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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la internetul obiectelor
(2009/2224(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 18 iunie 2009, intitulată 
„Internetul obiectelor – un plan de acțiune pentru Europa” (COM(2009)0278),

– având în vedere programul de lucru prezentat de preşedinţia spaniolă a UE la 27 
noiembrie 2009 şi îndeosebi obiectivul de dezvoltare a internetului viitorului,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Investiția de azi în Europa de mâine” 
(COM(2009)0036),

– având în vedere Recomandarea Comisiei privind aplicarea principiilor de respectare a 
vieții private și protecție a datelor în aplicațiile bazate pe identificarea prin radiofrecvență 
(C(2009)3200),

– având în vedere Planul european de redresare economică în vederea stimulării rapide a 
creşterii economice (COM(2008)0800),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie şi avizul Comisiei 
pentru comerţ internaţional, avizul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia 
consumatorilor, avizul Comisiei pentru afaceri juridice, precum şi cel al Comisiei pentru 
libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0000/2010),

A. întrucât trebuie avute în vedere dezvoltarea rapidă a internetului din ultimii 25 de ani şi 
perspectivele, atât în ceea ce priveşte răspândirea internetului în bandă largă, cât şi noile 
aplicaţii; 

B. întrucât tehnologiile informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) au un rol important în 
promovarea creşterii economice şi în stimularea cercetării şi inovării în cazul societăţilor 
europene; 

C. întrucât Uniunea trebuie să se doteze cu un cadru comun de referinţă pentru definirea sau 
consolidarea guvernanţei sistemului, pentru respectarea vieţii private, pentru colectarea şi 
stocarea datelor personale, precum şi a informaţiilor privind consumatorii; 

D. întrucât evoluţia internetului obiectelor este previzibilă în anii viitori şi întrucât este 
necesară conceperea, pentru acesta, a unui sistem de guvernanţă sigur, transparent şi 
multilateral;

E. întrucât sunt evidente avantajele şi numeroasele aplicaţii ale tehnologiei RFID la nivelul 
codurilor de bare şi al benzilor magnetice, precum şi evoluţiile scontate după crearea 
interfeţei cu sistemul de sateliţi Galileo; întrucât răspândirea la scară largă a cipurilor ar 
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trebui să aibă ca rezultat o reducere importantă a preţului lor unitar;

F. întrucât există deja în practică aplicaţii în domeniul producţiei şi al logisticii, cu avantaje 
în ceea ce priveşte identificarea şi trasabilitatea produselor şi având în vedere evoluţiile 
interesante pe care această tehnologie le permite în numeroase sectoare, îndeosebi în 
domeniul sănătăţii, al transportului şi al eficacităţii energetice;

G. întrucât tehnologia RFID poate aduce avantaje cetăţenilor în ceea ce priveşte calitatea 
vieţii, securitatea şi bunăstarea, cu condiţia gestionării corecte a aspectelor legate de 
protecţia vieţii private şi a datelor personale;

H. întrucât internetul obiectelor va permite conectarea în reţea a milioane de dispozitive 
capabile să dialogheze şi să interacţioneze prin intermediul tehnologiei RFID, asociată cu 
o adresă IP;

I. întrucât trebuie avută în vedere provocarea tehnologică pe care o reprezintă integrarea 
într-un cip cu latura de câţiva milimetri a componentelor electronice, a senzorilor şi a 
sistemului de alimentare şi de transmisie a RFID; 

J. întrucât este importantă sensibilizarea consumatorilor cu privire la noile tehnologii şi la 
noile aplicaţii ale acestora,

1. salută comunicarea Comisiei şi aprobă, în principiu, orientările din planul de acţiune ce 
vizează promovarea internetului obiectelor;

2. împărtăşeşte preocuparea Comisiei pentru securitate, protecţia datelor personale şi viaţa 
privată a cetăţenilor, precum şi guvernanţa internetului obiectelor;

