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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva Komisijo, naj pojasni, za katere vidike upravljanja interneta meni, da jih je treba 
sedaj regulirati v zvezi z internetom stvari;

2. pozdravlja namero Komisije za stalno spremljanje vidikov zasebnost in varovanja osebnih 
podatkov za zaščito interesov potrošnikov;

3. poudarja, da je treba s kakršnimi koli podatki, ki jih je mogoče prek rudarjenja podatkov 
ali na druge načine povezati z določenim potrošnikom, ravnati skladno z načeli za varstvo 
zasebnosti in podatkov;

4. pozdravlja načrt Komisije, da sproži razpravo o tehničnih in pravnih vidikih „pravice, da 
čipi obmolknejo“, torej načela, da se lahko posamezniki vedno odklopijo od svojega 
omrežnega okolja;

5. se strinja, da je treba nove standarde razviti soglasno ter na odprt in pregleden način ob 
sodelovanju vseh zainteresiranih strani; poudarja, da morajo biti vsi novi standardi na tem 
področju prosto in lahko dostopni vsakomur ter da morajo biti prosto dostopni tudi 
referenčni izvedbeni akti, kakor velja za standarde, ki jih razvija projektna skupina za 
internetno tehnologijo (IETF);

6. soglaša s tem, kako pomembno je, da se novih sistemov in aplikacij ne omejuje z ovirami, 
kot so pretirane licence/stroški ali neustrezne sheme intelektualne lastnine, zato da se 
zagotovi konkurenčen trg in ustrezne ravni interoperabilnosti;

7. opozarja Komisijo, da nekatere države članice uvajajo zakonodajo, ki izključuje 
uporabnike iz interneta, zato poziva Komisijo, naj to upošteva pri razpravljanju o 
predlogih, ki kot predpogoj navajajo splošno razširjen dostop do interneta.


