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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o „internete vecí“ 
(2009/2224(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 18. júna 2009 o internete vecí –
akčnom pláne pre Európu (KOM(2009)0278),

– so zreteľom na pracovný program, ktorý 27. novembra 2009 predstavilo španielske 
predsedníctvo EÚ, a najmä na cieľ vyvinúť internet budúcnosti,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Investície do budúcej Európy (KOM(2009)0036),

– so zreteľom na odporúčanie Komisie k vykonávaniu zásad ochrany súkromia a údajov 
v aplikáciách podporovaných rádiofrekvenčnou identifikáciou (K(2009)3200),

– so zreteľom na Plán hospodárskej obnovy Európy pre rýchlejší návrat k hospodárskemu 
rastu (KOM(2008)0800),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre medzinárodný obchod, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre 
právne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A7-0000/2010),

A. vzhľadom na rýchly rozvoj internetu v ostatných 25 rokoch a na predpovede 
do budúcnosti, čo sa týka jeho šírenia v dôsledku rozšírenia širokého pásma a úrovne 
nových aplikácií,

B. vzhľadom na úlohu informačných a komunikačných technológií (IKT) pri podpore 
hospodárskeho rastu a podnecovaní výskumu a inovácie v európskych podnikoch,

C. vzhľadom na to, že je potrebné, aby Únia stanovila spoločný referenčný rámec, ktorý by 
upravoval alebo posilňoval správu systému, ochranu súkromia, zhromažďovanie 
a uchovávanie osobných údajov, ako aj informovanie spotrebiteľov,

D. vzhľadom na vývoj, ktorý sa v súvislosti s internetom vecí očakáva v nadchádzajúcich 
rokoch, a na potrebu vypracovať bezpečný, transparentný a multilaterálny systém správy 
internetu vecí,

E. vzhľadom na výhody a nespočetné množstvo spôsobov využitia technológie 
rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID) v porovnaní s čiarovými kódmi a magnetickými 
pásmi a na ďalší vývoj po jej prepojení so satelitným systémom Galileo; keďže rozsiahle 
využívanie čipov by malo viesť k významnému zníženiu ich jednotkovej ceny,

F. vzhľadom na aplikácie, ktoré už boli zavedené v oblasti výroby a logistiky, na výhody 
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týkajúce sa identifikácie a vysledovateľnosti výrobkov a na zaujímavý pokrok, ktorý sa 
vďaka týmto technológiám dosiahol v mnohých oblastiach, ako je zdravotníctvo, doprava 
a najmä energetická účinnosť,

G. vzhľadom na výhody, ktoré môže technológia RFID priniesť občanom, pokiaľ sa budú 
náležite spravovať aspekty súvisiace s ochranou súkromia a osobných údajov so zreteľom 
na kvalitu života, bezpečnosť a blahobyt,

H. keďže internet vecí umožní prepojenie miliónov strojov, ktoré budú prostredníctvom 
technológie RFID v kombinácii s IP adresou schopné spolu komunikovať a vzájomne 
na seba pôsobiť,

I. vzhľadom na technologickú výzvu, ktorú predstavuje zabudovanie elektroniky, senzorov, 
napájacieho systému a prenosového systému technológie RFID do čipu, ktorého jedna 
strana dosahuje veľkosť niekoľkých milimetrov,

J. vzhľadom na význam zvyšovania informovanosti spotrebiteľov o nových technológiách 
a ich využití,

1. víta oznámenie Európskej komisie a v zásade súhlasí s usmerneniami akčného plánu, 
ktorého cieľom je podpora internetu vecí;

2. podobne ako Komisia považuje za potrebné venovať pozornosť bezpečnosti a ochrane 
osobných údajov a súkromia občanov, ako aj správe internetu vecí;

3. súhlasí s návrhom urýchlene prijať verziu 6 internetového protokolu (IPv6) ako základu 
pre budúce rozširovanie a zjednodušovanie siete;

4. zastáva názor, že rozvoj inteligentnej siete a jej spôsobov využitia bude mať 
v nadchádzajúcich rokoch významný vplyv na každodenný život európskych občanov 
a na ich zvyky;

5. poznamenáva, že technológiu RFID na inteligentné označovanie výrobkov a spotrebného 
tovaru možno využívať všade a že táto technológia je prakticky neviditeľná a tichá; preto 
žiada, aby Európska komisia túto technológiu opätovne dôkladne prehodnotila, najmä 
z hľadiska:

 vplyvu rádiových vĺn na ľudské zdravie;
 vplyvu čipov a ich recyklácie na životné prostredie;
 ochrany súkromia spotrebiteľov;
 prítomnosti inteligentných čipov v konkrétnych výrobkoch;
 práva na mlčanie čipov;
 záruk občanom v súvislosti so zhromažďovaním a ochranou osobných údajov,

a aby sa táto technológia upravila konkrétnymi právnymi predpismi na európskej úrovni;

