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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie Internetu przedmiotów 
(2009/2224 (INI))

Parlament Europejski:

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 18 czerwca 2009 r. w 
sprawie Internetu przedmiotów - planu działań dla Europy (COM(2009)0278),

– uwzględniając program prac przestawiony przez prezydencję hiszpańską UE dnia 
27 listopada 2009 r., a w szczególności cel dotyczący rozwoju Internetu w przyszłości,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Inwestowanie w przyszłość Europy” 
(COM(2009)0036),

– uwzględniając zalecenie Komisji w sprawie wdrażania zasad ochrony prywatności i 
ochrony danych w zastosowaniach wspieranych identyfikacją radiową (C(2009)3200),

– uwzględniając europejski plan naprawy gospodarczej na rzecz szybszego przywrócenia 
wzrostu gospodarczego (COM(2008)0800),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a także 
opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, Komisji Prawnej oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze szybki rozwój Internetu w ostatnich dwudziestu pięciu latach oraz 
przewidywania na przyszłość zarówno na poziomie rozpowszechniania wraz z 
rozszerzeniem szerokiego pasma, jak i na poziomie nowych zastosowań,

B. mając na uwadze rolę technologii informacyjnych i komunikacyjnych w sprzyjaniu 
rozwojowi gospodarczemu, stymulowaniu badań naukowych i innowacji przedsiębiorstw 
europejskich,

C. mając na uwadze konieczność wyposażenia Unii we wspólne ramy odniesienia, by mogła 
osadzić w ramach lub umocnić zarządzanie systemem, ochronę prywatności, gromadzenie 
i przechowywanie danych osobowych, a także informacji o konsumentach,

D. mając na uwadze oczekiwany w najbliższych latach rozwój Internetu przedmiotów oraz 
konieczność opracowania bezpiecznego, przejrzystego i wielostronnego systemu 
zarządzania Internetem przedmiotów,

E. mając na uwadze korzyści i niezliczone zastosowania technologii RFID (identyfikacji 
radiowej) w odniesieniu do kodów kreskowych i paska magnetycznego oraz dalszy 
rozwój w połączeniu z systemem satelitarnym Galileo; mając na uwadze, że 
rozpowszechnianie „chipów” na szeroką skalę powinno wiązać się ze znacznym 
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obniżaniem ich kosztów jednostkowych,

F. mając na uwadze już istniejące zastosowania w sektorach produkcji i logistyki, korzyści w 
odniesieniu do identyfikacji i identyfikowalności produktów oraz interesujący rozwój, 
którego należy spodziewać się w wielu sektorach w związku ze stosowaniem omawianej 
technologii (szczególnie w sektorze opieki zdrowotnej, transportu czy wydajności 
energetycznej),

G. mając na uwadze korzyści dla obywateli, jakie może przynieść technologia RFID, jeżeli 
będzie się odpowiednio zarządzało aspektami związanymi z ochroną prywatności i 
danych osobowych w odniesieniu do jakości życia, bezpieczeństwa i dobrobytu,

H. mając na uwadze, że Internet przedmiotów umożliwi połączenie w sieci milionów 
urządzeń mogących komunikować i działać między sobą dzięki technologii RFID w 
połączeniu z adresem IP,

I. mając na uwadze wyzwanie technologiczne dotyczące zintegrowania w jednym 
kilkumilimetrowym „chipie” elementów elektronicznych, sensorów oraz systemu 
zasilania i przekazywania RFDI,

J. mając na uwadze znaczenie, którego nabiera kwestia uświadomienia konsumentów w 
zakresie nowych technologii i właściwych aplikacji,

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji Europejskiej i w zasadzie zgadza się z 
wytycznymi zawartymi w planie działania mającym na celu promowanie Internetu 
przedmiotów;

2. podziela uwagę, z jaką Komisja Europejska traktuje kwestie bezpieczeństwa, ochrony 
danych osobowych i prywatności obywateli, a także zarządzania Internetem przedmiotów;

3. zgadza się z propozycją przyjęcia w najbliższym czasie protokołu internetowego w wersji 
6 (IPv6) , który będzie stanowił podstawę ekspansji i uproszczenia sieci w przyszłości;

