKYDDET NÄR DEN TILLHANDAHÅLLER

TJÄNSTER PÅ INTERNET (SÄRSKILT VIA SÖKMOTORER)

Sökmotorerna bidrar till att Internet är smidigt och användarvänligt. Dessutom är 
sökmotorerna det centrala och avgörande inslaget när det gäller att utveckla det europeiska 
informationssamhället. Dock bör inte sökmotorerna enbart betraktas som självständiga delar 
eftersom de vanligen stöds av andra nättjänster såsom e-post och sociala nätverk som hjälper 
slutanvändaren att sköta sitt digitala sociala liv. I detta sammanhang är det nödvändigt att 
granska de särskilda problem som utgörs av sökmotorerna, de lagrade uppgifternas typ och 
antal, interaktionen med konsumenten, det sätt på vilket medgivandet till dataanvändningen 
uppnås och den särskilda politiken när det gäller datalagring. Samtidigt måste man också ta 
hänsyn till industrins behov och konsumenternas farhågor i samband med nätreklam och
beteendemässig inriktning.
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Inlägg av följande personer:
a) Industrirepresentanter:

 Peter Fleischer, Global Privacy Counsel, Google
 Representanter för Microsoft (eventuellt)
 Representanter för Yahoo (eventuellt)
 Dave Morgan, chef för AOL:s globala reklamstrategi och grundare av Tacoda Inc.
 J. Trevor Hughes, verkställande direktör för Network Advertising Initiative (NAI)

b) Konsumentrepresentanterna BEUC och EPIC 
c) Sjoera Nas, holländsk datatillsynsman som arbetar med artikel 29-kommitténs kommande

riktlinjer i detta ämne
d) Pamela Harbour, FTC-kommissionär, som redogör för det möjliga innehållet i USA:s 

självregleringsprinciper

17.45 - 18.25
PANEL  III

TREDJE RUNDABORDSKONFERENSEN:
HUR MAN KAN SKÄRPA EU-LAGSTIFTNINGEN OCH NÄTSÄKERHETEN OCH ÖKA DET 

INTERNATIONELLA SAMARBETET OCH TILLVÄXTEN PÅ MARKNADEN FÖR INTERNETTJÄNSTER

Inlägg av följande personer:
 Representant för Europeiska kommissionen (presentation av de föreslagna 

ändringarna av direktiv 2002/58/EG)
 Pamela Harbour, FTC-kommissionär, som kan redogöra för USA:s erfarenheter och 

strategi i detta ämne
 Representant för ENISA (European Agency for the security of networks)
 Representanter för industrier i EU/USA och för konsumenterna.

18.25 - 18.30
SLUTORD

Deltagare:

På institutionsnivå
 Representanter för GD konkurrens, INFSO och JLS vid Europeiska kommissionen
 Europeiska datatillsynsmannen: Peter Hustinx (bekräftat) 
 Artikel 29-arbetsgruppens ordförande: Peter Schaar (bekräftat)
 Den holländska dataskyddsmyndigheten: Sjoera Nas (bekräftat)
 ENISA-byrån
 Representanter för amerikanska FTC

På industrinivå
 Representanter för Google, Yahoo och Microsoft
 IAB Europe5

 Network Advertising Initiative6

 AOL/Tacoda7

På konsumentnivå
 Representanter för BEUC och EPIC
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BILAGA

PRAKTISKA RIKTLNJER FÖR DEBATTEN

Föredragningarna kommer att pågå i högst 5-10 minuter (se programmet för närmare uppgifter).
Under diskussionen kommer talartiden att vara begränsad till 2 minuter för varje inlägg eller fråga, för att så 
många ledamöter som möjligt ska kunna yttra sig. 
Ledamöterna kommer att tilldelas ordet i den ordning deras begäran togs emot. 
Talare som önskar att komplettera sina tal får göra det skriftligen genom att i förväg, senast fredagen den 
18 januari 2008 kl. 12.00, skicka dokumenten (helst på engelska eller franska) till sekretariatet (e-
postadress: ip-libe@europarl.europa.eu). Dessa dokument kommer att delas ut under sammanträdet.

