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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-internet tal-oġġetti
(2009/2224(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, fit-18 ta' Ġunju 2009, dwar l-
Internet tal-Oġġetti – Pjan ta' Azzjoni għall-Ewropa (COM(2009)0278),

– wara li kkunsidra l-programm ta' ħidma ppreżentat mill-President Spanjol tal-UE fis-27 ta' 
Novembru 2009, u b'mod partikolari l-objettiv li jiġi żviluppat l-internet tal-futur,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Ninvestu illum għall-
Ewropa ta' għada" (COM(2009)0036),

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ 
prinċipji għall-protezzjoni tal-privatezza u tad-data fl-applikazzjonijiet li jużaw l-
identifikazzjoni bil-frekwenza tar-radju (C(2009)3200),

– wara li kkunsidra l-Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku biex ikun hemm tkabbir 
ekonomiku iktar mgħaġġel (COM(2008)0800),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u tal-Kumitat għal-Libertajiet 
Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A7–0000/2010),

A. billi jitqies l-iżvilupp mgħaġġel tal-internet matul l-aħħar 25 sena u l-prospettivi, kemm 
rigward id-diffużjoni bl-estensjoni tal-'broadband' kif ukoll applikazzjonijiet ġodda, 

B. billi jitqies ir-rwol li kellhom it-teknoloġiji tal-informatika u tal-komunikazzjoni (ICT) fil-
promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku u biex jiġu stimulati r-riċerka u l-innovazzjoni tal-
impriżi Ewropej, 

C. billi l-Unjoni għandha bżonn ta' qafas komuni ta' referenza biex timmaniġġja jew issaħħaħ 
il-governanza tas-sistema, ir-rispett tal-ħajja privata, il-ġbir u l-ħżin ta' data personali kif 
ukoll l-informazzjoni tal-konsumaturi, 

D. billi titqies l-evoluzzjoni mistennija tal-internet tal-oġġetti matul is-snin li ġejjin u l-bżonn 
li tinħoloq sistema ta' governanza sigura, trasparenti u multilaterali għall-internet tal-
oġġetti,

E. billi jitqiesu l-vantaġġi u l-għadd kbir ta' applikazzjonijiet li jinvolvu t-teknoloġija tal-
RFID fil-livell ta' 'bar codes' u tal-istrixxi manjetiċi, kif ukoll l-evoluzzjonijiet mistennija 
meta tkun inħolqot l-interface bis-sistema satellitari Galileo; billi d-diffużjoni taċ-ċipep 
fuq skala kbira għandha twassal għal tnaqqis kbir fl-ispiża unitarja tagħhom,
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F. billi jitqiesu l-applikazzjonijiet diġà fis-seħħ fl-oqsma tal-produzzjoni u tal-loġistika, il-
vantaġġi rigward l-identifikazzjoni u t-traċċabilità tal-prodotti u l-iżviluppi interessanti li 
din it-teknoloġija tipprevedi f'ħafna setturi, b'mod partikolari dawk tas-saħħa, tat-trasport 
u tal-effiċjenza tal-enerġija,

G. billi jitqiesu l-vantaġġi li tista' ġġib it-teknoloġija tal-RFID liċ-ċittadini, jekk jiġu ttrattati 
b'mod korrett l-aspetti marbutin mal-protezzjoni tal-privatezza u d-data personali, fl-
oqsma tal-kwalità tal-ħajja, tas-sigurtà u tal-benesseri,

H. billi jitqies il-fatt li l-internet tal-oġġetti jippermetti li jitqegħdu fin-netwerk miljuni ta' 
magni kapaċi li jiddjalogaw u jinteraġixxu bejniethom permezz tat-teknoloġija tal-RFID 
flimkien ma' indirizz tal-IP,

I. billi titqies l-isfida teknoloġika li jiddaħħlu l-elettronika, is-sensuri u s-sistema ta' 
alimentazzjoni u trażmissjoni tal-RFID f'ċippa bi ħxuna ta' mhux iżjed minn ftit 
millimetri, 

