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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a tárgyak internetéről
(2009/2224(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, 2009. június 18-i, „A tárgyak 
internete – Cselekvési terv Európáért” című közleményére (COM(2009)0278),

– tekintettel az Unió soros spanyol elnöksége által 2009. november 27-én előterjesztett 
munkaprogramra, nevezetesen a jövő internetének fejlesztésére irányuló célkitűzésre,

– tekintettel a Bizottság „Ma beruházni a holnap Európájába” című közleményére 
(COM(2009)0036),

– tekintettel a Bizottságnak a magánélet és a személyes adatok védelme alapelvének a 
rádiófrekvenciás azonosításon alapuló alkalmazások területén történő alkalmazásáról 
szóló ajánlására (C(2009)3200),

– tekintettel az európai gazdasági fellendülés tervére, amely a gazdasági növekedés 
gyorsabb visszatérését hivatott elősegíteni (COM(2008)0800),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Jogi Bizottság és 
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel az elmúlt 25 év alatt az internet gyorsan fejlődött és figyelembe véve a széles sáv 
bővülésével az adatátvitelre és az új alkalmazásokra vonatkozó előrejelzéseket, 

B. mivel az információs és kommunikációs technológiák (IKT) fontos szerepet játszanak a 
gazdasági növekedés elősegítésében és az európai vállalkozások által végzett kutatás és 
fejlesztés ösztönzésében, 

C. mivel az Uniónak közös referenciakeret kell kialakítania a rendszer igazgatásának, a 
magánélet védelmének, a személyes adatok gyűjtésének és tárolásának, valamint a 
fogyasztók tájékoztatásának szabályozása és megerősítése érdekében, 

D. mivel a tárgyak internete várható fejlődésen megy keresztül az elkövetkező években, és 
szükség van biztos, átlátható és többoldalú igazgatási rendszer kidolgozására,

E. mivel a rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) számos előnyt hordoz, és rengeteg 
alkalmazása létezik a vonalkóddal és a mágnesszalaggal szemben, és mivel a Galileo 
műholdas rendszerhez kapcsolódó interfész elkészültével további fejlődés várható; mivel a 
chipek széles körű elterjedése az egységár jelentős csökkenését fogja eredményezni,

F. mivel a termelés és a logisztika terén már alkalmazzák, mivel a termékek azonosítása és 
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nyomon követhetősége számos előnyt kínál, és mivel e technológia előreláthatóan fontos 
fejlesztéseket eredményez majd sok ágazatban – nevezetesen az egészségügyben, a 
közlekedésben és az energiahatékonyságban,

G. mivel az RFID-technológia az életminőség, a biztonság és a jólét oldaláról igen hasznos 
lehet az állampolgárok számára, amennyiben a magánélet és a személyes adatok 
védelmének szempontjai megfelelően érvényesülnek,

H. mivel a tárgyak internete segítségével egy hálózatban lesz összekapcsolható több millió 
gép, amelyek az internetprotokoll-cím és az RFID-technológia együttese révén képesek 
lesznek egymással kommunikálni és egymással kölcsönhatásba lépni,

I. mivel az elektronika, az érzékelők és az energiaellátási és RFID-átviteli rendszer beépítése 
a mindössze néhány milliméteres chipbe jelentős technológiai kihívást jelent, 

J. mivel igen fontos az új technológiák és alkalmazásuk megismertetése a fogyasztókkal,

1. üdvözli az Európai Bizottság közleményét, és elvben támogatja a tárgyak internetének 
előmozdítására irányuló cselekvési terv iránymutatásait;

2. egyetért azzal, hogy a Bizottság figyelmet fordít az állampolgárok biztonságára, 
személyes adataik és a magánéletük védelmére, valamint a tárgyak internete igazgatására;

3. támogatja az internetprotokoll 6-os verziójának (IPv6) a lehető legrövidebb időn belüli 
bevezetését, amely verzió a hálózat jövőbeli bővítésének és egyszerűsítésének alapjául 
szolgál;

