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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

esineiden internetistä
(2009/2224(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission 18. kesäkuuta 2009 antaman tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
"Esineiden internet –Toimintasuunnitelma Euroopalle" (KOM(2009)0278),

– ottaa huomioon EU:n puheenjohtajavaltio Espanjan 27. marraskuuta 2009 esittämän 
toimintaohjelman ja erityisesti tulevaisuuden internetin kehittämistä koskevan tavoitteen,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppa investoi tulevaisuuteen" 
(KOM(2009)0036),

– ottaa huomioon komission suosituksen yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevien 
periaatteiden toteuttamisesta radiotaajuustunnistusta käyttävissä sovelluksissa (K(2009) 
3200),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan talouden elvytyssuunnitelmasta 
(KOM(2008)0800),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja kansainvälisen 
kaupan valiokunnan, sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan valiokunnan, oikeudellisten 
asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
lausunnot (A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon internetin nopean kehityksen viimeisten 25 vuoden aikana ja sen 
tulevaisuudennäkymät sekä laajakaistan leviämisen että uusien sovellusten tasolla,

B. ottaa huomioon tieto- ja viestintätekniikan merkityksen talouskasvun edistämisessä ja 
Euroopan yritysten tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tukemisessa,

C. ottaa huomioon, että unionin on saatava yhteinen viitekehys järjestelmän hallinnan, 
yksityisyyden suojan, henkilötietojen keruun ja tallentamisen sekä kuluttajatiedotuksen 
jäsentelemiseksi tai tehostamiseksi,

D. ottaa huomion esineiden internetin odotettavissa olevan kehityksen lähivuosina ja tarpeen 
kehittää turvallinen, avoin ja monenkeskinen esineiden internetin hallintajärjestelmä,

E. ottaa huomioon RFID-teknologian edut viivakoodeihin ja magneettinauhoihin verrattuna 
ja sen lukemattomat sovellukset sekä tulevan kehityksen, kun se yhdistetään Galileo-
satelliittijärjestelmään; ottaa huomioon, että sirujen laajamittaisen leviämisen pitäisi 
laskea huomattavasti niiden yksikköhintaa,

F. ottaa huomioon tuotannossa ja logistiikassa jo käytössä olevat sovellukset, niiden hyödyt 
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tuotteiden tunnistamiselle ja jäljitettävyydelle sekä kiintoisat kehitysmahdollisuudet, joita 
tämä tekniikka tarjoaa useilla aloilla, erityisesti terveydenhuollossa, liikenteessä ja 
energiatehokkuudessa,

G. ottaa huomioon RFID-teknologian mahdolliset hyödyt kansalaisille, jos yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojaan liittyvät kysymykset järjestetään asianmukaisesti elämän laadusta, 
turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtien,

H. ottaa huomioon, että esineiden internetin ansiosta voidaan verkottaa miljoonia koneita, 
jotka voivat viestiä ja olla vuorovaikutuksessa keskenään RFID-teknologiaan yhdistetyn 
IP-osoitteen avulla,

I. ottaa huomioon, että on teknisesti haastavaa yhdistää muutaman millimetrin kokoiseen 
siruun elektroniikkaa, antureita ja RFID:n virtalähde- ja lähetinjärjestelmä,

J. ottaa huomioon, että on tärkeää tiedottaa kuluttajille uudesta tekniikasta ja siihen
liittyvistä sovelluksista,

1. panee tyytyväisenä merkille komission tiedonannon ja kannattaa periaatteessa esineiden 
internetin edistämiseksi laaditun toimintaohjelman suuntaviivoja;

2. kiinnittää komission lailla huomiota kansalaisten henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan 
samoin kuin esineiden internetin hallintaan;

3. kannattaa ehdotusta ottaa käyttöön pikaisesti IP-yhteyskäytännön versio 6 (IPv6) 
internetin tulevan laajentumisen ja yksinkertaistamisen perustaksi;

