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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par lietisko internetu
(2009/2224(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas un Eiropas Parlamenta 2009. gada 18. jūnija paziņojumu Padomei, 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Lietiskais internets —
rīcības plāns Eiropai" (COM(2009)0278),

– ņemot vērā ES Spānijas prezidentūras sagatavoto darba programmu, ar ko tā iepazīstināja 
2009. gada 27. novembrī, un jo īpaši mērķi izstrādāt nākotnes internetu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu "Šodienas ieguldījums rītdienas Eiropā" 
(COM(2009)0036),

– ņemot vērā Komisijas ieteikumu par par privātuma un datu aizsardzības principu 
īstenošanu saistībā ar radiofrekvenciālās identificēšanas lietojumiem (C(2009)3200),

– ņemot vērā Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu (COM(2008)0800),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī 
Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, 
Juridiskās komitejas un  Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus (A7 
0000/2010),

A. tā kā pēdējo 25 gadu laikā internets ir attīstījies strauji un tam ir lielas perspektīvas gan 
attiecībā uz izplatīšanos ar platjoslas tehnoloģiju, gan jaunām lietojumprogrammām; 

B. ņemot vērā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozīmi ekonomikas 
izaugsmes veicināšanā un Eiropas uzņēmumu pētniecības un jauninājumu centienu 
sekmēšanā; 

C. tā kā Eiropas Savienībai būtu jāizstrādā vienots modelis, lai noteiktu un pastiprinātu 
sistēmas pārvaldību, tiesību uz privāto dzīvi ievērošanu, personas datu un patērētāju 
informācijas vākšanu un glabāšanu; 

D. tā kā nākamo gadu laikā ir gaidāma lietiskā interneta izaugsme, ir jāizveido droša, 
pārredzama un daudzpusēja lietiskā interneta pārvaldības sistēma;

E. tā kā daudzajām lietojuprogrammām, kurās izmantota radiofrekvenču identifikācijas 
(RFID) tehnoloģija, ir priekšrocības pār svītrkoda un magnētisko joslu tehnoloģiju 
lietojuprogrammām, un tā kā RFID ir izaugsmes potenciāls, kad tiks izveidota saskarne ar 
satelītsistēmu Galileo; tā kā mikročipu plašai izplatībai būtu ievērojami jasamazina 
vienības pašizmaksa;

F. tā kā RFID lietojumprogrammas jau darbojas ražošanas un loģistikas jomā un ļauj noteikt 
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un izsekot produktus, un šai tehnoloģijai ir interesantas iespējas citās jomās, jo īpaši 
veselības, transporta un energoefektivitātes jomā;

G. tā kā RFID tehnoloģija var sniegt labumu pilsoņiem dzīves kvalitātes, drošības un 
labklājības jomā, ja tiek pareizi pārvaldīti aspekti saitībā ar privātās dzīves un personas 
datu aizsardzību;

H. tā kā lietiskais internets ļaus saslēgt tīklā miljoniem ierīču, kas varēs sazināties un 
mijiedarboties ar RFID tehnoloģijas starpniecību apvienojumā ar IP adresi;

I. tā kā jāņem vērā tehnoloģiskie uzdevumi, ko rada elektronikas, sensoru un RFID 
barošanas un pārraides sistēmu iekļaušana dažu milimetru lielā mikročipā; 

J. tā kā ir būtiski informēt patērētājus par jaunām tehnoloģijām un to lietojumu;

1. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas paziņojumu un principā apstiprina pamatnostādnes 
rīcības plānam, lai veicinātu lietiskā interneta attīstību;

2. atbalsta Komisijas centienus vērst uzmanību uz pilsoņu drošību, personas datu aizsardzību 
un privāto dzīvi, kā arī lietiskā interneta pārvaldību;

3. apstiprina priekšlikumu tuvākajā laikā ieviest interneta protokola 6. versiju (IPv6), kas būs 
tīkla paplašināšanas un vienkāršošanas pamatā;