4. úgy véli, hogy az elkövetkező években az intelligens hálózat és a hozzá tartozó 
alkalmazások fejlődése jelentős hatással lesz az európai polgárok mindennapi életére és 
szokásaira;

5. megállapítja, hogy a termékek és fogyasztási javak „intelligens” címkézésére használt 
RFID-technológia mindenütt használható, gyakorlatilag láthatatlan és zajmentes; kéri 
ezért, hogy az Európai Bizottság a jövőben készítsen e technológiáról alapos értékelést, 
különösen a következő szempontok alapján:

 a rádióhullámok hatása az egészségre;
 a chipek és újrahasznosításuk hatása a környezetre;
 a fogyasztók magánélete;
 intelligens chipek jelenléte egy bizonyos termékben;
 a chipek kiiktatásához való jog;

 a személyes adatok gyűjtésére és védelmére vonatkozó biztosítékok az 
állampolgároknak, valamint adott esetben európai szintű konkrét szabályozás;

6. elsődleges fontosságúnak tartja, hogy európai szinten átfogó szabályozási keret jöjjön létre 
és pontos határidők kerüljenek meghatározásra a tárgyak internetébe történő állami és 
magánberuházások ösztönzése és elősegítése érdekében;



PR\803349HU.doc 5/9 PE438.414v01-00

HU

7. úgy véli, hogy új alkalmazások fejlesztése és a tárgyak internetének működése együtt jár 
majd az európai fogyasztók e rendszerbe fektetett bizalmával;

8. hangsúlyozza, hogy az európai gazdaság fellendítése érdekében helyénvaló beruházni az 
új információs és kommunikációs technológiákba mint a gazdasági növekedést ösztönző 
és az új rendszerekhez és alkalmazásokhoz az európai polgárok és vállalatok egyre 
nagyobb számban való hozzáférését elősegítő eszközökbe,

9. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn a hetedik keretprogramban a tárgyak internetére 
vonatkozó kutatási programok finanszírozását az európai IKT-ágazat megerősítése 
érdekében, és támogatja a versenyképességi és innovációs keretprogram igénybevételét a 
terjesztésük előmozdítására;

10. úgy véli, hogy a tárgyak internete figyelemreméltó lehetőséget hordoz a gazdaság és 
termelés fejlesztése, a szolgáltatások minőségének javítása, a vállalkozások logisztikai és 
terjesztési láncainak optimalizálása és a leltárkezelés szempontjából, valamint új 
lehetőségeket teremt a foglalkoztatás és a vállalkozások szintjén;

11. úgy véli, hogy a termelés folyamatában alkalmazott új technológiáknak köszönhetően a 
fogyasztási javak versenyképesebbek lesznek a piacon;

12. véleménye szerint a tárgyak internetének elterjedése lehetővé fogja tenni az emberek és a 
tárgyak közötti, valamint a tárgyak egymás közötti kölcsönhatásának javítását;

13. támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy továbbra is felügyelni és értékelni kívánja a 
kifejezetten a tárgyak internetére vonatkozó harmonizált frekvenciák szükségességét;

14. hangsúlyozza, hogy a városok alapvetően fontos szerepet fognak játszani a tárgyak 
internetének fejlődésében azáltal, ha ösztönzik, hogy túllépjen a kizárólag magáncélra 
való használaton; emlékeztet arra is, hogy a helyi hatóságok széles körűen fogják tudni 
használni, például a tömegközlekedés szervezésében, a háztartási szemét 
összegyűjtésében, a levegőszennyezés mértékének kiszámításában, a 
forgalomirányításban, stb.

