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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. призовава Комисията да поясни кои аспекти на управлението на интернет трябва 
според нея да бъдат регулирани на настоящия етап във връзка с „Интернет на 
нещата“;

2. приветства намерението на Комисията непрекъснато да наблюдава аспектите на
неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни, за да защити 
интересите на потребителите;

3. подчертава, че всички данни, които могат да бъдат свързани с конкретен 
потребител, чрез извличане на данни или чрез други средства, представляват лични 
данни, които трябва да се обработват в съответствие с принципите за 
неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни;

4. приветства намерението на Комисията да постави началото на дебат относно 
техническите и правните аспекти на „правото на мълчание на чиповете“, т.е. 
принципа, че отделните лица следва да са в състояние да прекъсват по всяко време 
връзката си към своята мрежова среда;

5. изразява съгласие с това, че е необходимо да се разработят нови стандарти по 
открит, прозрачен и консенсусен начин с участието на всички заинтересовани 
страни; подчертава, че всички нови стандарти в тази област трябва да са лесно и 
свободно достъпни за всички и че референтните приложения също така трябва да са 
свободно достъпни, какъвто е случаят със стандартите, разработени от Работната 
група за интернет инженеринг (IETF);

6. изразява съгласие, че е крайно необходимо новите системи и приложения да не 
бъдат възпрепятствани от пречки като прекомерни лицензи/такси или неподходящи 
режими за интелектуална собственост, за да се осигури конкурентен пазар и 
адекватни равнища на оперативна съвместимост;

7. припомня на Комисията, че определени държави-членки въвеждат законодателство 
с цел изключване на потребители от интернет и настоятелно призовава Комисията 
да вземе това под внимание, когато се обсъждат предложения, предварително 
условие за които е повсеместният достъп до интернет.