4. katsoo, että älykkään verkon ja siihen liittyvien sovellusten kehittäminen vaikuttaa 
tulevina vuosina huomattavasti unionin kansalaisten arkielämään ja tapoihin;

5. panee merkille, että tuotteiden ja kulutushyödykkeiden älykkäissä pakkausmerkinnöissä 
käytettävää RFID-teknologiaa voidaan käyttää kaikkialla ja se on käytännössä näkymätön 
ja äänetön; pyytää, että komissio tekee jatkossa tätä tekniikkaa koskevia 
perinpohjaisempia arviointeja, etenkin seuraavista näkökohdista:

 radioaaltojen terveysvaikutukset;
 sirujen ympäristövaikutukset ja niiden kierrätys;
 kuluttajien yksityisyyden suoja;
 älysirujen käyttö tietyissä tuotteissa;
 oikeus "radiohiljaisuuteen";
 henkilötietojen keräämiseen ja suojeluun liittyvät kansalaisten oikeudet;

ja antaa tarvittaessa unionin tason erityissäännöksiä;

6. katsoo, että on ensisijaisen tärkeää varmistaa EU:n tasolla yleinen sääntelykehys ja tarkat 
määräajat esineiden internetiin tehtävien julkisten ja yksityisten investointien 
kannustamiseksi ja helpottamiseksi;

7. katsoo, että uusien sovellusten kehittäminen ja esineiden internetin koko toiminta kulkevat 
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käsi kädessä Euroopan kuluttajien järjestelmää kohtaan tunteman luottamuksen kanssa;

8. korostaa, että EU:n talouden elvyttämiseksi pitää investoida uuteen tieto- ja 
viestintätekniikkaan talouskasvun välineenä, jotta yhä useammat EU:n kansalaiset ja 
yritykset voisivat käyttää uusia järjestelmiä ja uusia sovelluksia;

9. pyytää komissiota jatkamaan esineiden internetiin liittyvien seitsemännen puiteohjelman 
tutkimushankkeiden rahoittamista Euroopan tieto- ja viestintätekniikan alan 
vahvistamiseksi ja hyväksyy kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman käyttämisen 
niiden levittämisen edistämiseksi;

10. katsoo, että esineiden internet tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia talouden ja tuotannon 
kehittämiseen, palveluiden laadun parantamiseen ja yritysten logistiikka- ja jakeluketjujen 
optimoimiseen sekä uusien työpaikkojen ja yritysten luomiseen;

11. katsoo, että soveltamalla uusia tekniikoita tuotantoprosesseihin kulutushyödykkeistä tulee 
kilpailukykyisempiä markkinoilla; 

12. katsoo, että esineiden internetin leviäminen mahdollistaa paremman vuorovaikutuksen 
ihmisten ja esineiden välillä ja esineiden kesken;

13. yhtyy komission aikomukseen jatkaa erityisesti esineiden internetiä varten tarvittavia 
yhdenmukaistettaviksi tulevia lisätaajuuksia koskevaa seuranta- ja arviointityötä;

14. korostaa kuntien roolia esineiden internetin kehityksessä, sillä ne kehittävät sitä yksityistä 
sektoria pidemmälle; muistuttaa, että paikallisviranomaiset voivat hyödyntää esineiden 
internetiä monin tavoin, esimerkiksi joukkoliikenteen järjestämisessä, jätteiden keruussa, 
saastetason mittaamisessa, liikenteen hallinnassa jne;

15. katsoo, että esineiden internetin käyttö luonnossa voi auttaa vihreän teknologian 
kehittämisessä, energian käytön tehostamisessa ja ympäristönsuojelussa sekä vahvistaa 
tieto- ja viestintätekniikan ja luonnon välistä suhdetta;

16. pyytää komissiota ryhtymään toimiin RFID-teknologian ja sen sovellusten 
yhdenmukaistamiseen liittyvien yhteisten standardien määrittelemiseksi kansainvälisellä 
tasolla;