4. jest zdania, że rozwój inteligentnej sieci i związanych z nią aplikacji będzie miał w 
najbliższych latach znaczący wpływ na życie codzienne obywateli europejskich i na ich 
przyzwyczajenia;

5. zauważa, że technologia RFID odnosząca się do inteligentnego etykietowania produktów i 
dóbr konsumpcyjnych może być wykorzystywana wszędzie oraz że w praktyce jest ona 
niewidoczna i bezgłośna; wnioskuje w związku z tym, aby Komisja Europejska 
przeprowadziła kolejne i głębsze oceny omawianej technologii przede wszystkim w 
zakresie:

 wpływu fal radiowych na zdrowie,
 wpływu „chipów” i ich recyklingu na środowisko naturalne,
 prywatności konsumentów,
 obecności inteligentnych „chipów” w określonym produkcie,
 prawa do wyłączenia „chipów”,
 gwarancji dla obywateli w odniesieniu do zbierania i ochrony danych osobowych
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oraz by technologia ta stała się – jeżeli zajdzie taka konieczność – przedmiotem 
szczegółowych przepisów o zasięgu europejskim;

6. za kwestię priorytetową uznaje zapewnienie ogólnych ram regulacyjnych i ustalenie 
konkretnych terminów na szczeblu europejskim dla zachęcania do inwestycji publicznych 
i prywatnych i ułatwiania ich w sektorze Internetu przedmiotów;

7. jest zdania, że rozwojowi nowych aplikacji i samemu działaniu Internetu przedmiotów 
powinno towarzyszyć zaufanie, które konsumenci europejscy będą mieli do systemu;

8. podkreśla, że dla naprawy gospodarki europejskiej należy inwestować w nowe 
technologie informacyjne i komunikacyjne będące instrumentem na rzecz wzrostu
gospodarczego, aby umożliwić dostęp do nowych systemów i nowych aplikacji coraz 
większej liczbie obywateli i przedsiębiorstw europejskich;

9. zwraca się do Komisji Europejskiej o dalsze finansowanie projektów badań naukowych w 
dziedzinie Internetu przedmiotów zapisanych w siódmym programie ramowym na rzecz 
umocnienia europejskiego sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych i 
popiera wykorzystywanie programu CIP (program ramowy na rzecz konkurencyjności i 
innowacji) do promowania rozpowszechniania;

10. uważa, że Internet przedmiotów posiada znaczny potencjał w zakresie rozwoju 
gospodarczego i produkcyjnego, poprawy jakości usług i optymalizacji łańcuchów 
logistycznych i dystrybucyjnych przedsiębiorstw, zarządzania inwentarzem, tworzenia 
nowych możliwości dla pracowników i przedsiębiorców;

11. uważa, że wraz z zastosowaniem nowych technologii do procesów produkcyjnych towary 
konsumpcyjne staną się bardziej konkurencyjne na rynku;

12. jest zdania, że rozpowszechnianie Internetu przedmiotów będzie sprzyjać lepszej 
interakcji między osobami i przedmiotami oraz między samymi przedmiotami;

13. podziela zamiar Komisji Europejskiej polegający na dalszym monitorowaniu i ocenianiu 
zapotrzebowania na dodatkową harmonizację częstotliwości na szczególne potrzeby 
Internetu przedmiotów;

14. podkreśla istotną rolę, jaką odegrają miasta w rozwoju Internetu przedmiotów, sprawiając, 
że wykroczy on poza aspekt czysto prywatny; przypomina ponadto, że władze lokalne 
mogą go w dużym stopniu wykorzystywać, na przykład przy organizacji transportu 
publicznego, wywożenia śmieci, obliczania poziomu zanieczyszczenia, zarządzania 
ruchem itp.;

15. uważa, że wykorzystanie Internetu przedmiotów w odniesieniu do przyrody może 
przyczynić się do rozwoju ekologicznych technologii, do lepszego wykorzystania energii i 
tym samym ochrony środowiska naturalnego, a także do polepszenia stosunku między 
ICT a środowiskiem naturalnym;

