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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. felhívja a Bizottságot annak tisztázására, hogy az internet szabályozásának mely 
szempontjait tartja jelenleg szabályozandónak a tárgyak internetével kapcsolatban;

2. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy a fogyasztói érdekek védelmében folyamatosan 
figyelemmel kísérje a magánélet tiszteletben tartásával és a személyes adatok védelmével 
kapcsolatos szempontokat;

3. hangsúlyozza, hogy bármely adat, amely adatbányászat vagy más eszközök segítségével 
egy meghatározott fogyasztóhoz köthető, személyes adatnak minősül, és azt a magánélet 
tiszteletben tartására és a személyes adatok védelmére vonatkozó elveknek megfelelően 
kell kezelni;

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy vitát indítson a „chipek kiiktatásához 
való jog” technikai és jogi vonatkozásairól – ez annak az elve, hogy az egyénnek 
módjában kell állnia, hogy hálózati környezetével bármikor megszakítsa a kapcsolatot;

5. egyetért azzal, hogy nyitott, átlátható és megegyezésen alapuló módon új előírásokat kell 
kidolgozni, az összes érdekelt fél részvételével; hangsúlyozza, hogy az e területre 
vonatkozó összes új előírásnak bárki számára könnyen és szabadon hozzáférhetőnek kell 
lennie, és a referenciaalkalmazásoknak szintén szabadon hozzáférhetőnek kell lenniük, 
mint az internettechnológiai munkacsoport (IETF) által kidolgozott előírások esetében;

6. egyetért annak alapvető fontosságával, hogy a versenyképes piac és a megfelelő szintű 
átjárhatóság biztosítása érdekében az új rendszereket és alkalmazásokat ne hátráltassák 
olyan akadályok, mint a túlzó engedélyek/díjak vagy a szellemi tulajdon nem megfelelő 
rendszerei;

7. emlékezteti a Bizottságot, hogy bizonyos tagállamok a felhasználók internetről való 
kizárását szolgáló jogszabályokat vezetnek be, és sürgeti a Bizottságot, hogy vegye ezt 
figyelembe a mindenütt elérhető internet-hozzáférésen mint előfeltételen alapuló 
javaslatok megvitatásakor.


