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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om tingenes internet
(2009/2224(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 18. juni 2009 om 
tingenes internet – en EU-handlingsplan (KOM(2009)0278),

– der henviser til det arbejdsprogram, det spanske formandskab forelagde den 27. november 
2009, og navnlig målet om at udvikle fremtidens internet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om investering i dag med sigte på 
morgendagens Europa (KOM(2009)0036),

– der henviser til Kommissionens henstilling om gennemførelse af principperne om 
beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred i forbindelse med anvendelse af 
radiofrekvensbaseret identifikation (K(2009) 3200),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om en europæisk økonomisk 
genopretningsplan (KOM(2008)0800),

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udvalget om International Handel, Udvalget om Det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, Retsudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender (A7-0000/2010),

A. der henviser til de seneste 25 års hurtige udvikling af internettet og fremtidsudsigterne 
både med hensyn til udbredelse gennem den øgede bredbåndsdækning og nye 
applikationer,

B. der henviser til informations- og kommunikationsteknologiens (ikt) rolle i forbindelse 
med fremme af økonomisk vækst og europæiske virksomheders forskning og innovation,

C. der henviser til, at det for Unionen er nødvendigt at etablere en fælles referenceramme for 
at fastsætte rammer for og styrke forvaltningen af systemet, beskyttelsen af privatlivets 
fred, indsamlingen og opbevarelsen af personoplysninger og forbrugeroplysninger,

D. der henviser til den forventede udvikling de kommende år med hensyn til tingenes internet 
og nødvendigheden af at etablere et sikkert, gennemsigtigt og multilateralt 
forvaltningssystem for tingenes internet,

E. der henviser til RFID-teknologiens fordele og utallige anvendelsesmuligheder i 
forbindelse med stregkoder og magnetstriber og den yderligere udvikling, når den engang 
forbindes med Galileosatellitsystemet; der henviser til, at en omfattende udbredelse af 
chip bør føre til en betydelig reduktion af disses stykpris, 
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F. der henviser til de applikationer, der allerede finder anvendelse i produktions- og 
logistiksektoren, fordelene hvad angår identifikation og sporing af produkter og den 
interessante udvikling, som denne teknologi bebuder på en lang række områder, navnlig 
inden for sundhed, transport og energieffektivitet,

G. der henviser til de fordele, som RFID-teknologi kan bibringe borgerne – hvis 
spørgsmålene om beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger behandles på rette 
vis – hvad livskvalitet, sikkerhed og velfærd angår,

H. der henviser til, at tingenes internet vil gøre det muligt at etablere netværk mellem 
millioner af maskiner, der vil være i stand til at føre en dialog og interagere med hinanden 
gennem RFID-teknologi kombineret med en IP-adresse,

I. der henviser til den teknologiske udfordring, der ligger i at integrere elektronik, sensorer 
og energiforsynings- og transmissionssystemet til RFID i en chip, hvor hver side måler 
nogle få millimeter,

J. der henviser til, at det er vigtig at oplyse forbrugerne om nye teknologier og disses 
applikationer,

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse og er overordnet set enig i retningslinjerne i 
handlingsplanen rettet mod fremme af tingenes internet;

2. bifalder den opmærksomhed, Kommissionen retter mod sikkerhed, beskyttelse af 
personoplysninger og privatlivets fred samt forvaltning af tingenes internet;

3. er enig i forslaget om hurtigst muligt at iværksætte internetprotokol version 6 (IPv6) som 
grundlag for fremtidig udbredelse og forenkling af internettet;

4. mener, at udviklingen af et intelligent internet og dertil hørende applikationer i de 
kommende år vil få betydelige konsekvenser for de europæiske borgeres hverdag og 
vaner;

5. gør opmærksom på, at RFID-teknologi til intelligent etikettering af produkter og 
forbrugsgoder kan anvendes overalt og praktisk taget er usynlig og lydløs; anmoder derfor 
om, at denne teknologi bliver gjort til genstand for yderligere og nøjere undersøgelser fra 
Kommissionens side, navnlig med hensyn til:

 radiobølgers konsekvenser for sundheden
 chippenes miljøbelastning og genbrug af disse
 forbrugernes ret til beskyttelse af privatlivets fred
 tilstedeværelse af intelligente chip i et givet produkt
 retten til den tavse chip
 borgernes sikkerhed hvad indsamling og beskyttelse af personoplysninger angår,

og om nødvendigt bliver gjort til genstand for særlig lovgivning på europæisk plan;

6. mener, der skal lægges stor vægt på at sikre en global lovgivningsramme og faste 
tidsfrister på europæisk plan for at fremme og lette offentlige og private investeringer i 
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tingenes internet;