VIKTIGT MEDDELANDE TILL DEM SOM ÖNSKAR DELTA I DET GEMENSAMMA 
SEMINARIET

Det gemensamma seminariet är öppet för allmänheten. Av säkerhetsskäl krävs dock att deltagare som inte 
har ett passerkort till Europaparlamentet på förhand förser sig med ett sådant kort. För att få ett sådant 
passerkort ska deltagarens fullständiga namn, adress och födelsedatum meddelas LIBE-sekretariatet (ip-
libe@europarl.europa.eu) före den 17 januari 2008. Om denna information saknas kommer 
säkerhetstjänsten inte att utfärda något passerkort.

Sekretariat för 
seminariet

Telefon Adress E-postadress

Emilio De Capitani
Enhetschef +32.2.284.35.08

Europaparlamentet
Rue Wiertz 60
RMD 04J034
B-1047 Bryssel

Martina Sudova
Handläggare +32.2.283.14.76

Europaparlamentet
Rue Wiertz 60
RMD 04J010
B-1047 Bryssel

Cristina Rodrigues
Assistent +32.2.284.23.94

Europaparlamentet
Rue Wiertz 60
RMD 04J042
B-1047 Bryssel

Maria Lazarova
Sekreterare +32.2.283.23.89

Europaparlamentet
Rue Wiertz 60
RMD 04J048
B-1047 Bryssel

Vita Grifita 
Sekreterare +32.2.284.25.32

Europaparlamentet
Rue Wiertz 60
RMD 04J002
B-1047 Bryssel

ip-libe@europarl.europa.eu

                                               
1 13 april 2007 – Google köper Doubleclick, ett företag som tillhandahåller verktyg för annonsering på webbplatser, för 
3,1 miljarder dollar.
30 april 2007 – Yahoo köper Right Media, som äger den ledande plattformen för utbyte av nätannonser, Direct Media 
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Exchange, för 680 miljoner dollar.
16 maj 2007 – AOL går med på att köpa ADTECH AG, ett företag som tillhandahåller verktyg för annonsering på 
webbplatser. 
17 maj 2007 – WPP-koncernen köper 24/7 Real Media för 649 miljoner dollar.
18 maj 2007 – Microsoft köper Quantive, ett ledande företag inom digital marknadsföring, för 6 miljarder dollar.
22 maj 2007 – Axel Springer (en stor tysk nätutgivare och säljare av annonsutrymme online och offline) och PubliGroupe (en 
stor försäljare av tryckt reklam) köper ZANOX.de, ett ledande anslutet nätverk, för 214,9 miljoner euro. 
24 juli 2007 – AOL köper TACODA, ett företag som tillhandahåller ett nätverk för beteendestyrd reklam (belopp okänt). 
27 juli 2007 – Microsoft köper AdECN, ett annonsutbytesföretag (belopp okänt).
4 september 2007 – Yahoo köper BlueLithium, ett företag som utför analyser och beteendestyrd teknik, för 300 miljoner 
dollar.
7 november 2007 – AOL köper Ouigo, ett företag som är inriktat på teknik för Internetannonsering.

2 Till exempel kan söktermer som matats in i sökmotorerna avslöja en hel del personlig information, till exempel en individs 
medicinska problem, föreningar, religiösa tro, politiska preferenser, sexuella läggning och investeringar.

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”. Utfrågningen hölls 
den 27 september av underutskottet för antitrust, konkurrenspolitik och konsumenträtt. 
http://judiciary.senate.gov/hearing.cfm?id=2955
4  Se FTC:s yttrande på följande adress: http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220statement.pdf, det tillstyrkande yttrandet av 
kommissionär Leibowitz http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220leib.pdf och Harbours avstyrkande yttrande 
http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220harbour.pdf
5 Organisationen representerar Internetmarknadsindustrin. Den har skapat en särskild webbsida, www.allaboutcookies.org, 
som är en resurs för Internetanvändare, webbplatsägare och marknadsförare där cookie-tekniken förklaras www.iabeurope.ws

6 www.networkadvertising.org Organisationen har tagit fram en rad självregleringsprinciper med full översyn och fullt stöd 
av den federala handelskommissionen (FTC). Enligt principerna krävs bland annat att företag som är medlemmar i NAI 
meddelar konsumenterna om tredje parters användning av cookies. Dessutom erbjuds en mekanism för dem som inte vill 
kunna nås av de riktade annonseringsprogram som ställs till förfogande. 

7 AOL har nyligen köpt Tacoda, www.tacoda.com, en företag som arbetar med beteendestyrning.
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