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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

asjade interneti kohta
(2009/2224(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Asjade Internet – Euroopa tegevuskava” 
(KOM(2009)0278);

– võttes arvesse ELi eesistujariigi Hispaania 27. novembril 2009. aastal esitatud 
tööprogrammi, eelkõige eesmärki arendada tuleviku internetti;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa tulevikku tuleb investeerida juba täna” 
(KOM(2009)0036);

– võttes arvesse komisjoni soovitust eraelu puutumatuse ja andmekaitse põhimõtete 
kohaldamise kohta raadiosagedustuvastust kasutavates rakendustes (K(2009)3200);

– võttes arvesse Euroopa majanduse taastamise kava (KOM(2008)0800);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, õiguskomisjoni 
ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

A. arvestades interneti kiiret arengut viimase 25 aasta jooksul ning prognoose nii seoses 
lairibaühenduste laialdasemast kasutuselevõtust tingitud interneti leviku kui ka uute 
rakendustega;

B. arvestades info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rolli majanduskasvu soodustamisel ning 
Euroopa ettevõtete teadustegevuse ja innovatsiooni edendamisel;

C. arvestades, et liit peab töötama välja ühise tugiraamistiku, et struktureerida või parandada 
süsteemi haldamist, eraelu puutumatuse kaitset, isikuandmete kogumist ja säilitamist ning 
tarbijate teavitamist;

D. arvestades asjade interneti oodatavat arengut järgnevatel aastatel ning arvestades vajadust 
töötada välja asjade interneti turvaline, läbipaistev ja mitmepoolne haldamissüsteem;

E. arvestades raadiosagedustuvastuse (RFID) tehnoloogia eeliseid vöötkoodi ja magnetriba 
ees ja selle lugematuid rakendusi ning arvestades hilisemaid arengusuundi, kui rakendusi 
on võimalik ühendada satelliitsüsteemiga Galileo; arvestades, et kiipide laialdane 
kasutuselevõtt peaks oluliselt langetama ühikuhinda;

F. arvestades tootmissektoris ja logistikas juba praegu kasutusel olevaid rakendusi ja nende 
eeliseid seoses toodete tuvastamise ja jälgitavusega ning arvestades huvitavaid 
arenguvõimalusi, mida nimetatud tehnoloogia pakub paljudes valdkondades, eelkõige 
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tervishoiu- ja transpordisektoris ning energiatõhususe valdkonnas;

G. arvestades, et kodanikud võivad RFID-tehnoloogiast suurt kasu saada, kui elukvaliteedi, 
turvalisuse ja heaoluga seonduvaid eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse küsimusi 
hallatakse nõuetekohaselt;

H. arvestades, et asjade internet võimaldab võrku ühendada miljoneid masinaid, mis saavad 
RFID-tehnoloogia ja IP-aadressi abil olla üksteisega ühenduses ja on tänu sellele 
koostalitlusvõimelised;

I. arvestades tehnoloogilist raskust ühendada vaid mõne millimeetri suuruses kiibis 
elektroonika, andurid, toitesüsteem ja raadiosagedustuvastuse edastamise süsteem;

J. arvestades, kui vajalik on tarbijate teavitamine uutest tehnoloogiatest ja nende 
rakendustest, 

1. väljendab heameelt komisjoni teatise üle ja kiidab üldjoontes heaks tegevuskavas 
sisalduvad suunised asjade interneti edendamiseks;

2. kiidab heaks asjaolu, et komisjon pöörab tähelepanu turvalisusele, isikuandmete kaitsele, 
kodanike eraelu puutumatusele ja asjade interneti haldamisele; 

3. pooldab ettepanekut võtta kiiresti vastu internetiprotokolli kuues versioon (IPv6), mis on 
võrgu tulevase laiendamise ja lihtsustamise alus;

4. on arvamusel, et aruka võrgu ja selle rakenduste arendamisel on järgnevatel aastatel 
märkimisväärne mõju Euroopa kodanike igapäevaelule ja harjumustele;

5. nendib, et RFID-tehnoloogiat võib toodete ja tarbekaupade arukaks märgistamiseks 
kasutada kõikjal ja see on praktiliselt nähtamatu ja müravaba; palub seetõttu, et komisjon 
teostaks edaspidi põhjalikumaid hindamisi, eelkõige seoses järgmiste küsimustega:

 raadiolainete mõju tervisele,
 kiipide keskkonnamõju ja ringlussevõtt,
 tarbijate eraelu puutumatus,
 arukate kiipide olemasolu teatavas tootes,
 õigus raadiovaikusele,
 garantiid kodanikele seoses isikuandmete kogumise ja kaitsega;

ning kehtestaks vajaduse korral konkreetsed eeskirjad Euroopa tasandil;

6. peab esmatähtsaks tagada üldine õigusraamistik ja kindel ajakava Euroopa tasandil, et 
soodustada ja hõlbustada nii avaliku kui ka erasektori investeeringuid asjade internetti;

