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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl daiktų interneto
(2009/2224(INI))

Europos Parlamentas,

–– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 18 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Daiktų 
internetas. Europos veiksmų planas“ (COM(2009)0278),

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 27 d. ES pirmininkaujančios Ispanijos pristatytą darbo 
programą ir ypač tikslą vystyti ateities internetą,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Investuokime šiandien į rytojaus Europą“ 
(COM(2009)0036),

–  atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją dėl privatumo ir duomenų apsaugos principų 
įgyvendinimo taikomosiose priemonėse, kurių naudojimas pagrįstas radijo dažniniu 
atpažinimu (C(2009)3200),

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos atkūrimo planą greitesniam grįžimui prie 
ekonomikos augimo (COM(2008)0800),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Tarptautinės prekybos komiteto, taip pat ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, 
Teisės reikalų komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto 
nuomones (A7-0000/2010),

A. kadangi pastaruosius dvidešimt penkerius metus internetas sparčiai vystomas, ir taip pat 
ateityje numatomos perspektyvos, susijusios su plačiajuosčio ryšio plėtojimu ir su naujų 
priemonių taikymu,

B. kadangi svarbus vaidmuo tenka informacinėms ir komunikacinėms technologijoms (IRT) 
siekiant skatinti ekonomikos augimą bei mokslinius tyrimus ir Europos įmonių naujoves, 

C. kadangi Europos Sąjungai reikia taikyti bendrą pagrindų sistemą siekiant apibrėžti ar 
sustiprinti sistemos valdymą, privatumą, asmens duomenų rinkimą bei saugojimą bei 
vartotojų informavimą,

D. kadangi artimiausiu metu tikimasi daiktų interneto plėtros ir kadangi reikia sukurti saugią, 
skaidrią ir daugiašalę daiktų interneto valdymo sistemą,

E. kadangi esama pranašumų ir taikoma daugybė RDA technologijų, susijusių su 
brūkšniniais kodais ir magnetinėmis juostelėmis, bei numatomi būsimi patobulinimai, 
kurie bus taikomi sukūrus sąsają su „Galileo“ palydovų sistema; kadangi dėl plataus 
masto lustų taikymo turėtų smarkiai sumažėti jų vieneto išlaidos,
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F. kadangi gamybos ir logistikos sektoriuose jau taikomos priemonės, ir yra pranašumų, 
susijusių su gaminių identifikavimu bei atsekamumu bei vykdomi svarbūs patobulinimai, 
kurie taikant šią technologiją numatomi daugumoje sektorių, ypač sveikatos, transporto ir 
energijos vartojimo efektyvumo sektoriuose,

G. kadangi RDA technologijos piliečiams teikia daug privalumų, su sąlyga, kad bus teisingai 
valdomi aspektai, susiję su privataus gyvenimo ir asmens duomenų apsauga, atsižvelgiant 
į gyvenimo kokybę, saugumą ir gerovę,

H. kadangi dėl daiktų interneto bus galima sujungti į tinklą daugybę mašinų, kurios galės 
sąveikauti ir veikti kartu, taikant RDA technologiją, suderintą su IP adresu,

I. kadangi iškeltas technologinis iššūkis, į kelių milimetrų kraštinės lustą integruoti 
elektroniką, jutiklius, tiekimo ir RDA perdavimo sistemą,

J. kadangi yra svarbu informuoti vartotojus apie naujas technologijas ir atitinkamas taikomas 
priemones,

1. palankiai vertina Europos Komisijos komunikatą ir iš esmės pritaria veiksmų plano, skirto 
daiktų internetui skatinti, gairių taikymui;

2. pritaria tam, kad Komisija atkreipia dėmesį į saugumą, asmens duomenų apsaugą ir 
piliečių privatumą bei daiktų interneto valdymą;

3. pritaria pasiūlymui nedelsiant patvirtinti interneto protokolo šeštąją versiją (IPv6), kuria 
bus remiamasi ateityje plečiant ir supaprastinant tinklą;