6. v záujme podnecovania a uľahčovania verejných a súkromných investícií do odvetvia 
internetu vecí považuje za prioritné zabezpečiť na európskej úrovni globálny regulačný 
rámec a stanoviť konkrétne lehoty;
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7. zastáva názor, že napredovanie rozvoja nových aplikácií a samotné fungovanie internetu 
vecí bude závisieť od toho, v akej miere budú európski spotrebitelia dôverovať tomuto 
systému;

8. zdôrazňuje, že pre oživenie európskeho hospodárstva je potrebné investovať do nových 
informačných a komunikačných technológií ako nástroja na zabezpečenie hospodárskeho 
rastu a prístupu k novým systémom a aplikáciám pre čoraz väčší počet občanov 
a európskych podnikov;

9. žiada Komisiu, aby aj naďalej financovala výskumné projekty siedmeho rámcového 
programu, ktoré sa týkajú internetu vecí, a posilnila tak európske odvetvie IKT, 
a schvaľuje využívanie rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inováciu 
na podporu šírenia internetu vecí;

10. domnieva sa, že internet vecí má významný potenciál z hľadiska rozvoja hospodárstva 
a výroby, zlepšovania kvality služieb a optimalizácie logistických a distribučných 
reťazcov podnikov, riadenia inventáru, vytvárania nových pracovných príležitostí 
a možností podnikania;

11. domnieva sa, že zavedením nových technológií do výrobných procesov sa spotrebiteľský 
tovar stane konkurencieschopnejším na trhu;

12. zastáva názor, že šírenie internetu vecí umožní lepšiu interakciu medzi ľuďmi a vecami 
a medzi samotnými vecami;

13. súhlasí so zámerom Komisie pokračovať v monitorovaní a vyhodnocovaní potreby 
ďalších harmonizovaných frekvenčných pásiem na špecifické účely internetu vecí;

14. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú budú zohrávať mestá pri rozvoji internetu vecí tým, že 
zabezpečia, aby sa nevyužíval len v čisto súkromnej sfére; pripomína tiež, že ho budú 
môcť rozsiahlo využívať aj miestne orgány, napríklad pri organizácii verejnej dopravy, 
zbere domového odpadu, výpočte úrovne znečistenia, riadení dopravy atď.;

15. domnieva sa, že využívanie internetu vecí v prírode môže prispieť k rozvoju ekologických 
technológií, účinnejšiemu využívaniu energie, a teda aj k lepšej ochrane životného 
prostredia, a môže zlepšiť vzťah medzi IKT a životným prostredím;

16. žiada Komisiu, aby sa zasadila o definovanie spoločných medzinárodných noriem 
týkajúcich sa normalizácie technológie RFID a príslušných aplikácií;

17. pozitívne prijíma zámer Komisie predložiť v roku 2010 oznámenie o rešpektovaní 
súkromia a o dôvere v informačnú spoločnosť, ktorá je všadeprítomná; zdôrazňuje 
význam tohto oznámenia a navrhovaných opatrení na posilnenie predpisov, ktoré sa 
týkajú aspektov súvisiacich so súkromím a ochranou osobných údajov;

18. žiada Komisiu, aby pozorne dohliadala na správne uplatňovanie predpisov, ktoré v tejto 
oblasti už boli prijaté na európskej úrovni, a aby do konca roka predložila harmonogram 
pokynov, ktoré zamýšľa navrhnúť na úrovni Spoločenstva na posilnenie bezpečnosti 
internetu vecí a aplikácií RFID;
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19. takisto žiada Komisiu, aby pravidelne informovala Európsky parlament o dialógu 
s prevádzkovateľmi v tomto odvetví a so zúčastnenými stranami, ako aj o iniciatívach, 
ktoré má v úmysle prijať;

20. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Od prvých internetových aplikácií uplynulo už viac ako štyridsať rokov, ako pripomenul 
vynálezca celosvetovej počítačovej siete (World Wide Web) Sir Tim Berners-Lee, ktorý bol 
nedávno hosťom Európskeho parlamentu1. Počas týchto rokov, najmä v posledných 
dvadsiatich piatich rokoch, sa internet ustavične vyvíjal. Dnes je prostredníctvom internetu 
prepojených približne 1,5 miliardy ľudí. Otvorená štruktúra internetu spočívajúca 
v štandardizovanej technológii uľahčila jeho rozšírenie a interoperabilitu na celom svete.

Internet vecí – projekt, ktorý sa začal v roku 1999 v Spojených štátoch amerických –, sa stáva 
čoraz populárnejší a v nadchádzajúcich 10 až 15 rokoch prinesie zásadnú zmenu v  interakcii 
medzi ľuďmi a vecami a medzi samotnými vecami vďaka čoraz častejšiemu využívaniu 
technológie RFID (rádiofrekvenčnej identifikácie).

Charakteristickým prvkom technológie RFID je transpondér (alebo tag), inými slovami 
elektronický komponent pozostávajúci z čipu a antény. Čip, ktorého jedna strana dosahuje 
veľkosť niekoľkých milimetrov, je schopný uchovávať, prijímať a prenášať bezdrôtovým 
spojením informácie o charaktere a zložení výrobku, na ktorom je umiestnený.