3. aprobă propunerea care vizează adoptarea în cel mai scurt timp a versiunii a şasea a 
protocolului internet (IPv6), pe care se vor baza, în viitor, extinderea şi simplificarea 
reţelei;

4. estimează că, pe parcursul anilor viitori, dezvoltarea unei reţele inteligente şi a aplicaţiilor 
sale va avea un impact considerabil asupra vieţii cotidiene a cetăţenilor europeni şi asupra 
obişnuinţelor acestora;

5. observă că tehnologia RFID, utilizată în domeniul etichetării inteligente a produselor şi a 
bunurilor de consum, se pretează unei utilizări universale, fiind totodată practic 
insesizabilă şi silenţioasă; solicită, prin urmare, ca această tehnologie să facă obiectul, pe 
viitor, al unor evaluări mai detaliate ale Comisiei Europene, cu privire mai ales la:

 impactul undelor radio asupra sănătăţii;
 impactul asupra mediului al cipurilor şi al reciclării acestora;
 viaţa privată a consumatorilor;
 prezenţa cipurilor inteligente într-un anume produs;
 dreptul la tăcere al cipurilor;
 garanţiile acordate cetăţenilor cu privire la colectarea şi protejarea datelor personale;

precum şi o reglementare specifică la nivel european, după caz;
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6. consideră prioritară instituirea unui cadru de reglementare global şi determinarea de 
termene precise la nivel european pentru stimularea şi facilitarea investiţiilor publice şi 
private în domeniul internetului obiectelor;

7. consideră că dezvoltarea de noi aplicaţii şi funcţionarea propriu-zisă a internetului 
obiectelor vor depinde de încrederea pe care consumatorii europeni o vor acorda 
sistemului;

8. subliniază că, pentru relansarea economiei europene, sunt necesare investiţii în noile 
tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor, ca instrument de stimulare a creşterii 
economice şi de asigurare a accesului la noi sisteme şi aplicaţii pentru un număr în 
creştere de cetăţeni şi societăţi europene;

9. invită Comisia să menţină finanţarea proiectelor de cercetare din cel de-al şaptelea 
program-cadru în domeniul internetului obiectelor, în vederea consolidării sectorului
european al TIC şi aprobă recurgerea la programul CIP (programul-cadru pentru 
competitivitate şi inovare) în vederea promovării difuzării;

10. consideră că internetul obiectelor are un potenţial considerabil din punct de vedere al 
dezvoltării economiei şi a producţiei, al îmbunătăţirii calităţii serviciilor şi al optimizării 
lanţurilor logistice şi de distribuţie ale societăţilor, al gestionării inventarului şi al creării 
de noi locuri de muncă şi de noi posibilităţi pentru societăţi;

11. consideră că, mulţumită aplicării noilor tehnologii în procesele de producţie, bunurile de 
consum vor fi mai competitive pe piaţă;

12. consideră că răspândirea internetului obiectelor va permite îmbunătăţirea interacţiunii 
între persoane şi obiecte, precum şi între obiectele înseşi;

13. aprobă intenţia Comisiei de a continua să supravegheze şi să evalueze necesitatea de 
frecvenţe armonizate suplimentare pentru nevoile specifice ale internetului obiectelor;

14. subliniază rolul esenţial pe care îl vor deţine oraşele în dezvoltarea internetului obiectelor, 
asigurându-se că acesta va depăşi sfera de activităţi exclusiv privată; reaminteşte totodată 
că autorităţile locale vor putea recurge la utilizarea pe scară largă a acestuia, de exemplu 
în organizarea transporturilor publice, a colectării deşeurilor menajere, în calcularea 
nivelurilor de poluare, în gestionarea traficului etc.;

15. consideră că utilizarea internetului obiectelor în natură poate contribui la dezvoltarea 
tehnologiilor ecologice, la o utilizare mai eficientă a energiei şi, astfel, la o mai bună 
protecţie a mediului, precum şi la îmbunătăţirea relaţiei TIC – mediu;

