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Poprawka 1
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Punkt 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do uściślenia, jakie 
aspekty zarządzania Internetem należy jej 
zdaniem obecnie unormować
w odniesieniu do Internetu przedmiotów;

1. wzywa Komisję do uściślenia, jakie 
aspekty zarządzania Internetem należy jej 
zdaniem obecnie unormować
w odniesieniu do Internetu przedmiotów 
oraz za pośrednictwem jakiego systemu 
można zapewnić wsparcie ogólnego 
interesu publicznego;

Or. de

Poprawka 2
Lara Comi

Projekt opinii
Punkt 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do uściślenia, jakie 
aspekty zarządzania Internetem należy jej 
zdaniem obecnie unormować
w odniesieniu do Internetu przedmiotów;

1. w związku z tym wzywa Komisję do
zbadania problematyki związanej
z zarządzaniem Internetem także we 
współpracy z właściwymi podmiotami; 
poza tym twierdzi, że niezbędna jest 
kontrola aspektów odnoszących się do 
systemów bezpieczeństwa Wi-Fi;

Or. it

Poprawka 3
Lara Comi

Projekt opinii
Punkt 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. uznaje, że bardziej intensywne 
użytkowanie Internetu przedmiotów
z jednej strony oferuje szereg możliwości 
rozwoju i poprawy konkurencyjności,
z drugiej natomiast doprowadzi do zmian 
społecznych i wpłynie na zachowania 
obywatelskie;

Or. it

Poprawka 4
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Punkt 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa Komisję do wyjaśnienia kwestii, 
do kogo należą zebrane automatycznie
i zinterpretowane maszynowo dane i kto 
jest uprawniony do rozporządzania nimi;

Or. de

Poprawka 5
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Punkt 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby podejmowały więcej
inicjatyw na rzecz swobodnego dostępu do 
nowych technologii; podkreśla, że celem 
wszystkich inicjatyw powinno być 
ułatwienie dostępu do technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych oraz 
ich stosowania, jak również uwzględnienie 
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mniej uprzywilejowanych grup 
społecznych;

Or. de

Poprawka 6
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Punkt 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uznania, że konieczne 
jest umacnianie partnerstw publiczno-
prywatnych w odniesieniu do Internetu 
przedmiotów oraz promowanie
publicznych inicjatyw służących 
opracowaniu procesu zarządzania 
Internetem;

Or. de

Poprawka 7
Lara Comi

Projekt opinii
Punkt 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony 
przez Komisję zamiar stałego 
monitorowania aspektów związanych
z prywatnością i ochroną danych 
osobowych w celu ochrony interesów 
konsumentów;

2. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony 
przez Komisję zamiar opublikowania
w 2010 r. komunikatu kwestiom sprawie
poszanowania prywatności i zaufania do 
wszechstronnego społeczeństwa 
informacyjnego oraz stałego 
monitorowania odnośnych aspektów 
związanych z ochroną danych osobowych
w celu ochrony praw i interesów 
konsumentów;

Or. it
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Poprawka 8
Philippe Juvin, Jean-Marie Cavada

Projekt opinii
Punkt 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że wszelkie dane, które 
można powiązać z konkretnym 
konsumentem, poprzez eksplorację 
danych lub przy użyciu innych środków, 
są danymi osobowymi, które należy 
przetwarzać w zgodzie z zasadami 
poszanowania prywatności i ochrony 
danych osobowych;

3. podkreśla, że konieczne jest 
przeciwdziałanie bezprawnemu zbieraniu i 
przetwarzaniu danych osobowych za 
pośrednictwem Internetu, jak również 
ochrona tych danych w zgodzie
z zasadami poszanowania prywatności
i ochrony danych osobowych;

Or. fr

Poprawka 9
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Punkt 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że konieczne jest 
zapewnienie konsumentom przejrzystości 
kosztów towarzyszących, 
np. w odniesieniu do zużycia energii 
podczas użytkowania przedmiotów;

Or. de

Poprawka 10
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. zgadza się, że nowe normy należy 
opracowywać w sposób otwarty, 
przejrzysty i na zasadzie porozumienia 
przy udziale wszystkich zainteresowanych 
stron; podkreśla, że należy zapewnić 
powszechny i łatwy dostęp do wszelkich 
nowo opracowanych norm w tej 
dziedzinie, jak również łatwy dostęp do 
wzorcowych modeli wdrażania, jak ma to 
miejsce w przypadku norm 
opracowywanych przez Grupę Roboczą
ds. Technicznych sieci Internet (IETF); 

5. zgadza się, że nowe normy należy 
opracowywać w sposób otwarty, 
przejrzysty i na zasadzie porozumienia 
przy udziale wszystkich zainteresowanych 
stron; podkreśla, że należy zapewnić 
powszechny i łatwy dostęp do wszelkich 
nowo opracowanych norm w tej 
dziedzinie, jak również łatwy dostęp do 
wzorcowych modeli wdrażania, jak ma to 
miejsce w przypadku norm 
opracowywanych przez Grupę Roboczą
ds. Technicznych sieci Internet (IETF);
podkreśla, że infrastruktura w zakresie 
Internetu przedmiotów musi być 
skuteczna, skalowalna, wiarygodna, 
bezpieczna oraz musi budzić zaufanie, co
w rezultacie wzmocni ochronę 
konsumentów przede wszystkim
w odniesieniu do ochrony
i bezpieczeństwa danych;

Or. de

Poprawka 11
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Punkt 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę, że brakuje naukowej 
dyskusji w sprawie możliwego zagrożenia
i szkód spowodowanych elektrosmogiem 
oraz że Komisja nie powinna zaniedbywać 
tego tematu.

