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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

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

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

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;

4. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Komisję zamiar zainicjowania debaty na 
temat technicznych i prawnych aspektów „prawa do milczenia chipów”, to jest zasady, 
zgodnie z którą każdy powinien móc odłączyć się w dowolnym momencie od swojego 
sieciowego otoczenia;

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);

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;

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.