7. on arvamusel, et uute rakenduste väljatöötamine ja asjade interneti toimimine sõltub 
sellest, kui suur on Euroopa kodanike usaldus süsteemi vastu;

8. rõhutab, et Euroopa majanduse elavdamiseks tuleb investeerida uutesse info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiatesse, et soodustada majanduskasvu ning järjest rohkemate 
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kodanike ja ettevõtete juurdepääsu uutele süsteemidele ja rakendustele; 
9. palub, et komisjon jätkaks seitsmenda raamprogrammi teadusprojektide rahastamist asjade 

interneti valdkonnas, et tugevdada Euroopa info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
sektorit, ning kiidab heaks konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi 
kasutamise asjade interneti kasutuselevõtu soodustamiseks; 

10. on seisukohal, et asjade internetil on tohutu potentsiaal majanduse ja tootmise 
arendamisel, teenuste kvaliteedi parandamisel, ettevõtete tarne- ja turustamisahelate 
optimeerimisel, inventari haldamisel ning uute võimaluste loomisel tööhõives ja 
ettevõtluses; 

11. on seisukohal, et uute tehnoloogiate kasutamine tootmisprotsessis muudab tarbekaubad 
turul konkurentsivõimelisemaks;

12. on arvamusel, et asjade interneti kasutuselevõtt võimaldab saavutada inimeste ja asjade 
ning asjade omavahelise parema vastastikuse mõju;

13. toetab komisjoni kavatsust jälgida ja hinnata ka edaspidi, kas konkreetselt asjade interneti 
jaoks on vaja täiendavaid ühtlustatud sagedusi; 

14. rõhutab linnade olulist rolli asjade interneti arendamisel, et asjade internet ei piirduks vaid 
puhtalt erasfääriga; tuletab samuti meelde, et asjade internet pakub kohalikele 
omavalitsustele rohkelt kasutusvõimalusi, näiteks ühistranspordi korraldamisel, 
olmejäätmete kogumisel, saastetaseme mõõtmisel, liikluskorralduses jne;

15. on seisukohal, et asjade internet võib aidata looduses kaasa roheliste tehnoloogiate 
arendamisele, energia tõhusamale kasutamisele ja seega keskkonna paremale kaitsele ning 
muuta info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad keskkonnasõbralikumaks;

16. palub komisjonil teha kõik temast oleneva, et rahvusvahelisel tasandil kehtestataks RFID-
tehnoloogia ja selle rakenduste ühised standardid;

17. toetab komisjoni kavatsust esitada 2010. aastal teatise eraelu puutumatuse ja usalduse 
kohta kõikehõlmavas infoühiskonnas; rõhutab nimetatud teatise ning eraelu puutumatust 
ja isikuandmete kaitset käsitlevate eeskirjade tugevdamiseks kavandatud meetmete 
olulisust;

18. palub komisjonil tähelepanelikult jälgida, et Euroopa tasandil juba vastuvõetud 
asjaomaseid standardeid kohaldataks nõuetekohaselt, ning esitada ühenduse tasandil aasta 
lõpuks asjade interneti ja RFID-tehnoloogia rakenduste turvalisuse suurendamiseks 
kavandatavate suuniste ajakava;

19. palub ühtlasi, et komisjon teavitaks parlamenti korrapäraselt asjaomase valdkonna 
operaatorite ja sidusrühmadega peetavate konsultatsioonide seisust ning kavandatavatest 
algatustest;

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Esimeste internetirakenduste kasutuselevõtust on möödunud üle 40 aasta, nagu on 
meenutanud veebi looja Sir Tim Berners-Lee, kes külastas hiljuti ka Euroopa Parlamenti1. 
Nende aastate jooksul, eelkõige viimase 25 aasta jooksul on interneti areng olnud kindel ja 
katkematu. Praegu ühendab internet võrgus 1,5 miljardit inimest ning standardsel tehnoloogial 
põhinev avatud struktuur on soodustanud interneti levikut ja koostalitlusvõimet kogu 
maailmas.

Asjade internet, 1999. aastal Ameerika Ühendriikides alguse saanud projekt, on muutumas 
järjest populaarsemaks. Järgneva 10–15 aasta jooksul muudab see tänu 
raadiosagedustuvastuse tehnoloogia (RFID-tehnoloogia) järjest sagedasemale kasutamisele 
põhjalikult inimeste ja asjade ning asjade omavahelist vastastikust mõju.

RFID-tehnoloogiat iseloomustab transponder, teisisõnu kiibist ja antennist koosnev 
elektrooniline seade. Vaid mõne millimeetri suurune kiip on võimeline traadita talletama, 
vastu võtma ja edastama andmeid selle toote olemuse ja koostise kohta, mille külge ta on 
paigaldatud. 