Odborníci v tomto odvetví sa domnievajú, že čipy v budúcnosti nahradia v súčasnosti 
používané čiarové kódy. Výhoda technológie RFID v porovnaní so súčasnými technológiami 
spočíva v tom, že čip nemusí byť v kontakte s čítacím zariadením, aby bolo možné prečítať 
informácie, ktoré obsahuje, a nemusí byť viditeľný tak ako čiarové kódy. Okrem toho je 
potrebné zohľadniť špecifický charakter a množstvo informácií, ktoré čipy môžu vďaka tejto 
technológii uchovávať o predmetoch, pri ktorých sa použijú.

Aplikácie internetu vecí, ktoré sa už využívajú, a budúci vývoj

Konkrétne príklady možno nájsť v rôznych odvetviach:

• v automobilovom odvetví, kde sú čipy schopné prenášať v reálnom čase informácie 
pre vodiča o tlaku v pneumatikách;

• v poľnohospodárskom a potravinárskom odvetví, kde technológia RFID umožňuje zaručiť 
vyššiu kvalitu výrobkov, pokiaľ ide o hygienu a bezpečnosť, chemické, fyzikálne 
a organoleptické vlastnosti predávaného výrobku. Čipy umožňujú aj lepšiu a rýchlejšiu 
vysledovateľnosť výrobku.

Vyvinulo sa už množstvo aplikácií, ktoré sa s veľmi kladnými výsledkami zaviedli 
v odvetviach logistiky a dopravy. Niektoré krajiny (Veľká Británia a Spojené štáty americké) 
začali používať čipy v cestovných pasoch.

                                               
1 8. výročná prednáška STOA: 1. decembra 2009.
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Čo sa týka budúcnosti, technológia RFID v kombinácii s IP adresou (internetovým 
protokolom) umožní vytvoriť obrovskú bezdrôtovú sieť vecí. Najčastejšie spomínaným 
konkrétnym príkladom sú chladničky, ktoré po náležitom naprogramovaní budú schopné 
rozoznať prípadné produkty, ktorých lehota trvanlivosti uplynula alebo zakrátko uplynie, 
a informovať o tom spotrebiteľa. Ďalší pokrok sa očakáva po tom, ako budú tieto technológie 
prepojené so satelitným systémom Galileo.

Oznámenie Európskej komisie z 18. júna 20091, z ktorého vychádza táto iniciatívna správa, 
predpokladá akčný plán (ku ktorému bolo predložených 14 iniciatív) pre rozvoj internetu vecí 
a jeho šírenie.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa vo všeobecnosti súhlasí s oznámením, ktoré predložila Komisia, no domnieva 
sa, že je nevyhnutné dôkladne zhodnotiť, či sú v súčasnosti platné právne predpisy 
postačujúce aj z hľadiska budúceho vývoja v tomto odvetví, alebo či treba opätovne dôkladne 
prehodnotiť niektoré dôležité aspekty, najmä tie, ktoré majú priamy vplyv na život a súkromie 
občanov a ich osobné údaje a na zdravie spotrebiteľov, a prijať na úrovni Spoločenstva nové 
právne predpisy v tejto oblasti.

Spravodajkyňa sa obáva, že okruh činností navrhnutý Komisiou nemusí náležite zodpovedať 
súčasnému rýchlemu vývoju technológie RFID. Domnieva sa teda, že sa treba viac zamerať 
na niekoľko oblastí, najmä tie, ktoré sa týkajú:

 vplyvu rádiových vĺn na ľudské zdravie;

 vplyvu elektromagnetického poľa čipov;

 ich recyklácie;

 ochrany súkromia spotrebiteľov;

 prítomnosti inteligentných čipov v konkrétnych výrobkoch;

 práva na mlčanie čipov;

 záruk občanom v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Podľa spravodajkyne bude napredovanie rozvoja nových spôsobov využitia a samotné 
fungovanie internetu vecí závisieť od toho, ako budú európski spotrebitelia dôverovať tomuto 
systému.

Spravodajkyňa sa nazdáva, že najdôležitejšie je zabezpečiť regulačný a právny rámec, ktorý 
na jednej strane bude chrániť európskeho spotrebiteľa a na strane druhej bude stimulovať 
verejné a súkromné investície do odvetvia internetu vecí.

                                               
1 KOM(2009)0278.
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Internet vecí je významnou hospodárskou príležitosťou, pretože umožní optimalizáciu 
výrobných procesov a spotreby energie, vytvorí nové pracovné miesta a nové služby pre čoraz 
väčší počet občanov a európskych podnikov.

Ak Európska únia skutočne má v úmysle vybudovať si vedúcu pozíciu na tomto trhu, bude 
musieť zaujať proaktívny prístup v tejto oblasti a podnecovať výskum a pilotné projekty.

V záujme zabezpečenia rozsiahleho šírenia týchto nových technológií sa spravodajkyňa 
na záver domnieva, že najväčšiu pozornosť bude treba venovať správe a štandardizácii 
internetu vecí a monitorovaniu a dôkladnému hodnoteniu potreby ďalších harmonizovaných 
frekvenčných pásiem na špecifické účely internetu vecí.


