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SUGESTII

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare şi energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. solicită Comisiei să clarifice pentru care aspecte privind guvernarea internetului consideră 
că este necesară o reglementare la momentul actual în legătură cu internetul obiectelor;

2. salută intenţia Comisiei de a monitoriza permanent confidenţialitatea şi protecţia 
aspectelor care vizează datele cu caracter personal pentru a proteja interesele 
consumatorilor;

3. subliniază că orice date care pot fi relaţionate cu un anumit consumator, prin extragerea 
datelor sau prin alte mijloace, reprezintă date cu caracter personal care trebuie gestionate 
în conformitate cu principiile confidenţialităţii şi protecţiei datelor;

4. salută intenţia Comisiei de a lansa o dezbatere privind aspectele tehnice şi juridice ale 
„dreptului la tăcerea cipurilor”, şi anume principiul conform căruia utilizatorii trebuie să 
aibă posibilitatea de a se deconecta de la reţea în orice moment;

5. este de acord că noile standarde trebuie elaborate în mod deschis, transparent şi bazat pe 
consens, cu participarea tuturor părţilor interesate; subliniază că toate noile standarde în 
acest domeniu trebuie să fie disponibile cu uşurinţă şi în mod liber oricui doreşte şi că 
implementările de referinţă trebuie să fie, de asemenea, disponibile în mod liber, cum este 
cazul standardelor elaborate de Internet Engineering Task Force (IETF);

6. este de acord că este esenţial ca noile sisteme şi aplicaţii să nu fie limitate de bariere 
precum tarifele sau costurile de licenţă excesive sau sistemele inadecvate de proprietate 
intelectuală, pentru a asigura o piaţă competitivă şi un nivel adecvat de interoperabilitate;

7. reaminteşte Comisiei că anumite state membre introduc acte legislative prin care exclud 
utilizatorii de la accesarea internetului şi solicită Comisiei să aibă în vedere acest lucru în 
momentul discutării propunerilor care au drept condiţie prealabilă accesul neîngrădit la 
internet.