J. billi huwa importanti li l-konsumaturi jkunu konxji ta' teknoloġiji ġodda u tal-
applikazzjonijiet tagħhom,

1. Jilqa' sew il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u fil-prinċipju japprova l-linji 
gwida tal-pjan ta' azzjoni għall-promozzjoni tal-internet tal-oġġetti;

2. Jaqbel mal-Kummissjoni li tagħti importanza lis-sigurtà, il-protezzjoni tad-data personali 
u l-privatezza taċ-ċittadini, kif ukoll il-governanza tal-internet tal-oġġetti; 

3. Japprova l-proposta li tiġi adottata kemm jista' jkun malajr il-verżjoni 6 tal-protokoll tal-
internet (IPv6) li fil-futur se jkunu bbażati fuqha l-espansjoni u s-simplifikazzjoni tan-
netwerk;

4. huwa tal-opinjoni li fis-snin li ġejjin, l-iżvilupp ta' netwerk intelliġenti u tal-
applikazzjonijiet tiegħu se jkollu impatt kbir fuq il-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini Ewropej u 
fuq id-drawwiet tagħhom;

5. Josserva li t-teknoloġija tal-RFID, użata għat-tikkettjar intelliġenti tal-prodotti u l-oġġetti 
għall-konsum, tista' tintuża kullimkien u hija prattikament inviżibbli u silenzjuża; 
b'konsegwenza ta' dan, jitlob li fil-futur, din it-teknoloġija tkun soġġetta għal 
evalwazzjonijiet iktar fil-fond min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea rigward b'mod 
partikolari:

 l-impatt tar-'radiowaves' fuq is-saħħa;
 l-impatt taċ-ċipep u tar-riċiklaġġ tagħhom fuq l-ambjent;
 il-privatezza tal-konsumaturi;
 il-preżenza ta' ċipep intelliġenti f'prodotti speċifiċi;
 id-dritt għas-silenzju taċ-ċipep;
 il-garanziji għaċ-ċittadini rigward il-ġbir u l-protezzjoni tad-data personali;

kif ukoll, jekk ikun meħtieġ, għandha tkun soġġetta għal regolamentazzjoni speċifika fil-
livell Ewropew;
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6. Iqis li hija prijorità li jitwaqqaf qafas regolatorju globali u li jiġu determinati skadenzi 
preċiżi fil-livell Ewropew biex jiġu stimulati u faċilitati l-investimenti pubbliċi u privati 
fir-rigward tal-internet tal-oġġetti;

7. Huwa tal-opinjoni li l-iżvilupp ta' applikazzjonijiet ġodda u l-istess tħaddim tal-internet 
tal-oġġetti se jimxu id f'id mal-fiduċja li l-konsumaturi Ewropej se juru fis-sistema;

8. Jenfasizza li, biex tissaħħaħ l-ekonomija Ewropea, jaqbel li jsir investiment fit-teknoloġiji 
l-ġodda tal-informatika u tal-komunikazzjoni bħala mezz biex jiġi stimulat it-tkabbir 
ekonomiku u li jippermetti l-aċċess għal sistemi ġodda u applikazzjonijiet ġodda għal 
numru dejjem jikber ta' ċittadini u impriżi Ewropej;

9. Jistieden lill-Kummissjoni biex iżżomm il-finanzjament tal-proġetti ta' riċerka tas-seba' 
programm ta' qafas fil-qasam tal-internet tal-oġġetti, bil-għan li jissaħħaħ is-settur 
Ewropew tal-ICT, u japprova l-użu tal-programm ta' qafas għall-innovazzjoni u l-
kompetittività biex titħeġġeġ id-diffużjoni tal-ICT;

10. Iqis li l-internet tal-oġġetti għandu potenzjal kbir fir-rigward tal-iżvilupp tal-ekonomija u 
tal-produzzjoni, tat-titjib tal-kwalità tas-servizzi u tal-ottimizzazzjoni tas-sistemi loġistiċi 
u tad-distribuzzjoni tal-impriżi, tal-ġestjoni tal-inventarju u l-ħolqien ta' possibilitajiet 
ġodda fil-qasam tal-impjieg u tal-impriżi;