16. solicită Comisiei să depună toate eforturile pentru definirea la nivel internaţional a unor 
norme comune privind reglementarea tehnologiei RFID şi a aplicaţiilor acesteia;

17. salută intenţia Comisiei de a prezenta, în 2010, o comunicare cu privire la respectarea 
vieţii private şi la încrederea de care se bucură societatea informaţională omniprezentă; 
subliniază importanţa acestei comunicări şi a măsurilor propuse în vederea consolidării 
normelor privind aspectele vieţii private şi ale protecţiei datelor personale;



PE438.414v01-00 6/9 PR\803349RO.doc

RO

18. solicită Comisiei să vegheze scrupulos asupra aplicării corecte a reglementărilor deja 
adoptate la nivel european în materie şi să prezinte, înainte de sfârşitul anului, un calendar 
conţinând orientările pe care intenţionează să le propună la nivel comunitar pentru a 
consolida securitatea internetului obiectelor şi a aplicaţiilor RFID;

19. invită totodată Comisia să informeze periodic Parlamentul cu privire la evoluţia dialogului 
cu operatorii din acest sector şi cu părţile interesate, precum şi cu privire la iniţiativele pe 
care le are în vedere;

20. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Au trecut mai bine de patruzeci de ani de la lansarea primelor aplicaţii de internet, după cum a 
amintit Sir Tim Berners-Lee, inventatorul World Wide Web, invitat recent de Parlamentul 
European1. În acest timp, şi cu precădere în ultimii 25 de ani, internetul a evoluat în mod 
constant şi continuu. În prezent, internetul conectează circa 1,5 miliarde de persoane; 
arhitectura sa deschisă, bazată pe o tehnologie standardizată, a facilitat răspândirea şi 
interoperabilitatea sa la scară mondială.

Internetul obiectelor, proiect lansat în 1999 de Statele Unite, devine şi el din ce în ce mai 
prezent şi se prevede că va revoluţiona, pe parcursul viitorilor 10-15 ani, interacţiunea între 
persoane şi obiecte, precum şi între obiectele înseşi, mulţumită utilizării în creştere a 
tehnologiei RFID (identificare prin frecvențe radio).

Elementul specific tehnologiei RFID îl constituie transponderul, respectiv o componentă 
electronică formată dintr-un cip şi o antenă. Cipul, cu latura de doar câţiva milimetri, poate 
conţine, recepţiona sau transmite informaţii prin tehnologie fără fir cu privire la natura şi 
compoziţia produsului pe care este aplicat.

Experţii din domeniu consideră că, în viitor, cipurile vor înlocui codurile de bare utilizate în 
prezent. Avantajul tehnologiei RFID prin comparaţie cu cele utilizate în prezent decurge din 
faptul că cipul nu necesită un contact direct pentru citirea informaţiilor, cum este cazul 
benzilor magnetice, nici să fie vizibil, ca în cazul codurilor de bare. În plus, trebuie subliniate 
specificitatea şi numărul de informaţii pe care aceste cipuri le pot conţine – relative la 
produsele pe care sunt aplicate – datorită acestei tehnologii.

Aplicații actuale ale internetului obiectelor şi evoluţii viitoare 

Deja putem depista exemple concrete în diverse domenii:

• în domeniul industriei automobilelor, cipurile pot transmite şoferilor informaţii în timp real 
cu privire la presiunea pneurilor;

• în domeniul agroalimentar, tehnologia RFID permite garantarea, pentru produsele 
comercializate, a unui nivel crescut al securităţii igienice şi sanitare şi a caracteristicilor fizice, 
chimice şi organoleptice ale acestora. Printre altele, cipurile permit îmbunătăţirea şi accelerare 
trasabilităţii produsului.

Numeroase alte aplicaţii au fost deja dezvoltate şi puse în practică în domeniile logisticii şi 
transporturilor, cu rezultate foarte bune. Anumite ţări (Regatul Unit, Statele Unite) au introdus 
cipuri şi în paşapoartele naţionale.