Selle valdkonna eksperdid on arvamusel, et tulevikus asendavad kiibid praegu kasutusel 
olevad vöötkoodid, RFID-tehnoloogia eelis praegu kasutatavate tehnoloogiate ees on see, et 
erinevalt magnetribast ei ole kiibi lugemiseks vaja kontakti, samuti ei pea kiip olema nähtav 
nagu vöötkood. Samuti tuleb pidada silmas selle teabe eripära ja rohkust, mida kiibid 
suudavad tänu nimetatud tehnoloogiale talletada nende asjade kohta, millele nad on 
paigaldatud.

Asjade interneti kasutusel olevad rakendused ja tulevased arengusuunad 

Konkreetseid näited leiab eri valdkondadest:

• autotööstuses saavad kiibid edastada juhile reaalajas teavet rehvide rõhu kohta;

• põllumajandus- ja toiduainesektoris saab RFID-tehnoloogia abil tagada toodete kõrge 
kvaliteedi, pidades silmas turustatava toote ohutust ning keemilisi, füüsikalisi ja 
organoleptilisi omadusi. Kiibid tagavad ühtlasi toote parema ja kiirema jälgitavuse.

Palju teisi rakendusi on juba töötatud välja logistika- ja transpordisektoris ning nende 
kasutamine on andnud väga häid tulemusi, osa riike (Suurbritannia ja Ameerika Ühendriigid) 
kasutavad kiipe oma passides. 

Tulevikus võimaldab RFID-tehnoloogia koos IP-aadressiga luua tohutu suure asjade traadita 
võrgu. Kõige sagedamini tuuakse näidet külmkappide kohta: kui need on vastavalt 
programmeeritud, suudavad need tuvastada tooted, mille aegumistähtaeg on möödas või mis 
on aegumistähtaja piiril, ning on võimelised tarbijat sellest teavitama. Edasised arengusuunad 
                                               
1 Kaheksas STOA iga-aastaste loengute sari: 1. detsember 2009. 
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on nähtud ette siis, kui süsteem ühendatakse süsteemiga Galileo.

Komisjoni 18. juuni 2009. aasta teatises1, mis on käesoleva algatusraporti alus, nähakse ette 
14 tegevussuunast koosnev kava, mille eesmärk on muu hulgas arendada asjade internetti ja 
edendada selle kasutuselevõttu. 

Raportööri seisukoht

Raportöör toetab üldjoontes komisjoni teatises esitatud põhiaspekte, ent on sellest hoolimata 
seisukohal, et tuleb hoolikalt uurida, kas kehtivad õigusaktid on piisavad, pidades silmas 
valdkonna tulevasi arengusuundi, või tuleks edaspidi põhjalikumalt hinnata mõnda tähtsat 
aspekti, eelkõige neid aspekte, millel on otsene mõju kodanike elule ja eraelu puutumatusele, 
isikuandmete kaitsele ja tarbijate tervisele, ning võtta vastu seda valdkonda reguleerivad uued 
õigusaktid.

Raportöör arvab, et komisjoni ettenähtud kava mõned tegevussuunad ei pruugi olla piisavad, 
sest RFID-tehnoloogia areneb kiiresti. Raportöör on seega seisukohal, et teatavatele 
küsimustele tuleb panna suuremat rõhku, eelkõige küsimustele, mis käsitlevad järgmisi 
probleeme:

 raadiolainete mõju tervisele;

 kiipide elektromagnetiline mõju;

 kiipide ringlussevõtt;

 tarbijate eraelu puutumatus;

 arukate kiipide olemasolu teatavas tootes;

 õigus raadiovaikusele;

 garantiid kodanikele seoses isikuandmete kaitsega.

Raportöör on arvamusel, et uute rakenduste väljatöötamine ja asjade interneti toimimine ning 
selle suur mõju Euroopa kodanike igapäevaelule ja nende harjumustele sõltub sellest, kui suur 
on Euroopa kodanike usaldus süsteemi vastu. 

Raportööri arvates tuleks seega esmajärjekorras tagada selline reguleeriv õiguslik raamistik, 
mis ühelt poolt kaitseks Euroopa tarbijat, teiselt poolt aga soodustaks avaliku ja erasektori 
investeeringuid asjade internetti.

Asjade internetil on majanduse seisukohast suur potentsiaal, sest see võimaldab optimeerida 
tootmisprotsesse ja energiatarbimist, luua uusi töökohti ja pakkuda uusi teenuseid järjest 
rohkemate Euroopa kodanike ja ettevõtete jaoks.

                                               
1 KOM(2009)0278.
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Euroopa Liit peab kasutama proaktiivset lähenemisviisi ning hoogustama teadusuuringuid ja 
katseprojekte, kui ta soovib saavutada sellel turul juhtiva rolli.

Raportöör on samuti seisukohal, et uute tehnoloogiate laialdase kasutuselevõtu 
soodustamiseks tuleks pöörata erilist tähelepanu asjade interneti haldamisele ja 
standardimisele ning jälgida ja hinnata tähelepanelikult, kas konkreetselt asjade interneti jaoks 
on vaja täiendavaid ühtlustatud sagedusi.