11. Iqis li, permezz tal-applikazzjoni ta' teknoloġiji ġodda fil-proċessi tal-produzzjoni, il-
prodotti għall-konsum ikunu iżjed kompetittivi fis-suq;

12. Huwa tal-opinjoni li d-diffużjoni tal-internet tal-oġġetti tippermetti titjib fl-interazzjoni 
bejn in-nies u l-oġġetti u bejn l-oġġetti stess;

13. Japprova l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tkompli tissorvelja u tevalwa l-bżonn li 
tipproċedi b'mod frekwenti bl-armonizzazzjonijiet relatati  b'mod speċifiku mal-internet 
tal-oġġetti;

14. Jenfasizza r-rwol essenzjali li se jkollhom il-bliet fl-iżvilupp tal-internet tal-oġġetti billi 
jiżguraw li jmur lil hinn mill-aspett purament privat; ifakkar ukoll li l-awtoritajiet lokali 
jkunu jistgħu jagħmlu użu wiesa' tiegħu, bħal per eżempju fl-organizzazzjoni tat-trasport 
pubbliku, il-ġbir tal-iskart domestiku, il-kalkolu tar-rati tat-tniġġis, il-ġestjoni tat-traffiku, 
eċċ.

15. Iqis li l-użu tal-internet tal-oġġetti fin-natura jista' jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' 
teknoloġiji ħodor, għal użu iżjed effikaċi tal-enerġija u għalhekk għal ħarsien aħjar tal-
ambjent, kif ukoll għal titjib fir-relazzjoni bejn l-ICT u l-ambjent;

16. Jitlob lill-Kummissjoni biex tagħmel minn kollox biex tiddefinixxi, fil-livell 
internazzjonali, regoli komuni rigward in-normalizzazzjoni tat-teknoloġija tal-RFID u tal-
applikazzjonijiet tagħha;

17. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li, fl-2010, tippreżenta komunikazzjoni dwar ir-rispett 
tal-privatezza u dwar il-fiduċja fis-soċjetà omnipreżenti tal-informatika; jisħaq fuq l-
importanza ta' din il-komunikazzjoni u tal-miżuri proposti bil-għan li jissaħħu r-regoli 
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rigward l-aspetti tal-privatezza u tal-protezzjoni tad-data personali;

18. Jitlob lill-Kummissjoni biex taħdem bir-reqqa għall-applikazzjoni korretta tar-
regolamentazzjonijiet diġà adottati fil-livell Ewropew f'dak il-qasam, u biex tippreżenta, 
qabel tmiem is-sena, kalendarju rigward l-orjentamenti li bi ħsiebha tipproponi fil-livell 
Komunitarju biex jissaħħu s-sigurtà tal-internet tal-oġġetti u l-applikazzjonijiet tal-RFID;

19. Jistieden ukoll lill-Kummissjoni biex tinfurmah b'mod regolari dwar l-evoluzzjoni tad-
djalogu li qed isir mal-operaturi tas-settur u mal-partijiet ikkonċernati, kif ukoll dwar l-
inizjattivi li bi ħsiebha tieħu;

20. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet tal-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Kif fakkar is-Sur Tim Berners-Lee, il-bniedem li ħoloq il-World Wide Web, riċentament 
mistieden mill-Parlament Ewropew, għaddew iżjed minn erbgħin sena mill-ewwel 
applikazzjonijiet tal-internet1. Matul dan il-perjodu, u b'mod partikolari l-aħħar ħamsa u 
għoxrin sena, l-internet evolva b'mod kostanti u bla tfixkil. Illum il-ġurnata, l-internet 
jgħaqqad madwar 1.5 biljun persuna fin-netwerk; l-istruttura miftuħa tiegħu, li hija bbażata 
fuq teknoloġija standardizzata, iffaċilitat id-diffużjoni u l-interoperabilità fuq skala mondjali.

