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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o internetu stvari
(2009/2224(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij o internetu stvari – akcijski načrt za 
Evropo z dne 18. junija 2009 (KOM(2009)0278),

– ob upoštevanju delovnega programa, ki ga je predstavilo špansko predsedstvo EU 27. 
novembra 2009, zlasti cilja o razvoju interneta prihodnosti,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Naložbe danes za Evropo jutri (KOM(2009)0036),

– ob upoštevanju priporočila Komisije o izvajanju načel varstva zasebnosti in varstva 
podatkov v aplikacijah, podprtih z radiofrekvenčno identifikacijo (C(2009)3200),

– ob upoštevanju Evropskega načrta za oživitev gospodarstva za spodbuditev ponovne 
gospodarske rasti (KOM(2008)0800),

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za 
mednarodno trgovino, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za pravne 
zadeve ter Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
(A7-0000/2010),

A. ker se je internet v zadnjih petindvajsetih letih hitro razvijal, po napovedih pa se bo razvoj 
še nadaljeval tako na ravni razširjenosti zaradi razvoja širokopasovnih povezav kot na 
ravni novih aplikacij, 

B. ker informacijske in komunikacijske tehnologije podpirajo gospodarsko rast ter 
spodbujajo raziskave in inovacije v evropskih podjetjih, 

C. ker mora Unija oblikovati skupen referenčni okvir za ureditev in okrepitev upravljanja 
sistema, spoštovanja zasebnosti, zbiranja in hranjenja osebnih podatkov ter obveščanja 
potrošnikov,

D. ker je v prihodnjih letih pričakovati razvoj interneta stvari ter ker je treba zanj zasnovati 
varen, pregleden in večstranski sistem upravljanja,

E. ker ponuja tehnologija radiofrekvenčne identifikacije prednosti v primerjavi s črtnimi 
kodami in magnetnimi zapisi ter omogoča številne aplikacije, ki jih bo možno še nadalje 
razviti, ko bo ustvarjena povezava s satelitskim sistemom Galileo; ker bi se morala z 
obsežno razširitvijo čipov znatno zmanjšati njihova cena na enoto,
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F. ker se tehnologija radiofrekvenčne identifikacije že uporablja na področju proizvodnje in 
logistike, ker ponuja prednosti v zvezi z identifikacijo in sledljivostjo proizvodov in ker 
obeta pomembne razvojne možnosti na številnih področjih, zlasti na področju zdravstva, 
prevoza in energijske učinkovitosti,

G. ker lahko tehnologija radiofrekvenčne identifikacije državljanom prinese koristi z vidika 
kakovosti življenja, varnosti in dobrega počutja, če bodo ustrezno upravljani vidiki, 
povezani z varstvom zasebnosti in osebnih podatkov,

H. ker bo internet stvari omogočil povezavo milijonov naprav, ki jim bo s tehnologijo 
radiofrekvenčne identifikacije v kombinaciji z IP-naslovom omogočena medsebojna 
komunikacija in interakcija,

I. ker je vgradnja elektronike, senzorjev ter sistema za napajanje in prenos radiofrekvenčne 
identifikacije v milimetrski čip tehnološki izziv,

J. ker je pomembno ozaveščati potrošnike o novi tehnologiji in njenih aplikacijah,

1. odobrava sporočilo Evropske Komisije in se načelno strinja s smernicami akcijskega 
načrta za spodbujanje interneta stvari;

2. odobrava pozornost, ki jo je Komisija namenila varnosti, varstvu osebnih podatkov in 
zasebnosti državljanov ter upravljanju interneta stvari,

3. odobrava predlog, da se v kratkem času sprejme različica internetnega protokola 6 (IPv6) 
kot osnova za prihodnjo širitev in poenostavitev omrežja;

4. meni, da bo v naslednjih letih razvoj inteligentnega omrežja in z njim povezanih aplikacij 
pomembno vplival na vsakdanje življenje evropskih državljanov in na njihove navade;

5. ugotavlja, da se lahko tehnologija radiofrekvenčne identifikacije za inteligentno 
označevanje proizvodov in potrošniškega blaga uporabi kjerkoli, je pa skorajda nevidna in 
tiha; posledično poziva, naj Evropska komisija omenjeno tehnologijo dodatno in bolj 
poglobljeno oceni, zlasti:

 vpliv radijskih valov na zdravje,
 vpliv čipov in njihove reciklaže na okolje,
 zasebnost potrošnikov,
 prisotnost inteligentnih čipov v proizvodu,
 pravico, da čipi obmolknejo,
 zagotovila državljanom glede zbiranja in varstva osebnih podatkov,

ter naj po potrebi zanjo veljajo posebni predpisi na evropski ravni;

