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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyzývá Komisi, aby objasnila, pro které aspekty řízení internetu pociťuje v současnosti 
potřebu regulace s ohledem na internet věcí;

2. vítá záměr Komise nepřetržitě sledovat aspekty týkající se soukromí a ochrany osobních 
údajů za účelem ochrany zájmů spotřebitelů;

3. zdůrazňuje, že jakékoliv údaje, které se mohou týkat konkrétního spotřebitele, a to při 
náhodném vyhledávání údajů nebo jinými postupy, představují osobní údaje, se kterými 
musí být nakládáno v souladu se zásadami ochrany soukromí a údajů;

4. vítá úmysl Komise zahájit diskusi o technických a právních aspektech „práva na umlčení 
čipů“, tj. zásady, že by lidé měli mít možnost se od síťového prostředí kdykoli odpojit;

5. souhlasí s tím, že je třeba vytvořit nové normy otevřeným, transparentním a 
konsensuálním způsobem za účasti všech zúčastněných stran; zdůrazňuje, že je třeba, aby 
veškeré nové normy v této oblasti byly jednoduše a volně komukoli dostupné, a že 
referenční provádění je rovněž třeba volně zpřístupnit, jelikož jde o případ norem 
vytvořených pracovní skupinou IETF (Internet Engineering Task Force);

6. souhlasí, že za účelem zajištění konkurenceschopného trhu a přiměřené úrovně 
interoperability je nezbytné, aby překážky jako např. nepřiměřená oprávnění/poplatky 
nebo nevhodný systém duševního vlastnictví nebránily novým systémům a aplikacím;

7. připomíná Komisi, že některé členské státy zavádějí právní předpisy s cílem vyloučit 
uživatele z užívání internetu, a naléhavě vyzývá Komisi, aby tuto skutečnost zohlednila 
při projednávání návrhů, které univerzální přístup k internetu chápou jako nezbytný 
předpoklad.