4. uzskata, ka tuvāko gadu laikā inteliģenta tīkla un tā lietojumprogrammu attīstība būtiski 
ietekmēs Eiropas pilsoņu dzīvi un viņu paradumus; 

5. norāda, ka RFID tehnoloģiju, ko izmanto patēriņa produktu un preču inteliģentai 
marķēšanai, var izmantot visur un ka tā ir gandrīz neredzama un darbojas bez skaņas; 
tādēļ prasa, lai Eiropas Komisija turpmāk padziļinātāk novērtētu šo tehnoloģiju, jo īpaši 
attiecībā uz:

 radio viļņu ietekmi uz veselību;
 mikročipu un to pārstrādes ietekmi uz vidi;
 patērētāju privāto dzīvi;
 inteliģento mikročipu izmantošanu noteiktos produktos;
 tiesībām uz mikročipu klusu darbību;

 garantijām pilsoņiem attiecībā uz personas datu vākšanu un aizsardzību;

kā arī attiecīgā gadījumā īpašiem noteikumiem Eiropas līmenī;

6. uzskata, ka ir prioritārā kārtībā jāievieš vispārējs tiesiskais regulējums un jānosaka precīzi 
termiņi Eiropas līmenī, lai veicinātu un vienkāršotu valsts un privātos ieguldījumus 
lietiskā interneta jomā;

7. uzskata, ka jauno lietojumprogrammu attīstība un lietiskā interneta darbība būs saistīta ar 
Eiropas patērētāju uzticību sistēmai; 



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

LV

8. uzsver – lai atveseļotu Eiropas ekonomiku, ir jāiegulda jaunās informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijās kā instrumentā, kas veicina ekonomikas izaugsmi un ļauj 
aizvien lielākam skaitam Eiropas pilsoņu un uzņēmumu piekļūt jaunām sistēmām un 
lietojumprogrammām;

9. aicina Komisiju saglabāt finansējumu Septītas pamatprogrammas pētniecības projektiem 
lietiskā interneta jomā, lai stiprinātu Eiropas IKT nozari, un atbalsta Konkurētspējas un 
jauninājumu pamatprogrammas izmantošanu izplatības veicināšanai;

10. uzskata, ka lietiskajam internetam ir ievērojams potenciāls ekonomikas un ražošanas 
attīstības, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas, uzņēmumu loģistikas ķēžu un izplatīšanas 
optimizācijas, inventāra pārvaldības un jaunu darba vietu un uzņēmumu izveides iespēju 
jomā;

11. uzskata, ka jaunu tehnoloģiju izmantošana ražošanas procesā padarīs patēriņa preces 
konkurēstpējīgākas tirgū;

12. uzskata, ka lietiskā interneta izplatība ļaus uzlabot mijiedarbību starp personām un lietām, 
kā arī starp lietām; 

13. atbalsta Komisijas ieceri turpināt uzraudzīt un novērtēt nepieciešamību pēc frekvenču 
spektra saskaņošanas īpaši lietiskā interneta vajadzībām;

14. uzsver pilsētu īpaši svarīgo nozīmi lietiskā interneta attīstībā, paplašinot to arī ārpus 
privātā lietojuma; uzsver arī, ka vietējām iestādēm varēs plaši izmantot lietisko internetu, 
piemēram, organizējot sabiedrisko transportu, vācot sadzīves atkritumus, aprēķinot 
piesārņojuma līmeni, pārvaldot satiksmi utt.;

15. uzskata, ka lietiskā interneta izmantošana dabā var sniegt ieguldījumu ekoloģisko 
tehnoloģiju attīstībā, enerģijas efektīvākā izmantošanā un tātad var palīdzēt labāk 
aizsargāt vidi, kā arī uzlabot saikni starp IKT un vidi;

16. prasa Komisija darīt visu, lai starptautiskā līmenī izveidotu kopējas normas RFID 
tehnoloģijas un tās lietojuprogrammu standartizēšanai;

17. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri 2010. gadā iesniegt paziņojumu par tiesību uz privāto dzīvi 
ievērošanu un uzticību informācijas sabiedrībai;  uzsver šā paziņojuma un ierosināto 
pasākumu nozīmi, lai pastiprinātu normas attiecībā uz privāto dzīvi un personas datu 
aizsardzību;

18. prasa Komisijai rūpīgi uzraudzīt, lai jau pieņemtie Eiropas līmeņa noteikumi attiecīgajā
jomā tiktu pareizi piemēroti, un līdz gada beigām iesniegt grafiku attiecībā uz 
pamatnostādnēm, ko tā gatavojas ierosināt Kopienas līmenī, lai pastiprinātu lietiskā 
interneta un RFID lietojumprogrammu drošību;

19. aicina Komisiju arī regulāri sniegt informāciju par dialoga ar nozares uzņēmējiem un 
iesaistītajām pusēm attīstību, kā arī par iniciatīvām, ar ko Komisija gatavojas nākt klajā;

20. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
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PASKAIDROJUMS

Kā atgādināja globālā tīmekļa izgudrotājs sers Tim Berners-Lee, ko nesen uzaicināja Eiropas 
Parlaments1,  ir pagājuši vairāk nekā 40 gadi, kopš parādījās pirmās interneta 
lietojumprogrammas. Šajā laikā un jo īpaši pēdējos 25 gados internets ir attīstījies pastāvīgi 
un nepārtraukti. Pašlaik internets apvieno tīklā vairāk nekā 1,5 miljardus cilvēku; interneta 
atvērtā arhitektūra, kuras pamatā ir standartizēta tehnoloģija, ir veicinājusi tā izplatību un 
savietojamību pasaules līmenī.

Lietiskā interneta projekts, ko 1999. gadā uzsāka ASV, ir kļuvis aizvien populārāks, un 
nākamo 10 līdz 15 gadu laikā, arvien vairāk izmantojot RFID (radiofrekvenču identifikācija) 
tehnoloģiju, ir gaidāms apvērsums mijiedarbības jomā starp personām un lietām un starp 
lietām. 

RFID tehnoloģijai raksturīgs elements ir transponders, t. i., elektroniska sastāvdaļa, ko veido 
mikročips un antena. Ar mikročipu, kura izmērs ir daži milimetri, var bez vadiem glabāt, 
saņemt un nosūtīt informāciju par produkta, kam tas ir piestiprināts, sastāvu.

Šajā jomā strādājošie eksperti uzskata, ka nākotnē mikročipi aizstās pašlaik izmantotos 
svītrkodus; RFID tehnoloģijas priekšrocības salīdzinājumā ar pašlaik izmantotajām 
tehnoloģijām izriet no tā, ka mikročipa nolasīšanai nav vajadzīgs kontakts, kas ir vajadzīgs, 
piemēram, magnētiskajām joslām, un tam nav jābūt redzamam kā, piemēram, svītru kodam. 
Turklāt ir jāuzsver īpatnības un informācijas daudzums, ko ar šo tehnoloģiju var ietvert 
mikročipā, kuru piestiprina pie saistītā priekšmeta.

Jau esošie lietiskā interneta lietojumi un attīstība nākotnē 

Konkrēti piemēri jau ir sastopami dažādās nozarēs:

• autorūpniecībā mikročips var reālajā laikā nosūtīt vadītājam informāciju par riepu 
spiedienu;

• pārtikas rūpniecībā RFID tehnoloģija ļauj nodrošināt produktiem augsta līmeņa higiēnas un 
sanitāro drošību, bet tirgū piedāvātiem produktiem – augsta līmeņa ķīmiskās, fiziskās un 
organoleptiskās īpašības.  Turklāt mikročipi ļauj uzlabot un paātrināt produktu izsekojamību.

Daudzi citi lietojumi ar ļoti labiem rezultātiem ir izstrādāti un īstenoti loģistikas un transporta 
nozarē. Dažas valstis (Apvienotā Karaliste un ASV) ir ieviesušas mikročipu valsts 
izsniegtajās pasēs.