7. mener, at udviklingen af nye applikationer og selve funktionsmåden for tingenes internet 
skal følge udviklingen i de europæiske forbrugeres tillid til systemet;

8. understreger, at det for at styrke europæisk økonomi er nødvendigt at investere i ny 
informations- og kommunikationsteknologi, som er et redskab til økonomisk vækst og 
adgang til nye systemer og nye applikationer for et stadigt stigende antal europæiske 
borgere og virksomheder;

9. anmoder Kommissionen om fortsat at finansiere forskningsprojekter under det syvende 
rammeprogram inden for tingenes internet for at styrke den europæiske ikt-sektor og 
støtter anvendelsen af rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP) for at 
fremme udbredelse heraf;

10. mener, at tingenes internet har et betydeligt potentiale hvad angår økonomisk udvikling, 
udvikling af produktionen, forbedring af serviceydelsers kvalitet og optimering af 
virksomhedernes logistik- og distributionskæder, lagerstyring og skabelse af nye 
muligheder for arbejdstagere og virksomheder; 

11. mener, at forbrugsgoder bliver mere konkurrencedygtige på markedet gennem anvendelse 
af nye teknologier i produktionsprocessen;

12. er af den opfattelse, at udbredelse af tingenes internet giver mulighed for bedre interaktion 
mellem mennesker og objekter og mellem selve objekterne;

13. er enig i Kommissionens intention om fortsat at overvåge situationen og vurdere, om der 
er behov for yderligere harmoniserede frekvensressourcer, som øremærkes til tingenes 
internet;

14. understreger den vigtige rolle, byerne vil spille i udviklingen af tingenes internet, idet de 
kan bringe det ud af den rent private sfære; minder også om den udstrakte brug, som 
lokale myndigheder kan gøre heraf, for eksempel i forbindelse med tilrettelæggelse af 
offentlig transport, affaldsindsamling, udregning af forureningsniveauer, trafikstyring 
m.v.;

15. mener, at anvendelsen af tingenes internet i naturen kan bidrage til udviklingen af grønne 
teknologier, mere effektiv energiudnyttelse og heraf følgende miljøbeskyttelse og til at 
øge forbindelsen mellem ikt og naturen;

16. anmoder Kommissionen om at gøre en indsats for at få fastsat internationale fælles 
standarder om standardisering af RFID-teknologi og dertil hørende applikationer;

17. glæder sig over Kommissionens intention om at forelægge en meddelelse i løbet af 2010 
om privatlivets fred i og tilliden til det allestedsnærværende informationssamfund; 
understreger betydningen af denne meddelelse og de deri foreslåede foranstaltninger til 
styrkelse af lovgivningen vedrørende privatlivets fred og beskyttelsen af 
personoplysninger;
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18. anmoder Kommissionen om nøje at overvåge, at den allerede vedtagne europæiske 
lovgivning anvendes korrekt, og forelægge en tidsplan vedrørende de retningslinjer, den 
har til hensigt at stille forslag om på europæisk plan for at styrke sikkerheden hvad 
tingenes internet og RFID-applikationer angår;

19. anmoder ligeledes Kommissionen om regelmæssigt at underrette Parlamentet om 
udviklingen i dialogen med operatørerne inden for denne sektor og de interesserede parter 
samt om de initiativer, den har til hensigt at gennemføre;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Det er gået mere end 40 år, siden de første internetapplikationer, hvilket internettets opfinder, 
sir Tim Berners-Lee, mindede om, da han for nylig aflagde besøg i Europa-Parlamentet1. I 
disse år har internettet undergået en konstant udvikling, navnlig i de seneste 25 år. I dag 
forbinder internettet cirka 1,5 milliarder mennesker i et stort netværk, og dets åbne 
opbygning, der er baseret på en standardiseret teknologi, har lettet dets udbredelse og 
interoperabilitet i hele verden.

Tingenes internet, som er et projekt, der blev påbegyndt i USA i 1999, bliver nu stadig mere 
populært og vil i de kommende 10-15 år komme til at revolutionere interaktionen mellem 
mennesker og ting og mellem selve tingene takket være den stigende anvendelse af RFID-
teknologi (radiofrekvensidentifikation).

Det element, der karakteriserer RFID-teknologi, er transponderen (eller taggen), dvs. en 
elektronisk komponent, der udgøres af en chip og en antenne. Chippen – hvis sider måler få 
millimeter – er i stand til at indeholde, modtage og udsende trådløse informationer vedrørende 
karakteren og sammensætningen af det produkt, det er placeret på.