L-internet tal-oġġetti, proġett imniedi fl-1999 mill-Istati Uniti, qed isir dejjem iżjed popolari u 
huwa maħsub li, bejn l-10 u l-15-il sena li ġejjin, se joħloq rivoluzzjoni fl-interazzjoni bejn in-
nies u l-oġġetti kif ukoll bejn l-oġġetti stess permezz tal-użu dejjem jikber tat-teknoloġija tal-
RFID ().

L-element li jikkaratterizza t-teknoloġija tal-RFID huwa t-'transponder', fi kliem ieħor 
komponent elettroniku magħmul minn ċippa u antenna. Iċ-ċippa, li l-ħxuna tagħha hija ta' ftit 
millimetri, tista' taħżen, tirċievi u tittrażmetti l-informazzjoni mingħajr wajers rigward in-
natura u l-għamla tal-prodott li fuqu hija applikata.

L-esperti li jaħdmu f'dan il-qasam jaħsbu li fil-futur, iċ-ċipep se jieħdu post il-'barcodes' li 
huma attwalment użati; il-vantaġġ tat-teknoloġija tal-RFID meta mqabbla ma' teknoloġiji 
użati llum il-ġurnata huwa marbut mal-fatt li ċ-ċippa ma teħtieġx kuntatt biex tinqara, bħal fil-
każ tal-istrixxi manjetiċi, u lanqas ma trid tkun viżibbli bħall-'barcodes'. Barra minn hekk, 
jaqbel li jiġu enfasizzati l-ispeċifiċità u l-ammont ta' informazzjoni li dawn iċ-ċipep jistgħu 
jaħżnu – rigward l-oġġetti li huma assoċjati magħhom – permezz ta' din it-teknoloġija.

L-applikazzjoni tal-internet tal-oġġetti li qed isseħħ diġà u l-evoluzzjonijiet li ġejjin 

Diġà jistgħu jinsabu eżempji konkreti f'oqsma differenti:

• fil-qasam tal-karozzi, iċ-ċipep huma kapaċi jittrażmettu lis-sewwieqa, f'ħin reali, 
informazzjoni dwar il-pressjoni tat-tajers;

• fil-qasam agroalimentari, it-teknoloġija tal-RFID tippermetti l-garanzija ta' livell għoli tal-
prodotti fir-rigward tas-sikurezza iġenika u sanitarja u tal-karatteristiċi kimiċi, fiżiċi u 
organolettiċi tal-prodott kummerċjalizzat. Barra minn hekk, iċ-ċipep jippermettu t-titjib u t-
tħaffif tat-traċċabilità tal-prodott.

Diġà ġew żviluppati u implimentati numru ta' applikazzjonijiet oħrajn fl-oqsma tal-loġistika u 
tat-trasport, b'riżultati pożittivi ħafna. Ċerti pajjiżi (ir-Renju Unit u l-Istati Uniti) introduċew 
ċippa fil-passaporti nazzjonali tagħhom.

F'dak li għandu x'jaqsam mal-ġejjieni, it-teknoloġija tal-RFID, marbuta ma' indirizz tal-IP 
(protokoll tal-internet), se tiftaħ it-triq għall-ħolqien ta' netwerk ġigantesk mingħajr wajers tal-
                                               
1 8 konferenza annwali STOA tal-l ta' Diċembru 2009.
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oġġetti. L-iktar eżempju konkret imsemmi jirrigwarda l-friġġis, li jekk ikunu pprogrammati 
kif suppost, se jkunu f'pożizzjoni li jagħrfu jekk eventwalment il-prodotti jkunux skadew jew 
ikunux se jiskadu, u jkunu jistgħu jgħarrfu lill-konsumatur. Xi evoluzzjonijiet ulterjuri huma 
previsti meta jinħoloq l-'interface' bejn is-sistema u Galileo.

Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea tat-18 ta' Ġunju 20091, li huwa bbażat fuqha ir-
rapport ta' inizjattiva preżenti, tipprevedi pjan ta' azzjoni, li jinkludi 14-il inizjattiva, fost l-
oħrajn jiġi żviluppat l-internet tal-oġġetti u titħeġġeġ id-diffużjoni tiegħu.