Attiecībā uz nākotni RFID tehnoloģija, kas ir piesaistīta vienai IP (interneta protokols) 
adresei, paver iespējas izveidot milzīgu bezvadu lietisko tīklu. Visbiežāk minētais piemērs 
attiecas uz ledusskapjiem, kas gadījumā, ja tie ir pareizi programmēti, varēs atpazīt, vai 
produkti ir iespējami novecojuši un vai to derīguma termiņš tuvojas beigām, un par to 
                                               
1 STOA ikgadējā 8. konference, kas notika 2009. gada 1. decembrī.
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informēt patērētājus. Turpmāka attīstība tiek paredzēta, tiklīdz tiks izveidota saskarne starp šo 
sistēmu un Galileo.

Eiropas Komisijas 2009. gada 18. jūnija paziņojums1, kura pamatā ir pašreizējais patstāvīgais 
ziņojums, paredz rīcības plānu, kas ietver 14 iniciatīvas, lai cita starpā attīstītu lietisko 
internetu un veicinātu tā izplatību.

Referentes viedoklis

Referente kopumā atbalsta Komisijas iesniegto paziņojumu. Tomēr viņa uzskata, ka, pirms 
tiek pieņemti jauni tiesību akti šajā jomā, ir īpaši svarīgi rūpīgi izpētīt, vai pašlaik spēkā 
esošie tiesību akti pietiekami aptver turpmāko attīstību šajā nozarē vai arī, gluži pretēji, būs 
vajadzīgi padziļināti novērtējumi par dažiem būtiskiem aspektiem, proti, aspektiem, kas tieši 
ietekmēs pilsoņu privāto dzīvi, viņu personas datu privāto raksturu un patērētāju veselību. 

referente uzskata, ka daži Komisijas plānā ietvertie darbības virzieni varētu būt nepietiekami 
attiecībā uz ātro attīstību, ko šobrīd piedzīvo RFID tehnoloģija. Līdz ar to viņa uzskata, ka 
būtu jāpievērš vairāk uzmanības dažiem jautājumiem:

 radio viļņu ietekmei uz veselību;

 mikročipu elektromagnētiskajai ietekmei;

 to pārstrādei;

 patērētāju privātajai dzīvei;

 inteliģento mikročipu izmantošanai noteiktos produktos;

 tiesībām uz mikročipu klusu darbību;

 garantijām pilsoņiem par par viņu personas datu aizsardzību.

Kā uzskata referente, Eiropas patērētāju uzticība šai sistēmai būs saistīta ar jauno 
lietojumprogrammu attīstību un lietiskā interneta atttīstību, kā arī tā būtisko ietekmi uz 
Eiropas pilsoņu ikdienas dzīvi un paradumiem. .

Referentei šķiet, ka līdz ar to prioritārā kārtībā būtu jānodrošina, no vienas puses, 
reglamentējošs un tiesisks regulējums, kas aizsargātu Eiropas patērētājus, un, no otras puses, 
jāveicina valsts un privātie ieguldījumi lietiskā interneta jomā.

Lietiskais internets nozīmē plašu ekonomikas atvērtību, kas ļaus optimizēt ražošanas procesu 
un enerģijas patēriņu, radīt jaunas darba vietas un pakalpojumus aivien lielākam skaitam 
Eiropas pilsoņu un uzņēmumu.

Ja Eiropa Savienība patiešām vēlas būt līdere šajā tirgū, tai ir jāpieņem dinamiska pieeja, 
                                               
1 COM(2009)0278.
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veicinot pētniecību un izmēģinājuma projektus.

Visbeidzot, referente uzskata – lai nodrošinātu šo jauno tehnoloģiju plašu izplatību, būs 
jāpievērš vairāk uzmanības lietiskā interneta pārvaldībai un standartizācijai un rūpīgi 
jāuzrauga un jānovērtē nepieciešamība pēc papildu frekvenču spektra saskaņošanas īpaši 
lietiskā interneta vajadzībām.