Or. de
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Poprawka 12
Philippe Juvin

Projekt opinii
Punkt 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że innowacyjność
i kreatywność stanowią istotną wartość 
dodaną dla gospodarki
i konkurencyjności Europy oraz że
w związku z tym powinno się je chronić
i rozwijać;

Or. fr

Poprawka 13
Lara Comi

Projekt opinii
Punkt 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. jest zdania, że w obliczu głębokich 
zmian, jakie niesie ze sobą Internet 
przedmiotów, należy koniecznie ustalić 
jednolity pod względem terytorialnym 
rozwój technologii, tak aby zapobiec 
powiększaniu się istniejących już 
rozbieżności oraz włączyć w ten proces 
władze publiczne;

Or. it

Poprawka 14
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Punkt 6

Projekt opinii Poprawka

6.zgadza się, że w celu zapewnienia 6.zgadza się, że w celu zapewnienia 
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konkurencyjności rynku i właściwego 
stopnia interoperacyjności konieczne jest, 
aby bariery, takie jak: nadmierne 
pozwolenia lub opłaty bądź 
nieodpowiednie uregulowania kwestii 
własności intelektualnej, nie utrudniały 
wprowadzania nowych systemów
i zastosowań;

konkurencyjności rynku i właściwego 
stopnia interoperacyjności konieczne jest, 
aby niemożliwe do pokonania bariery nie 
utrudniały wprowadzania nowych 
systemów i zastosowań;

Or. de

Poprawka 15
Philippe Juvin

Projekt opinii
Punkt 6

Projekt opinii Poprawka

6. zgadza się, że w celu zapewnienia 
konkurencyjności rynku i właściwego 
stopnia interoperacyjności konieczne jest, 
aby bariery, takie jak: nadmierne 
pozwolenia lub opłaty bądź 
nieodpowiednie uregulowania kwestii 
własności intelektualnej, nie utrudniały
wprowadzania nowych systemów
i zastosowań;

6. zgadza się, że bariery strukturalne lub 
operacyjne nie mogą utrudniać
wprowadzania i rozwoju nowych 
systemów i zastosowań oraz że należy 
promować interoperacyjność systemów
i zastosowań;

Or. fr

Poprawka 16
Lara Comi

Projekt opinii
Punkt 6

Projekt opinii Poprawka

6. zgadza się, że w celu zapewnienia 
konkurencyjności rynku i właściwego 
stopnia interoperacyjności konieczne jest, 
aby bariery, takie jak: nadmierne 
pozwolenia lub opłaty bądź 

6. zgadza się, że w celu zapewnienia 
konkurencyjności rynku i właściwego 
stopnia interoperacyjności konieczne jest, 
aby bariery, takie jak: nadmierne 
pozwolenia lub opłaty bądź 
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nieodpowiednie uregulowania kwestii 
własności intelektualnej, nie utrudniały 
wprowadzania nowych systemów
i zastosowań;

nieodpowiednie uregulowania kwestii 
własności intelektualnej, nie utrudniały 
wprowadzania nowych systemów
i zastosowań; uważa w tym kontekście za 
stosowne, aby Komisja sprawdziła 
możliwość dalszego obniżenia opłat 
roamingowych;

Or. it

Poprawka 17
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Punkt 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina Komisji, że niektóre 
państwa członkowskie wprowadzają 
ustawodawstwo mające na celu 
wykluczenie użytkowników z Internetu, 
oraz wzywa Komisję do uwzględnienia tej 
kwestii podczas omawiania wniosków,
w których warunkiem wstępnym jest 
wszechobecny dostęp do Internetu.

7. przypomina Komisji, że niektóre 
państwa członkowskie wprowadzają 
ustawodawstwo mające na celu 
wykluczenie użytkowników z Internetu, 
oraz wzywa Komisję do stosowania się do 
zasady, zgodnie z którą prawa podstawowe
i wolności użytkowników końcowych,
a zwłaszcza zgodnie z art. 11 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej prawo 
do wolności słowa i informacji, w żaden 
sposób nie mogą zostać ograniczone bez 
wcześniejszej decyzji sędziego.

Or. de

Poprawka 18
Philippe Juvin

Projekt opinii
Punkt 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina Komisji, że niektóre 
państwa członkowskie wprowadzają 
ustawodawstwo mające na celu 

skreślony
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wykluczenie użytkowników z Internetu, 
oraz wzywa Komisję do uwzględnienia tej 
kwestii podczas omawiania wniosków,
w których warunkiem wstępnym jest 
wszechobecny dostęp do Internetu.

Or. fr

Poprawka 19
Lara Comi

Projekt opinii
Punkt 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję do zwiększenia 
środków finansowych przeznaczonych na 
potrzeby Internetu przedmiotów w trakcie 
realizacji projektów badawczych
należących do siódmego programu 
ramowego oraz projektów pilotażowych
należących do programu ramowego na 
rzecz konkurencyjności i innowacji , jak 
również do dalszego rozwoju 
infrastruktury i rozpowszechniania łączy 
szerokopasmowych;

Or. it

Poprawka 20
Toine Manders

Projekt opinii
Punkt 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. przypomina Komisji, że UE nie pełni 
obecnie wiodącej roli w dziedzinie 
innowacji dotyczących Internetu 
przedmiotów i w związku z tym wzywa 
Komisję do podjęcia natychmiastowych 
działań mających na celu nadrobienie 
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zaległości w stosunku do innych części 
świata, a zwłaszcza Azji.

Or. nl