16. zwraca się do Komisji Europejskiej o określenie wspólnych międzynarodowych 
standardów dotyczących normalizacji technologii RFID i wiążących się z nią aplikacji;
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17. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji Europejskiej dotyczący przedstawienia w 
2010 r. komunikatu w sprawie poszanowania prywatności i zaufania do wszechstronnego 
społeczeństwa informacyjnego; podkreśla znaczenie tego komunikatu i proponowanych 
środków na rzecz umocnienia przepisów odnoszących się do aspektów związanych z 
prywatnością i ochroną danych osobowych;

18. zwraca się do Komisji Europejskiej o uważne czuwanie nad poprawnym stosowaniem 
przepisów już przyjętych na szczeblu europejskim w omawianej dziedzinie oraz o 
przedstawienie do końca roku kalendarza wytycznych, który zamierza zaproponować na 
szczeblu wspólnotowym dla wzmocnienia bezpieczeństwa Internetu przedmiotów i 
aplikacji RFID;

19. zwraca się ponadto do Komisji Europejskiej o regularne informowanie Parlamentu o 
rozwoju dialogu z podmiotami działającymi w sektorze i z zainteresowanymi stronami 
oraz o inicjatywach, jakie zamierza zatwierdzić;

20. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Od pierwszego zastosowania aplikacji internetowych upłynęło ponad czterdzieści lat, o czym 
przypomniał wynalazca World Wide Web sir Tim Berners-Lee, który niedawno gościł 
w Parlamencie Europejskim1. W ciągu tych lat, a przede wszystkim w ciągu ostatnich 
dwudziestu pięciu lat Internet rozwijał się stale i nieprzerwanie. Dzisiaj Internet łączy w sieci 
około półtora miliarda osób; jego otwarta struktura, opierająca się na ustandaryzowanej 
technologii, ułatwiła jego rozpowszechnianie i interoperacyjność w skali światowej.

Internet przedmiotów (projekt zainicjowany w 1999 r. w Stanach Zjednoczonych) staje się 
coraz bardziej popularny i w najbliższych 10-15 latach ma zrewolucjonizować kontakty 
między osobami i przedmiotami oraz między samymi przedmiotami dzięki coraz częstszemu 
wykorzystywaniu technologii RFID (identyfikacja radiowa).

Cechą charakterystyczną technologii RFID jest transponder (tzw. tag) czyli element 
elektroniczny składający się z „chipu” i anteny. „Chip”, którego wielkość nie przekracza 
kilku milimetrów, może zawierać, przyjmować i przekazywać informacje w połączeniu 
bezprzewodowym dotyczące charakteru i składu produktu, do którego został zastosowany.

Specjaliści z omawianego sektora uważają, że w przyszłości „chipy” zastąpią używane dzisiaj 
kody kreskowe; zaletą technologii RFID w porównaniu z technologiami wykorzystywanymi 
obecnie jest to, że „chip” nie musi znajdować się w kontakcie z czytnikiem, aby mógł zostać 
odczytany, jak ma to miejsce w przypadku pasków magnetycznych i nie musi być widoczny, 
jak ma to miejsce w przypadku kodów kreskowych. Należy także uwzględnić charakter i ilość 
informacji, które mogą zawierać „chipy” w odniesieniu do przedmiotów, do których zostały 
zastosowane, na co pozwala omawiana technologia.

Obecne zastosowanie Internetu przedmiotów i rozwój w przyszłości 

Już teraz można znaleźć konkretne przykłady w różnych sektorach:

• w sektorze motoryzacyjnym „chipy” mogą przekazywać kierowcy w czasie rzeczywistym 
informacje dotyczące ciśnienia w oponach;

• w sektorze rolno-spożywczym technologia RFID umożliwia zapewnienie wysokiego 
standardu produktów w zakresie bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego, cech chemicznych, 
fizycznych i organoleptycznych sprzedawanego produktu. „Chipy” pozwalają ponadto na 
lepszą i szybszą identyfikowalność produktu.