15. úgy véli, hogy a tárgyak internetének felhasználása a természetben hozzájárulhat a zöld 
technológiák fejlesztéséhez, az energia hatékonyabb felhasználásához és ennélfogva a 
környezet fokozottabb védelméhez és az IKT-k és a környezet közötti viszony 
javításához;

16. kéri a Bizottságot, hogy tegyen meg mindent az RFID-technológia és alkalmazásai 
szabványosítását illető közös normák nemzetközi szintű meghatározása érdekében;

17. üdvözli a Bizottság szándékát, miszerint 2010-ben közleményt kíván kiadni a magánélet 
védelméről és a mindenütt jelen lévő információs társadalomba vetett bizalomról; 
hangsúlyozza e közlemény és a javasolt intézkedések fontosságát a magánélet és a 
személyes adatok védelmének szempontjait érintő normák megerősítése tekintetében;

18. kéri a Bizottságot, hogy szigorúan ügyeljen az e tárgyban már elfogadott európai szintű 
szabályok helyes végrehajtására, és az év vége előtt nyújtson be ütemtervet a közösségi 
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szinten javasolni kívánt, a tárgyak internete és az RFID-alkalmazások biztonságának 
megerősítését célzó iránymutatásokról;

19. felkéri a Bizottságot, hogy rendszeresen tájékoztassa az ágazati szereplőkkel és az érintett 
felekkel folytatott párbeszédről, valamint a saját maga által tenni kívánt 
kezdeményezésekről;

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Több mint negyven év telt el az internet első alkalmazása óta, amint arra az Európai 
Parlament által nemrégiben meghívott1 Sir Tim Berners-Lee, a World Wide Web feltalálója 
emlékeztetett. Ez alatt az időszak alatt, különösen az elmúlt huszonöt évben, az internet 
állandóan és megszakítás nélkül fejlődött. Ma mintegy 1,5 milliárd embert kapcsol össze; 
szabványosított technológián alapuló nyílt felépítése elősegítette világszintű elterjedését és 
együttműködési képességét.

Az Egyesült Államok által 1999-ben kezdeményezett projekt, a tárgyak internete egyre 
népszerűbbé válik; célja, hogy az elkövetkező 10–15 évben forradalmasítsa az emberek és 
tárgyak, illetve a tárgyak egymás közötti kölcsönhatását, az RFID-technológia 
(rádiófrekvenciás azonosítás) egyre szélesebb körű felhasználása révén.

Az RFID-technológia alapvető eleme a transzponder (vagy tag), más szóval egy chipből és 
egy antennából álló elektronikai alkatrész. Az adott terméken elhelyezett, mindössze néhány 
milliméteres méretű chip képes tárolni, valamint vezeték nélkül adni és venni a termék 
jellemzőire és összetételére vonatkozó információkat.

Az e területen tevékenykedő szakértők véleménye szerint a jövőben a chipek váltják majd fel 
a napjainkban alkalmazott vonalkódot; az RFID-technológia előnye a napjainkban használatos 
technológiákkal szemben az, hogy a mágnesszalaggal ellentétben a chip olvasásához nincs 
szükség érintkezésre, és a vonalkóddal ellentétben láthatónak sem kell lennie. Ezenfelül 
hangsúlyozni kell, hogy e technológiának köszönhetően az egyes tárgyakon elhelyezett chipek 
specifikus és nagy mennyiségű információt képesek tárolni e tárgyakra vonatkozóan.

A tárgyak internetének jelenlegi alkalmazása és a jövőbeli fejlemények 

Már ma is találkozhatunk konkrét példákkal a legkülönbözőbb területeken:

• a gépjárművek esetében a chipek valós időben képesek továbbítani a gumiabroncs 
nyomására vonatkozó információkat a vezetőnek;

• az élelmiszeriparban az RFID-technológia lehetővé teszi a forgalomba hozott termékek 
magas minőségének biztosítását higiéniai és biztonsági szempontból, és a kémiai, fizikai és 
érzékszervi jellemzők szempontjából. Ezenkívül a chipek lehetővé teszik a termékek nyomon 
követhetőségének javítását és felgyorsítását.