4. mano, kad ateinančiais metais pažangaus tinklo ir atitinkamų taikomų priemonių plėtra 
padarys reikšmingą poveikį Europos piliečių kasdieniniam gyvenimui bei jų įpročiams;

5. atkreipia dėmesį, kad RDA technologija, naudojama pažangiam gaminių ir vartojimo 
prekių ženklinimui, gali būti taikoma visur ir yra beveik nepastebima bei tyli; taigi prašo, 
kad Europos Komisija išsamiau įvertintų minėtą technologiją, ypač: 

 radijo bangų poveikį sveikatai;
 lustų ir jų perdirbimo poveikį aplinkai;
 vartotojų privatumą;
 pažangių lustų įdiegimą atitinkamuose gaminiuose;
 teisę į lustų tylėjimą;
 garantijas piliečiams dėl asmens duomenų rinkimo ir apsaugos,

taip pat, jei reikia, ir į konkrečių teisės aktų užtikrinimą Europos lygmeniu;

6. mano, kad pirmiausia Europos lygmeniu reikia užtikrinti bendrąją reguliavimo sistemą ir 
nustatyti tikslius terminus siekiant skatinti ir palengvinti viešąsias ir privačiąsias 
investicijas daiktų interneto sektoriuje;

7. laikosi nuomonės, kad naujų priemonių plėtra ir pats daiktų interneto veikimas priklausys 
nuo Europos piliečių pasitikėjimo sistema;
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8. pabrėžia, kad norint atgaivinti Europos ekonomiką, reikia investuoti į naujas informacijos 
ir ryšių technologijas, kaip ekonomikos augimo priemonę ir galimybę kuo didesniam 
Europos piliečių bei įmonių skaičiui prieiti prie naujų sistemų ir priemonių;

9. prašo Komisijos tęsti septintąją bendrąją programą daiktų interneto srityje siekiant 
sustiprinti Europos IRT sektorių ir pritaria Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios 
programos (KIBP) naudojimui siekiant skatinti jos skleidimą;

10. mano, kad daiktų internetas turi didelį potencialą, susijusį su ekonomikos ir gamybos 
plėtra, paslaugų kokybės gerinimu bei logistikos ir įmonių paskirstymo grandinių 
optimizavimu, inventoriaus valdymu, naujų, su darbu bei įmonėmis susijusių, galimybių 
kūrimu;

11. mano, kad naujų technologijų taikymas gamybos procesams padidins vartojimo prekių 
konkurencingumą rinkoje;

12. mano, kad dėl daiktų interneto skvarbos pagerės sąveika tarp asmenų ir daiktų bei sąveika 
tarp pačių daiktų;

13. pritaria Komisijos ketinimui ir toliau stebėti ir vertinti poreikį taikyti papildomus 
suderintus dažnius siekiant konkrečių, su daiktų internetu susijusių, tikslų;

14. pabrėžia, kad plėtojant daiktų internetą ir siekiant, kad jis būtų naudojamas ne vien tik 
privačioje srityje, miestams teks svarbiausias vaidmuo,   be to, primena, kad jis gali duoti 
labai daug naudos vietos savivaldos institucijoms, pavyzdžiui, padėti organizuoti viešąjį 
transportą, surinkti atliekas, nustatyti taršos lygį, valdyti transporto srautus ir pan.;

15. mano, kad daiktų interneto naudojimas gamtoje gali padėti plėtoti ekologiškas 
technologijas, taupiau naudoti energiją ir geriau apsaugoti aplinką, taip pat plėtoti IRT ir 
aplinkosaugos sąsajas;

16. prašo Komisijos pradėti darbus, kuriais siekiama tarptautiniu lygmeniu apibrėžti bendrus 
standartus, susijusius su RDA technologijos ir atitinkamų taikomų programų 
standartizavimu;