17. panee tyytyväisenä merkille komission aikomuksen esittää vuoden 2010 aikana tiedonanto 
yksityisyyden suojan ja luottamuksen merkityksestä kaikkialle ulottuvassa 
tietoyhteiskunnassa; korostaa tämän tiedonannon ja henkilötietojen ja yksityisyyden 
suojaa koskevien säännösten tiukentamiseksi ehdotettujen toimien merkitystä;

18. pyytää komissiota valvomaan tarkasti tässä asiassa jo annettujen EU:n säädösten 
tinkimätöntä täytäntöönpanoa ja esittämään ennen vuoden loppua aikataulun 
suuntaviivoille, joita se aikoo ehdottaa unionin tasolla esineiden internetin ja 
RFID-teknologian sovellusten turvallisuuden parantamiseksi;
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19. pyytää komissiota myös tiedottamaan parlamentille säännöllisesti alan toimijoiden ja 
sidosryhmien kanssa käytävän vuoropuhelun kehittymisestä ja aloitteista, joita se aikoo 
hyväksyä;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Ensimmäisistä internetsovelluksista on kulunut yli 40 vuotta, kuten äskettäin parlamentin 
vieraana ollut World Wide Webin keksijä Sir Tim Berners-Lee muistutti1. Näinä vuosina, 
varsinkin viimeisten 25 vuoden aikana, internetin kehitys on ollut jatkuvaa ja 
keskeytymätöntä. Internet yhdistää nykyisin noin 1,5 miljardia ihmistä verkostoksi;
standardoituun tekniikkaan perustuva avoin rakenne on mahdollistanut sen maailmanlaajuisen 
leviämisen ja yhteentoimivuuden.

Yhdysvalloissa vuonna 1999 aloitettu hanke, esineiden internet, on puolestaan jatkuvasti 
suositumpi ja sen ennustetaan saavan aikaan seuraavien 10–15 vuoden aikana 
vallankumouksellisia muutoksia vuorovaikutukseen ihmisten ja esineiden välillä ja esineiden 
kesken RFID-teknologian lisääntyvän käytön ansiosta.

RFID-teknologiassa keskeisellä sijalla on RFID-tunniste eli tagi, toisin sanoen mikrosirusta ja 
antennista koostuva elektroninen komponentti. Muutaman millimetrin kokoinen siru pystyy 
tallentamaan, ottamaan vastaan ja lähettämään langattomasti tietoa tuotteesta, johon se on 
kiinnitetty, sen ominaisuuksista ja koostumuksesta.

Asiantuntijoiden mukaan sirut syrjäyttävät tulevaisuudessa nykyiset viivakoodit.
RFID-teknologian edut nykyisin käytettävään tekniikkaan verrattuna liittyvät siihen, että sirun 
ei pidä olla kontaktissa, jotta se voidaan lukea, kuten magneettinauhat, eikä sen tarvitse olla 
näkyvissä kuten viivakoodit. Lisäksi on mainittava, että tämän teknologian ansiosta sirut 
voivat sisältää suuren määrän erityistietoja esineistä, joihin ne on kiinnitetty.

Esineiden internetin nykysovelluksia ja kehitysnäkymiä

Konkreettisia esimerkkejä löytyy eri aloilta:

• autoalalla sirut pystyvät antamaan kuljettajalle reaaliaikaista tietoa rengaspaineista;

• elintarvikealalla RFID-tekniikan avulla voidaan taata myytävien tuotteiden hygieniaa ja 
terveyttä sekä kemiallista, fyysistä ja aistinvaraisesti tunnistettavaa koostumusta koskevat 
korkeatasoiset turvallisuusstandardit. Sirujen avulla tuote voidaan myös jäljittää paremmin 
ja nopeammin.

Monia muitakin sovelluksia on jo kehitelty ja otettu käyttöön hyvin tuloksin logistiikan ja 
kuljetusten alalla. Eräät maat (Iso-Britannia ja Yhdysvallat) ovat lisänneet sirun passeihinsa.