Számos más alkalmazás került kifejlesztésre és alkalmazásra a logisztika és a közlekedés 
terén, igen kedvező eredménnyel. Egyes országok (az Egyesült Királyságban és az Egyesült 
Államokban) bevezették a chip alkalmazását az útlevelekben.

A jövőben az internetprotokoll-címmel (IP-címmel) kombinált RFID-technológia által 
lehetőség nyílik a vezeték nélkül összekapcsolt tárgyak óriási hálózatának megteremtésére. A 
                                               
1 A STOA 8. éves konferenciája, 2009. december 1.
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leggyakrabban idézett példa azoké a hűtőszekrényeké, amelyek – megfelelően programozva –
képesek lesznek felismerni az esetleg lejárt szavatosságú vagy szavatossági idejük végéhez 
közelítő élelmiszereket és erről tájékoztatni a fogyasztót. További fejlemények várhatóak e 
rendszer és a Galileo közötti interfész létrehozását követően.

A Bizottság 2009. június 18-i közleménye1, amely a jelen saját kezdeményezésű jelentés 
alapjául is szolgál, egy 14 kezdeményezésből álló cselekvési tervet javasol a tárgyak 
internetének fejlesztése és terjesztése érdekében.

Az előadó álláspontja

Az előadó egyetért a bizottsági közleményben ismertetett általános irányvonalakkal. 
Mindazonáltal úgy véli, hogy alapvetően fontos lenne megvizsgálni, hogy a jelenleg hatályos 
jogszabályok kielégítőek-e a területen várható fejlemények szabályozásához, vagy 
ellenkezőleg, további, alaposabb értékelések lesznek szükségesek néhány fontos szempontra 
vonatkozóan – nevezetesen azokra, amelyek közvetlenül érintik az állampolgárok életét és 
magánéletét, személyes adataik bizalmas jellegét és a fogyasztók egészségét – annak 
érdekében, hogy új közösségi szabályozás szülessen e tárgyban. 

Az előadó attól tart, hogy a Bizottság által javasolt terv egyes cselekvési irányvonalai nem 
kielégítőek az RFID-technológia napjainkban tapasztalható gyors fejlődésére való tekintettel. 
Következésképpen nagyobb hangsúlyt kell fektetni egyes témákra, különösen a következőket 
illetően:

 a rádióhullámok hatása az egészségre;

 a chipek elektromágneses hatása;

 a chipek újrahasznosítása;

 a fogyasztók magánélete;

 intelligens chipek jelenléte egy bizonyos termékben;

 a chipek kiiktatásához való jog;

 személyes adataik védelmére vonatkozó biztosítékok az állampolgárok számára.

Az előadó szerint a tárgyak internete új alkalmazásainak fejlesztése és maga a rendszer 
működése, valamint az európai polgárok életére és szokásaira gyakorolt jelentős hatása együtt 
jár majd az európai fogyasztók rendszerbe fektetett bizalmával.

Az előadó véleménye szerint kiemelten fontos olyan jogszabályi keret biztosítása, amely 
egyrészt védi az európai fogyasztókat, másrészt ösztönzi a tárgyak internetébe történő állami 
és magánberuházásokat.

                                               
1 COM(2009) 0278.
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A tárgyak internete nagy gazdasági nyitást jelent, mivel lehetővé teszi az energiatermelés és 
-fogyasztás optimalizálását, új munkahelyek teremtését, valamint új szolgáltatások 
bevezetését egyre több európai polgár és vállalkozás számára.

Ha az Európai Unió valóban úttörő szerepet kíván magának ezen a piacon, akkor a kutatást és 
a kísérleti programokat ösztönöző dinamikus megközelítést kell kialakítania.

Végezetül pedig, az előadó véleménye szerint az új technológiák széles körű elterjedésének 
biztosítása érdekében a legnagyobb figyelmet az igazgatásra és a tárgyak internetének 
szabványosítására kell fordítani, valamint figyelemmel kell kísérni és értékelni kell a 
kiegészítő harmonizált frekvenciák szükségességét kifejezetten a tárgyak internetét illetően.