Eksperter på området mener, at chip i fremtiden kommer til at erstatte de stregkoder, der 
anvendes i dag. Fordelen ved RFID-teknologi i forhold til de teknologier, der anvendes i dag, 
er, at chippen ikke behøver at være i kontakt med aflæseren for at blive aflæst, som det er 
tilfældet med magnetbånd, og den behøver ikke være synlig, som det er tilfældet med 
stregkoder. Desuden skal der gøres opmærksom på de detaljerede informationer og antallet af 
sådanne, som disse chip kan indeholde om de ting, de er forbundet med, og som denne 
teknologi giver mulighed for.   

Nuværende applikationer til tingenes internet og den fremtidige udvikling 

Der findes allerede konkrete eksempler i en række sektorer:

• automobilsektoren, hvor chip er i stand til direkte at videresende informationer til føreren 
om dæktrykket

• landbrugs- og fødevaresektoren, hvor RFID-teknologi gør det muligt at sikre høje 
produktstandarder hvad angår de markedsførte produkters hygiejnesikkerhed samt deres 
kemiske, fysiske og organoleptiske egenskaber.  Chippene gør det desuden muligt at foretage 
en hurtigere og bedre sporing af produktet.

Der er allerede blevet udviklet og anvendt mange andre applikationer i logistik- og 
transportsektoren med meget positive resultater, og nogle lande (Storbritannien og USA) har 
indført en chip i de nationale pas.  

Hvad fremtiden angår, giver RFID-teknologi sammen med en IP-adresse mulighed for at 
                                               
1 Den 8. årlige STOA-forelæsning, 1.december 2009
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skabe et enormt trådløst tingenes internet. Det konkrete eksempel, der nævnes oftest, er 
køleskabe, som – hvis de er programmeret med det formål – vil være i stand til at finde frem 
til produkter, der måtte have overskredet eller snart har sidste anvendelsesdato, og derefter 
sende oplysninger videre til forbrugeren. Der forventes yderligere udviklinger, når systemet 
bliver forbundet med Galileo.

I Kommissionens meddelelse af 18. juni 20091, som ligger til grund for denne 
initiativbetænkning, foreslås en handlingsplan – der forelægges i alt 14 initiativer – bl.a. med 
henblik på at udvikle tingenes internet og for at fremme udbredelsen deraf.

Ordførerens holdning

Ordføreren er enig i de overordnede linjer i Kommissionens meddelelse, men mener dog, at 
det er af central betydning nøje at overveje, om den gældende lovgivning er tilstrækkelig set i 
lyset af den fremtidige udvikling på området, eller om der i stedet er behov for at foretage 
yderligere og mere tilbundsgående undersøgelser med hensyn til en række vigtige aspekter –
navnlig dem, der direkte vedrører borgernes hverdag, retten til beskyttelse af privatlivets fred 
og personoplysninger samt forbrugersundheden – og vedtage ny fællesskabslovgivning på 
området.

Ordføreren frygter, at nogle af indsatsområderne i Kommissionens plan kan vise sig at være 
utilstrækkelige i forhold til den nuværende hurtige udvikling af RFID-teknologien, og mener 
derfor, at der skal lægges større vægt på en række tematikker, navnlig:

 radiobølgers konsekvenser for sundheden

 chippenes elektromagnetiske virkning

 genbrug af chippene

 forbrugernes ret til beskyttelse af privatlivets fred

 tilstedeværelse af intelligente chip i et givet produkt

 retten til den tavse chip

 borgernes sikkerhed hvad angår beskyttelse af personoplysninger.

Som ordføreren ser det, kommer udviklingen af nye applikationer og selve funktionsmåden 
for tingenes internet og de store konsekvenser, det vil få for de europæiske borgeres hverdag 
og vaner, til at følge udviklingen i de europæiske forbrugeres tillid til systemet. 

Det forekommer således ordføreren at være vigtigt at sikre lovgivnings- og 
reguleringsrammer, der på den ene side beskytter de europæiske forbrugere, og på den anden 
stimulerer til offentlige og private investeringer i tingenes internet.

                                               
1 KOM(2009)0278.
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Tingenes internet er en stor økonomisk mulighed, fordi det gør det muligt at optimere 
produktionsprocesser og energiforbrug samt skabe nye arbejdspladser og nye tjenesteydelser 
for et stadig stigende antal europæiske borgere og virksomheder.

Hvis Unionen virkelig har til hensigt at indtage en førerstilling på dette marked, skal den 
indtage en proaktiv holdning til emnet og sætte skub i forskning og pilotprojekter.

Endelig mener ordføreren, at der for at sikre stor udbredelse af disse nye teknologier skal 
lægges mest mulig vægt på forvaltning og standardisering af tingenes internet samt på, at 
nødvendigheden af yderligere harmoniserede frekvensressourcer, som øremærkes til tingenes 
internet, vurderes nøje.