17. palankiai vertina Komisijos ketinimą 2010 m. pateikti komunikatą dėl privatumo ir 
pasitikėjimo universalioje informacinėje visuomenėje; pabrėžia šio komunikato svarbą ir 
pasiūlytas priemones, kuriomis siekiama sustiprinti atitinkamas normas, susijusias su 
privatumu ir asmens duomenų apsauga;

18. prašo Komisijos stebėti, kad būtų teisingai taikomi Europos lygmeniu jau patvirtinti 
atitinkami teisės aktai ir iki metų pabaigos pristatyti tvarkaraštį, susijusį su gairėmis, 
kurias ji ketina pasiūlyti Bendrijos lygmeniu siekiant sustiprinti daiktų interneto ir RDA 
įrenginių saugumą;

19.  taip pat prašo Komisijos nuolat jį informuoti apie sektoriaus subjektų ir suinteresuotų 
šalių dialogą bei apie iniciatyvas, kurias ketina taikyti;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Praėjo daugiau kaip keturi metai nuo pirmųjų interneto programų taikymo, kaip priminė 
neseniai Parlamente viešėjęs World Wide Web įkūrėjas Tim Berners-Lee1. Šiuo metu, ypač 
pastaraisiais dvidešimt metų, internetas nuolat ir nepaliaujamai tobulėjo. Šiandieną prie 
interneto prisijungę 1,5 mlrd. žmonių; dėl interneto atviros struktūros, paremtos standartizuota 
technologija, palengvėjo jo plitimas ir sąveika pasaulio mastu.Daiktų interneto projektas, 
pradėtas 1999 m. Jungtinėse Valstijose, tampa vis populiaresnis ir yra numatoma, kad jis per 
ateinančius 10–15 metų iš esmės pakeis asmenų ir daiktų sąveiką bei sąveiką tarp pačių daiktų 
dėl vis augančio RDA (radijo dažninio atpažinimo) technologijos naudojimo.

Siųstuvas-imtuvas – elementas, kuriuo charakterizuojama RDA technologija, kitaip tariant, 
elektroninis komponentas, kurį sudaro lustas ir antena. Lustas, kurio kraštinė yra keli 
milimetrai, belaidžiu būdu gali sutalpinti, gauti ir perduoti informaciją apie produktą, prie 
kurio jis yra pritvirtintas.

Sektoriaus specialistai mano, kad ateityje lustai pakeis šiandieną naudojamus brūkšninius 
kodus; RDA technologijos pranašumas, palyginus su šiuo metu naudojamomis 
technologijomis, yra susijęs su tuo, kad norint nuskaityti lustą nereikalingas kontaktas (kaip 
magnetinių juostelių atveju) ir jis neturi būti matomas (kaip brūkšninių kodų atveju). Be to, 
reikia pabrėžti specifiškumą ir informacijos apie daiktus, su kuriais yra susieti, kiekį, kurį gali 
apimti lustai taikant šią technologiją.  

Naudojamos daiktų interneto priemonės ir ateities patobulinimai 

Nuo šiol įvairiose srityse galima rasti konkrečių pavyzdžių:

• automobilių sektoriuje, naudojant lustus, galima realiu laiku perduoti vairuotojui 
informaciją apie padangų slėgį;

• žemės ūkio maisto produktų sektoriuje, taikant RDA technologiją, galima užtikrinti 
aukštus produktų standartus, susijusius su higienos ir sveikatos sauga, parduodamo produkto 
cheminėmis, fizinėmis ir organoleptinėmis savybėmis. Lustų taikymu užtikrinamas geresnis ir 
greitesnis produkto atsekamumas.

Logistikos ir transporto sektoriuose jau patobulinta ir pritaikyta daug kitų priemonių, kurios 
davė daug teigiamų rezultatų; kai kurios šalys (Didžioji Britanija ir Jungtinės Amerikos 
Valstijos) įdiegė lustą į nacionalinius pasus.  

