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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно интернет на нещата
(2009/2224(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите от 18 юни 2009 г. 
относно "Интернет на нещата - план за действие за Европа" (COM(2009)0278),

– като взе предвид работната програма, представена от испанското председателство 
на ЕС на 27 ноември 2009 г., и по-специално целта за развитие на интернет на 
бъдещето,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Да инвестираме днес за 
бъдещето на Европа" (COM(2009)0036),

– като взе предвид препоръката на Комисията относно спазването на принципите за 
неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни в приложения, 
използващи радиочестотна идентификация (C(2009)3200),

– като взе предвид Европейския план за икономическо възстановяване за по-бързо 
връщане към икономическия растеж (COM(2008)0800),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика, както и становищата на комисията по международна търговия, 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по правни 
въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
(A7-0000/2010),

А. като има предвид бързото развитие на интернет през последните 25 години и 
перспективите както по отношение на разпространението чрез разширено 
използване на широколентов интернет, така и по отношение на новите приложения, 

Б. като има предвид ролята на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) 
за насърчаване на икономическия растеж и стимулиране на изследванията и 
иновациите сред европейските предприятия, 

В. като има предвид, че Съюзът трябва да създаде обща референтна рамка, за да 
регулира или подобри системата за управление, защитата на неприкосновеността на 
личния живот, събирането и съхранението на лични данни, както и на информация 
за потребителите, 

Г. като има предвид развитието на интернет на нещата през следващите години и 
необходимостта от създаване на сигурна, прозрачна и многостранна система за 
управление на интернет на нещата, 
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Д. като има предвид предимствата и безбройните приложения на технологията за 
радиочестотна идентификация (RFID) за баркодовете и магнитните ленти, както и 
очакваните промени в резултат на създаването на връзката със сателитната система 
"Галилео"; като има предвид, че масовото разпространение на чиповете трябва да 
доведе до значително намаляване на единичната им цена,

Е. като има предвид вече внедрените в производството и логистиката приложения, 
предимствата по отношение на идентифицирането и проследимостта на продуктите, 
както и интересните разработки, свързани с тази технология в множество сектори, и 
по-специално в областта на здравеопазването, транспорта и енергийната 
ефективност,

Ж. като има предвид предимствата, които технологията за радиочестотна 
идентификация може да осигури за гражданите, при условие че се управляват 
правилно аспектите, свързани със защитата на неприкосновеността на личния живот 
и на личните данни във връзка с качеството на живот, сигурността и 
благоденствието,

З. като има предвид, че интернет на нещата ще позволи свързването в мрежа на 
милиони машини, които могат да си комуникират и да си взаимодействат чрез 
технологията за радиочестотна идентификация, комбинирана с IP адрес,

И. като има предвид технологичното предизвикателство, което представлява 
интегрирането в един чип, широк няколко милиметра отстрани, на електроника, 
сензори и система за захранване и предаване на RFID, 

Й. като има предвид, че е важно потребителите да бъдат информирани за новите 
технологии и за техните приложения,

1. приветства съобщението на Европейската комисия и принципно одобрява насоките 
на плана за действие, целящ насърчаване на интернет на нещата;

2. споделя вниманието, което Комисията отделя на сигурността, защитата на личните 
данни и неприкосновеността на личния живот на гражданите, както и на 
управлението на интернет на нещата;

3. одобрява предложението, целящо приемането в най-кратък срок на интернет 
протокол версия 6 (IPv6), която ще представлява основа за разширяване и 
опростяване на мрежата в бъдеще;

4. счита, че през следващите години развитието на интелигентна мрежа и на съответни 
приложения ще окаже голямо влияние върху всекидневния живот на европейските 
граждани и върху техните навици;

5. отбелязва, че технологията за радиочестотна идентификация, използвана за 
интелигентното етикетиране на продуктите и стоките за потребление, може да се 
използва навсякъде и е практически невидима и безшумна;  следователно призовава 
Европейската комисия да извърши в бъдеще по-подробна оценка на тази 
технология, и по-специално на:
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 влиянието на радиовълните върху здравето;
 влиянието на чиповете върху околната среда и тяхното рециклиране;
 неприкосновеността на личния живот на гражданите;
 наличието на интелигентни чипове в определен продукт;
 правото на използване на безшумни чипове;
 гаранциите за гражданите във връзка със събирането и защитата на личните 

данни;

както и, по целесъобразност, специфично регламентиране на европейско равнище;

6. счита, че е от приоритетно значение да се въведе обща регулаторна рамка и да се 
определят точни срокове на европейско равнище, с цел стимулиране и улесняване 
на публичните и частните инвестиции във връзка с интернет на нещата;