Opracowano już i wprowadzono wiele innych zastosowań w sektorze logistyki i transportu, 
co przyniosło bardzo pozytywne wyniki; niektóre kraje (Wielka Brytania i Stany 
Zjednoczone) wprowadziły „chip” do paszportów.

Jeżeli chodzi o przyszłość, technologia RFID w połączeniu z adresem IP (internet protocol) 
                                               
1 8. Doroczny Odczyt STOA: 1 grudnia 2009 r.
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umożliwi utworzenie ogromnej sieci bezprzewodowej przedmiotów. Konkretny, często 
cytowany przykład dotyczy lodówek, które po odpowiednim zaprogramowaniu będą mogły 
rozpoznawać już lub wkrótce przeterminowane produkty i informować o tym konsumenta. 
Przewiduje się, że po połączeniu omawianej technologii z systemem Galileo nastąpi dalszy 
postęp.

Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 18 czerwca 2009 r.2, stanowiący podstawę 
niniejszego sprawozdania z inicjatywy własnej, przewiduje plan działania (przedstawiono 14 
inicjatyw) na rzecz m. in. rozwoju Internetu przedmiotów i sprzyjania jego 
rozpowszechnianiu.

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni zgadza się z ogólnymi wytycznymi zapisanymi w komunikacie Komisji 
Europejskiej; za równie ważną uważa potrzebę uważnego ocenienia, czy obecnie 
obowiązujące prawodawstwo jest wystarczające w obliczu rozwoju sektora w przyszłości lub 
czy, przeciwnie, należy dokonać kolejnych i głębszych ocen w odniesieniu do niektórych 
ważnych aspektów (takich jak elementy mające bezpośredni wpływ na życie i prywatność 
obywateli, ich danych osobowych i na zdrowie konsumentów) i przyjąć nowe prawodawstwo 
wspólnotowe w tej dziedzinie.

Sprawozdawczyni obawia się, że niektóre działania zapisane w planie przedłożonym przez 
Komisję mogą być niewystarczające w obliczu trwającego szybkiego rozwoju technologii 
RFID. Uważa, że należy zatem położyć główny nacisk na niektóre aspekty, a w szczególności 
na te, które dotyczą:

 wpływu fal radiowych na zdrowie,

 wpływu elektromagnetycznego „chipów”,

 ich recyklingu,

 prywatności konsumentów,

 obecności inteligentnych „chipów” w danym produkcie,

 prawa do wyłączenia „chipów”,

 gwarancji dla obywateli w zakresie ochrony danych osobowych.

Zdaniem sprawozdawczyni rozwojowi nowych aplikacji i samemu działaniu Internetu 
przedmiotów, a także silnemu wpływowi, jaki będzie miał Internet na życie codziennie 
obywateli europejskich i ich przyzwyczajenia, musi towarzyszyć zaufanie konsumentów 
europejskich do systemu. 

                                               
2 COM(2009)0278.
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Zdaniem sprawozdawczyni priorytetem wydaje się zatem zapewnienie ram regulacyjnych i 
prawnych, które z jednej strony będą chronić konsumenta europejskiego, a z drugiej 
stymulować inwestycje publiczne i prywatne w sektorze Internetu przedmiotów.

Internet przedmiotów stanowi wielką szansę gospodarczą, gdyż umożliwi zoptymalizowanie 
procesów produkcyjnych i zużycia energii, tworzenie nowych miejsc pracy i nowych usług 
dla coraz większej liczby obywateli i przedsiębiorstw europejskich.

Jeżeli Unia Europejska rzeczywiście chce objąć pozycję lidera na omawianym rynku, będzie 
musiała przyjąć proaktywne podejście w tej dziedzinie, zachęcając do prowadzenia badań 
naukowych i projektów pilotażowych.

Sprawozdawczyni uważa też, że dla zapewnienia szerokiego rozpowszechniania opisanych 
nowych technologii należało będzie zwrócić szczególną uwagę na zarządzanie i standaryzację 
Internetu przedmiotów oraz uważnie kontrolować i oceniać zapotrzebowanie na dodatkową 
harmonizację częstotliwości na szczególne potrzeby Internetu przedmiotów.