Kalbant apie ateitį, taikant RDA technologiją, suderintą su IP adresu (interneto protokolas), 
bus galima sukurti milžinišką daiktų belaidžio tinklo ryšį. Konkretus, dažniausiai minimas 
pavyzdys, yra susijęs su šaldytuvais, jei jie bus tinkamai užprogramuoti, galės atpažinti 
pasenusius produktus arba produktus, kurių galiojimo laikas greitai baigsis, ir apie tai 

                                               
1 8-oji STOA metinė paskaita: 2009 m. gruod˛io 1 d.
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informuoti vartotoją. Yra numatyti kiti patobulinimai, kai tik bus sukurta sistemos sąsaja su 
„Galileo“ sistema.

2009 m. birželio 18 d. Europos Komisijos komunikate1, kuriame remiamasi šiuo pranešimu 
savo iniciatyva, pateikiamas veiksmų planas. Jame numatoma 14 iniciatyvų, skirtų be kita ko 
vystyti daiktų internetą ir sudaryti palankias sąlygas jo plitimui.

Pranešėjos pozicija

Pranešėja pritaria bendroms Komisijos komunikatu pristatytoms gairėms; vis dėl to, ji mano, 
kad yra būtina atidžiai įvertinti, ar šiuo metu galiojančių teisės aktų pakanka tolesnei 
sektoriaus raidai, ar vis dėl to reikia išsamiau įvertinti atitinkamus svarbius aspektus, ypač 
tuos, kurie turi tiesioginį poveikį piliečių gyvenimui ir privatumui, jų asmens duomenims ir 
vartotojų sveikatai, tokiu būdu siekiant priimti naujus atitinkamus ES teisės aktus.

Pranešėja baiminasi, kad kai kurių Komisijos parengto plano veiklos gairių gali nepakakti dėl 
greito RDA technologijos tobulėjimo. Taigi, ji mano, kad geriau reikėtų pabrėžti tam tikrus 
klausimus, ypač susijusius su:

 radijo bangų poveikiu sveikatai;

 lustų elektromagnetiniu poveikiu;

 jų perdirbimu;

 vartotojų privatumu;

 pažangių lustų įdiegimu atitinkamame produkte;

 teise į lustų tylėjimą;

 garantijomis piliečiams dėl asmens duomenų rinkimo ir apsaugos.

Pasak pranešėjos, naujų priemonių taikymo plėtra ir daiktų interneto veikimas, taip pat ir jo 
daroma didelė įtaka Europos piliečių kasdieniniam gyvenimui bei jų įpročiams priklausys nuo 
Europos piliečių pasitikėjimo sistema. 

Pranešėjos manymu, pirmiausia reikėtų užtikrinti reguliavimo ir teisinę sistemą, kurias 
taikant, viena vertus, yra apsaugomas Europos vartotojas, antra vertus, daiktų interneto srityje 
skatinamos viešosios ir privačiosios investicijos.

Daiktų internetas atveria dideles ekonomikos galimybes, taip pat jis padės optimizuoti 
gamybos procesus ir energijos suvartojimą, sukurti naujas darbo vietas bei naujas paslaugas 
vis didėjančiam piliečių ir Europos įmonių skaičiui.

Jei Europos Sąjunga tikrai ketina šioje rinkoje užimti lyderės poziciją, ji turėtų taikyti 
                                               
1 COM(2009)0278
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atitinkamą aktyvų požiūrį, skatindama mokslinius tyrimus ir bandomuosius projektus.

Siekiant užtikrinti šios naujos technologijos plitimą pranešėja mano, kad didžiausią dėmesį 
reikės sutelkti daiktų interneto valdymui ir standartizavimui, kontroliuoti ir atidžiai vertinti 
papildomų suderintų dažnių poreikį konkretiems, su daiktų internetu susijusiems, tikslams 
įgyvendinti.