7. смята, че паралелно с разработването на нови приложения и самото функциониране 
на интернет на нещата ще се увеличава и доверието на европейските потребители в 
системата;

8. подчертава, че за да се съживи европейската икономика, следва да се инвестира в 
новите информационни и комуникационни технологии като инструмент за 
стимулиране на икономическия растеж и осигуряване на достъп до нови системи и 
приложения за все повече европейски граждани и предприятия;

9. приканва Комисията да продължава да финансира изследователски проекти по 
линия на Седмата рамкова програма в областта на интернет на нещата, за да се 
укрепи европейския сектор на ИКТ и одобрява използването на Рамковата програма 
за конкурентоспособност и иновации, с цел насърчаване на разпространението й;

10. счита, че интернет на нещата разполага със значителен потенциал във връзка с
развитието на икономиката и производството, за подобряване на качеството на 
услугите и оптимизация на логистичните вериги и дистрибуторските мрежи на 
предприятията, за управление на инвентаризацията и създаване на нови 
възможности за заетост и предприемачество;

11. счита, че благодарение на прилагането на новите технологии в процесите на 
производство, стоките за потребление ще станат по-конкурентоспособни на пазара;

12. смята, че разпространението на интернет на нещата ще допринесе за подобряване на 
взаимодействието между хората и нещата и между самите неща;

13. одобрява намерението на Комисията да продължи да наблюдава и оценява 
необходимостта от допълнителни хармонизирани честоти за специфичните цели на 
интернет на нещата;

14. подчертава важната роля, която градовете ще играят за развитието на интернет на 
нещата, като спомагат за разпространението му извън личната сфера; също така 
припомня, че местните органи на управление могат да използват това развитие в 
много области, като например при организацията на обществения транспорт, 
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събирането на битови отпадъци, изчисляването на равнището на замърсяване, 
управлението на уличното движение и др.  

15. счита, че използването на интернет на нещата за околната среда може да допринесе 
за развитието на "зелените" технологии, за по-ефективно използване на енергията и 
устойчиво опазване на околната среда, както и за подобряване на връзката между 
ИКТ и околната среда;

16. призовава Комисията да направи всичко възможно, за да определи на 
международно равнище общи норми за стандартизация на технологията за 
радиочестотна идентификация и нейните приложения;

17. приветства намерението на Комисията да представи през 2010 г. съобщение относно 
защитата на неприкосновеността на личния живот и доверието в глобалното 
информационно общество; подчертава значението на това съобщение и на мерките, 
предложени с цел подобряване на нормите, свързани с аспектите на 
неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни;

18. призовава Комисията да следи внимателно за правилното прилагане на 
разпоредбите, приети на европейско равнище в тази област, и да представи до края 
на годината график за насоките, които възнамерява да предложи на общностно 
равнище, с цел повишаване на сигурността на интернет на нещата и на 
приложенията на радиочестотната идентификация;

19. също така приканва Комисията да го информира редовно за напредъка на диалога, 
провеждан с операторите от сектора и със засегнатите страни, както и за 
инициативите, които тя възнамерява да предприеме;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.



PR\803349BG.doc 7/9 PE438.414v01-00

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Изтекоха повече от 40 години от първите интернет приложения, както припомни 
създателят на световната мрежа (World Wide Web) г-н Тим Бърнърс-Лий, който беше 
поканен неотдавна от ЕП1. През този период, и по-специално през последните 25 
години интернет се развиваше постоянно и непрекъснато. Днес интернет свързва около 
1,5 милиарда души в една мрежа; неговата отворена структура, основаваща се на 
стандартизирана технология, улесни разпространението на интернет и оперативната му 
съвместимост в световен мащаб.

Интернет на нещата, проект, стартиран през 1999 г. от САЩ, на свой ред добива все по-
голяма популярност и е предназначен да революционизира през следващите 10-15 
години взаимодействието между хората и нещата и между самите неща, благодарение 
на нарастващото използване на технологията за радиочестотна идентификация. 

Елементът, който характеризира технологията за радиочестотна идентификация, е 
транспондерът, с други думи - електронен компонент, състоящ се от чип и антена. 
Чипът, широк няколко милиметра отстрани, може да съдържа, да получава и да предава 
безжична информация относно естеството и състава на продукта, върху който чипът е 
сложен.