Pe viitor, tehnologia RFID, asociată cu o adresă IP (protocol internet), va deschide calea către 
crearea unei reţele uriaşe fără fir între obiecte. Exemplul concret citat cel mai adesea este cel 
                                               
1 Cea de a opta conferinţă anuală STOA, 1 decembrie 2009.
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al frigiderelor care, dacă sunt corect programate, pot recunoaşte dacă produsele stocate au 
expirat sau sunt pe cale de a expira şi pot informa consumatorul. Sunt prevăzute şi alte 
evoluţii odată ce interfaţa va fi creată între sistem şi Galileo.

Comunicarea Comisiei Europene din 18 iunie 20091, care reprezintă baza actualului raport de 
iniţiativă, prevede un plan de acţiune, cuprinzând 14 direcţii de acţiune, pentru dezvoltarea, 
între altele, a internetului obiectelor şi pentru facilitarea răspândirii acestuia.

Punctul de vedere al raportoarei

Raportoarea aprobă, în linii generale, comunicarea prezentată de Comisie. Cu toate acestea, 
raportoarea consideră că este fundamentală examinarea îndeaproape a gradului în care 
legislaţia în vigoare este suficientă pentru acoperirea evoluţiilor prevăzute în domeniu sau, în 
caz contrar, dacă nu vor fi necesare alte evaluări, mai aprofundate, cu privire la anumite 
aspecte importante, îndeosebi cele care au un impact direct asupra vieţii şi asupra vieţii 
private a cetăţenilor, asupra caracterului privat al datelor lor personale şi asupra sănătăţii 
consumatorilor, în vederea adoptării ulterioare a unei noi legislaţii comunitare în domeniu. 

Raportoarea îşi exprimă temerea că anumite direcţii de acţiune din planul prevăzut de Comisie 
ar putea să se dovedească insuficiente în condiţiile evoluţiei rapide înregistrate în prezent de 
tehnologia RFID. Raportoarea consideră, prin urmare, că trebuie pus mai mult accentul pe 
anumite aspecte, îndeosebi pe cele care privesc:

 impactul undelor radio asupra sănătăţii;

 impactul electromagnetic al cipurilor;

 reciclarea cipurilor;

 viaţa privată a consumatorilor;

 prezenţa cipurilor inteligente într-un anume produs;

 dreptul la tăcere al cipurilor;

 garanţiile acordate cetăţenilor cu privire la protecţia datelor personale.

În opinia raportoarei, dezvoltarea de noi aplicaţii şi funcţionarea propriu-zisă a internetului 
obiectelor, precum şi impactul pe care acesta îl va avea asupra vieţii cetăţenilor europeni şi 
asupra obişnuinţelor acestora vor depinde de încrederea pe care cetăţenii europeni o vor 
acorda sistemului.

Astfel, raportoarea consideră că trebuie asigurat cu prioritate un cadru juridic şi de 
reglementare care, pe de o parte, să protejeze consumatorul european, iar pe de altă parte să 
stimuleze investiţiile publice şi private în domeniul internetului obiectelor.

                                               
1 COM(2009)0278.
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Internetul obiectelor constituie o mare oportunitate economică, prin aceea că va permite 
optimizarea proceselor de producţie şi a consumului de energie, va permite crearea de noi 
locuri de muncă şi de noi servicii pentru un număr în creştere de cetăţeni şi societăţi europene.

În cazul în care Uniunea Europeană doreşte cu adevărat să deţină o poziţie de pionierat pe 
această piaţă, ea va trebui să adopte o abordare dinamică, prin încurajarea cercetării şi a 
proiectelor-pilot.

În fine, pentru a asigura o largă răspândire a acestor noi tehnologii, raportoarea consideră că 
va trebui acordată maximă atenţie guvernanţei şi standardizării internetului obiectelor şi că va 
trebui supravegheată şi evaluată cu atenţie necesitatea unor frecvenţe armonizate suplimentare 
pentru nevoile specifice ale internetului obiectelor.