L-opinjoni tar-rapporteur

Ir-rapporteur tapprova l-linji ġenerali tal-komunikazzjoni preżentata mill-Kummissjoni. Barra 
minn hekk hija tqis li huwa fundamentali li jiġi evalwat jekk il-leġiżlazzjoni li hija attwalment 
fis-seħħ hijiex biżżejjed biex tkopri l-evoluzzjonijiet mistennija fil-qasam, jew inkella jekk 
ikunx hemm bżonn ta' evalwazzjonijiet oħrajn, aktar fid-dettall, dwar ċerti aspetti importanti –
b'mod partikolari dawk li għandhom riperkussjonijiet diretti fuq il-ħajja u l-ħajja privata taċ-
ċittadini, fuq in-natura privata tad-data personali tagħhom u fuq is-saħħa tal-konsumaturi –
biex bħala riżultat tiġi adottata leġiżlazzjoni Komunitarja ġdida f'dak ir-rigward. 

Ir-rapporteur temmen li ċerti linji ta' azzjoni tal-pjan previst mill-Kummissjoni jistgħu ma 
jkunux biżżejjed fir-rigward tal-evoluzzjoni mgħaġġla li qed isseħħ fit-teknoloġija tal-RFID. 
Għalhekk hija ssostni li hemm bżonn li tingħata iktar importanza lil ċerti tematiċi, b'mod 
partikolari dawk li għandhom x'jaqsmu ma':

 l-impatt tar-'radiowaves' fuq is-saħħa;

 l-impatt elettromanjetiku taċ-ċipep;

 ir-riċiklaġġ tagħhom;

 il-privatezza tal-konsumaturi;

 il-preżenza ta' ċipep intelliġenti f'prodotti speċifiċi;

 id-dritt għas-silenzju taċ-ċipep;

 il-garanziji għaċ-ċittadini dwar il-protezzjoni tad-data personali tagħhom.

Skont ir-rapporteur, l-iżvilupp ta' applikazzjonijiet ġodda u t-tħaddim innifsu tal-internet tal-
oġġetti kif ukoll l-impatt importanti li se jkollu fuq il-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini Ewropej u 
fuq id-drawwiet tagħhom se jimxu id f'id mal-fiduċja li l-konsumaturi Ewropej se juru fis-
sistema.

F'għajnejn ir-rapporteur jidher li, minħabba f'hekk, hija prijorità li jiġi żgurat qafas regolatorju 
u ġuridiku li, minn naħa jipproteġi l-konsumatur Ewropew u, min-naħa l-oħra, jistimula l-

                                               
1 COM(2009) 0278.
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investiment pubbliku u privat fil-qasam tal-internet tal-oġġetti.

L-internet tal-oġġetti jikkostitwixxi opportunità ekonomika kbira minħabba l-fatt li se 
jippermetti li jiġu ottimizzati l-proċessi ta' produzzjoni u l-konsum tal-enerġija, li jinħolqu 
impjiegi ġodda kif ukoll servizzi ġodda għal numru dejjem jikber ta' ċittadini u impriżi 
Ewropej.

Jekk l-Unjoni Ewropea verament għandha l-intenzjoni li tokkupa pożizzjoni minn ta' quddiem 
f'dan is-suq, hija se jkollha tadotta approċċ dinamiku filwaqt li tħeġġeġ ir-riċerka u l-proġetti 
pilota.

Fl-aħħarnett, biex tiżgura diffużjoni wiesgħa ta' dawn it-teknoloġiji ġodda, ir-rapporteur hija 
tal-opinjoni li jaqbel li tingħata l-ikbar attenzjoni lill-governanza u lill-istandardizzazzjoni tal-
internet tal-oġġetti u li jiġi ssorveljat u evalwat bir-reqqa l-bżonn ta' frekwenzi armonizzati 
supplimentari b'mod speċifiku fir-rigward tal-internet tal-oġġetti.