Специалистите, които работят в тази област, смятат, че в бъдеще чиповете ще заменят 
използваните понастоящем баркодове; предимството на технологията за радиочестотна 
идентификация спрямо използваните сега технологии произтича от факта, че чипът не 
предполага контакт, за да бъде разчетен, както магнитните ленти, нито да бъде видим, 
както баркодовете. Освен това, следва да се подчертае спецификата и количеството 
информация, която тези чипове могат да съдържат за неща, с които те са свързани, 
благодарение на тази технология.

Текущо прилагане на интернет на нещата и бъдещо развитие 

Още отсега могат да се намерят конкретни примери в различни области:

• в областта на автомобилостроенето чиповете могат да предават в реално време на 
водачите информация за налягането на гумите;

• в областта на хранително-вкусовата промишленост технологията за радиочестотна 
идентификация позволява да се гарантира високо ниво на продуктите по отношение на 
хигиенно-санитарната безопасност и химическите, физическите и органолептичните 
характеристики на продавания продукт. Освен това, чиповете позволяват да се подобри 
и ускори проследимостта на продукта.

В областта на логистиката и транспорта вече са разработени и внедрени множество 

                                               
1 Осма годишна конференция на STOA, проведена на 1 декември 2009 г.
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други приложения, с много положителни резултати. Някои страни (Обединеното 
кралство и САЩ) въведоха чип в националните паспорти на гражданите си.

По отношение на бъдещето технологията за радиочестотна идентификация, заедно с IP 
адрес (интернет протокол), ще отвори пътя за създаването на огромна безжична мрежа 
на нещата. Най-често цитираният пример са хладилниците, които ако са правилно 
програмирани, ще могат да разпознават дали продуктите евентуално са с изтекъл срок 
или срокът им скоро изтича и ще информират потребителя за това. Предвидени са и 
други промени със създаването на връзката между системата и "Галилео".

Съобщението на Комисията от 18 юни 2009 г.1, което е в основата на настоящия доклад 
по собствена инициатива, предвижда план за действие, включващ 14 инициативи за 
развитие, наред с другото, на интернет на нещата и улесняване на разпространението 
му.

Гледната точка на докладчика

Докладчикът одобрява общите насоки на представеното от Комисията съобщение. Все 
пак докладчикът счита, че е важно да се разгледа внимателно въпроса дали 
понастоящем действащото законодателство е достатъчно, за да обхване очакваните 
промени в тази област или ако не е така, дали ще трябва да се извършат други по-
задълбочени оценки на някои важни аспекти, и по-специално тези, които оказват пряко 
влияние върху живота и неприкосновеността на личния живот на гражданите, върху 
частния характер на личните им данни и върху здравето на потребителите, за да се 
приеме впоследствие ново законодателство на Общността в тази област.  

Докладчикът се опасява, че някои насоки за действие на предвидения от Комисията 
план могат да се окажат недостатъчни по отношение на бързата еволюция на 
технологията за радиочестотна идентификация, която наблюдаваме понастоящем. 
Следователно докладчикът счита, че вниманието следва да се насочи  към определени 
въпроси, и по-специално към тези, които са свързани с:

 влиянието на радиовълните върху здравето;

 влиянието на електромагнитните вълни на чиповете;

 тяхното рециклиране;

 неприкосновеността на личния живот на гражданите;

 наличието на интелигентни чипове в определен продукт;

 правото на използване на безшумни чипове;

 гаранциите за гражданите по отношение на защитата на личните им данни.

                                               
1 COM(2009)0278.
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Според докладчика разработването на нови приложения и самото функциониране на 
интернет на нещата, както и голямото му влияние върху всекидневния живот на 
европейските граждани и навиците им ще доведе до увеличаване на доверието на 
европейските потребители в системата.

Следователно според докладчика е от приоритетно значение да се осигури регулаторна 
и правна рамка, която, от една страна, да защитава европейските потребители, а от 
друга страна, да насърчава публичните и частни инвестиции в сферата на интернет на 
нещата.

Интернет на нещата представлява голяма икономическа възможност, тъй като 
позволява оптимизирането на процесите на производство и потребление на енергия, 
създаването на нови работни места и нови услуги за все повече европейски граждани и 
предприятия.

Ако Европейският съюз наистина има намерението да заема водещо място на този 
пазар, той ще трябва да възприеме динамичен подход, като насърчава изследванията и 
изпълнението на пилотни проекти.

И накрая, за да се осигури по-широко разпространение на тези нови технологии, 
докладчикът счита за целесъобразно да се отдели по-голямо внимание на управлението 
и стандартизацията на интернет на нещата и да се наблюдава и оценя грижливо 
необходимостта от допълнителни хармонизирани честоти за специфичните цели на 
интернет на нещата.


