
PA\806603SK.doc PE439.302v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

2009/2224(INI)

26.2.2010

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k internetu vecí
(2009/2224(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Christian Engström



PE439.302v01-00 2/3 PA\806603SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\806603SK.doc 3/3 PE439.302v01-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum
a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyzýva Komisiu, aby objasnila, ktoré aspekty riadenia internetu považuje za potrebné
v súčasnosti regulovať v súvislosti s internetom vecí;

2. víta zámer Komisie nepretržite sledovať aspekty týkajúce sa súkromia a ochrany 
osobných údajov s cieľom chrániť záujmy spotrebiteľov;

3. zdôrazňuje, že akékoľvek údaje, ktoré je možné prostredníctvom hĺbkovej analýzy údajov 
alebo inými spôsobmi priradiť ku konkrétnemu spotrebiteľovi, predstavujú osobné údaje,
s ktorými sa musí zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany súkromia a osobných 
údajov;

4. víta zámer Komisie iniciovať diskusiu o technických a právnych aspektoch „práva na 
mlčanie čipov“, t. j. zásady, podľa ktorej by jednotlivci mali mať možnosť kedykoľvek sa 
odpojiť od svojho zosieťovaného prostredia;

5. súhlasí s tým, že nové normy je potrebné vytvárať otvoreným, transparentným
a dohodnutým spôsobom za účasti všetkých zainteresovaných strán; zdôrazňuje, že všetky 
nové normy v tejto oblasti musia byť každému jednoducho a voľne dostupné a že je 
rovnako potrebné zabezpečiť voľný prístup k referenčným implementáciám, ako je to
v prípade noriem vytvorených osobitnou skupinou pre internetovú techniku (IETF);

6. súhlasí s tým, že na zaistenie konkurenčného trhu a primeraných úrovní interoperability je 
nevyhnutné, aby novým systémom a aplikáciám nestáli v ceste prekážky, ako sú 
nadmerné licenčné a iné poplatky alebo nevhodné systémy duševného vlastníctva;

7. pripomína Komisii, že niektoré členské štáty zavádzajú právne predpisy s cieľom vylúčiť
používateľov z internetu, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby túto skutočnosť zohľadnila pri 
diskusii o návrhoch, ktorých predpokladom je všadeprítomný prístup na internet.