Tulevaisuudessa RFID-teknologiaan yhdistetyn IP-osoitteen avulla voidaan luoda jättimäinen 
esineiden langaton verkko. Useimmin mainittu konkreettinen esimerkki on jääkaappi, joka 
oikealla tavalla ohjelmoituna voi tunnistaa vanhentuneet tai kohta vanhentuvat tuotteet ja 
ilmoittamaan siitä kuluttajalle. Lisää kehitystä on luvassa, kun järjestelmä yhdistetään 
Galileo-satelliittijärjestelmään.

Tämän mietinnön aiheena olevassa komission 18. kesäkuuta 2009 antamassa tiedonannossa2

                                               
1 STOAn kahdeksas vuosittainen luento, 1. joulukuuta 2009.
2 KOM(2009) 0278.
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on toimintasuunnitelma, jossa on esitetty 14 aloitetta muun muassa esineiden internetin 
kehittämiseksi ja sen levittämisen edistämiseksi.

Esittelijän kanta

Esittelijä kannattaa komission tiedonannon yleisiä suuntaviivoja. On kuitenkin ensiarvoisen 
tärkeää arvioida huolellisesti, onko nykyinen lainsäädäntö riittävää alan tulevan kehityksen 
valossa vai tarvittaisiinko uusia ja perinpohjaisempia arvioita eräistä kysymyksistä, erityisesti 
sellaisista seikoista, jotka vaikuttavat kansalaisten elämään, yksityisyyteen, henkilötietojen 
suojaan ja kuluttajien terveyteen, ja onko syytä antaa EU:n säädöksiä asiasta.

Esittelijä on huolissaan, että eräät komission toimintasuunnitelman toimintalinjoista saattavat 
olla riittämättömiä RFID-tekniikan nopean kehityksen takia. On siis painotettava tiettyjä 
aiheita, erityisesti niitä, jotka liittyvät seuraaviin seikkoihin:

 radioaaltojen terveysvaikutukset;

 sirujen sähkömagneettiset vaikutukset;

 sirujen kierrätys;

 kuluttajien yksityisyyden suoja;

 älysirujen käyttö tietyissä tuotteissa;

 oikeus "radiohiljaisuuteen";

 henkilötietojen suojeluun liittyvät kansalaisten oikeudet.

Esittelijän mielestä uusien sovellusten kehittäminen ja esineiden internetin koko toiminta sekä 
huomattavat vaikutukset, joita sillä on unionin kansalaisten arkielämään ja tapoihin, kulkevat 
käsi kädessä Euroopan kuluttajien järjestelmää kohtaan tunteman luottamuksen kanssa.

On siis ensisijaisen tärkeää varmistaa oikeudelliset ja sääntelypuitteet, jotka toisaalta 
suojelevat Euroopan kuluttajia ja toisaalta rohkaisevat ja helpottavat esineiden internetiin 
tehtäviä julkisia ja yksityisiä investointeja.

Esineiden internet merkitsee suurta taloudellista mahdollisuutta, koska sen avulla voidaan 
optimoida tuotantoprosesseja ja energiankulutusta, luoda uusia työpaikkoja ja uusia palveluita 
yhä useammille Euroopan kansalaisille ja yrityksille.

Jos Euroopan unioni todella aikoo ottaa johtavan aseman näillä markkinoilla, sen pitää toimia 
ennakoivasti tässä asiassa ja tukea tutkimusta ja koehankkeita.

Jotta tämän uuden tekniikan laajamittainen leviäminen voidaan varmistaa, esittelijä katsoo, 
että on kiinnitettävä mahdollisimman suurta huomiota esineiden internetin hallintoon ja 
standardointiin ja valvottava ja arvioitava tarkasti uusien yhdenmukaistettaviksi tulevien 
taajuuksien tarvetta esineiden internetiä varten.
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