6. meni, da je treba prednostno zagotoviti globalen regulativni okvir in določen časovni 
okvir na evropski ravni, da bi spodbudili in omogočili javne in zasebne naložbe na 
področju interneta stvari;

7. meni, da bo razvoj novih aplikacij in delovanje interneta stvari spremljalo zaupanje, ki ga 
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bodo imeli evropski potrošniki v sistem;

8. poudarja, da je treba za oživitev evropskega gospodarstva vlagati v novo informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo kot orodje za gospodarsko rast in zagotovitev dostopa do 
novih sistemov in novih aplikacij za vse večje število evropskih državljanov in podjetij;

9. poziva Komisijo, naj še naprej financira raziskovalne projekte sedmega okvirnega 
program v okviru interneta stvari, da bi okrepila evropski sektor informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter se strinja z uporabo okvirnega programa za konkurenčnost 
in inovacije za spodbujanje razširjanja;

10. meni, da ima internet stvari pomemben potencial v smislu razvoja gospodarstva in 
proizvodnje, izboljšanja kakovosti storitev in optimizacije logističnih in distribucijskih 
verig podjetij, upravljanja inventarja ter ustvarjanja novih priložnosti za delo in 
poslovanje;

11. meni, da bo z uporabo novih tehnologij pri proizvodnih postopkih potrošniško blago bolj 
konkurenčno na trgu;

12. meni, da bo razširjanje interneta stvari omogočilo boljšo interakcijo med osebami in 
stvarmi ter med samimi stvarmi;

13. odobrava namero Komisije, da bo še naprej spremljala in ocenjevala potrebo po dodatnem 
usklajenem frekvenčnem spektru za posebne namene interneta stvari;

14. poudarja bistveno vlogo, ki ga bodo imela mesta pri razvoju interneta stvari, ko bodo 
poskrbela, da bo presegel izključno zasebni vidik; poziva tudi, naj bo lokalnim organom 
omogočena njegova široka uporaba, na primer pri organizaciji javnega prevoza, zbiranju 
gospodinjskih odpadkov, izračunu stopnje onesnaženosti, upravljanju prometa, itd.

15. ocenjuje, da lahko uporaba interneta stvari v naravi prispeva k razvoju zelenih tehnologij, 
učinkovitejši uporabi energije ter s tem k boljšemu varstvu okolja in boljšim odnosom 
med informacijsko in komunikacijsko tehnologijo in okoljem;

16. poziva Komisijo, naj si prizadeva, da bi na mednarodni ravni opredelili skupne standarde 
v zvezi s standardizacijo tehnologije radiofrekvenčne identifikacije in njenih aplikacij;

17. odobrava namero Komisije, da bo leta 2010 predstavila sporočilo o spoštovanju zasebnega 
življenja in zaupanju v vseprisotno informacijsko družbo; poudarja pomen tega sporočila 
in ukrepov, predlaganih za okrepitev pravil glede vidikov zasebnega življenja in varstva 
osebnih podatkov;

18. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja pravilno uporabo že sprejetih predpisov na 
evropski ravni na tem področju in naj do konca leta predstavi časovni razpored v zvezi s 
smernicami, ki jih namerava predlagati na ravni Skupnosti, da bi okrepila varnost 
interneta stvari in aplikacij radiofrekvenčne identifikacije;

19. poleg tega poziva Komisijo, naj ga redno obvešča o poteku dialoga z operaterji v tem 
sektorju in z zainteresiranimi stranmi ter o pobudah, ki jih namerava sprejeti;
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20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Izumitelj svetovnega spleta Tim Berners-Lee, ki je nedavno obiskal Evropski parlament, je 
opomnil, da so se prve aplikacije za internet pojavile že pred več kot štiridesetimi leti1. V teh 
letih, zlasti zadnjih petindvajsetih, se je internet stalno in neprekinjeno razvijal. Danes 
povezuje približno 1,5 milijard ljudi v omrežju, njegova odprta struktura, osnovana na 
standardizirani tehnologiji, pa je omogočila njegovo razširjanje in povezljivost na svetovni 
ravni.

Internet stvari, projekt, ki se je začel leta 1999 v Združenih državah, tudi postaja vse bolj 
poznan, v 10–15 letih pa bo z vse večjo uporabo tehnologije radiofrekvenčne identifikacije 
korenito spremenil interakcijo med osebami in stvarmi ter med samimi stvarmi.

Za tehnologije radiofrekvenčne identifikacije je značilen transponder (ali tag), tj. elektronska 
komponenta, sestavljena iz čipa in antene. Le nekajmilimetrski čip lahko brez žic shrani, 
sprejema in prenaša informacije o naravi in sestavi proizvoda, na katerem je nameščen.

Strokovnjaki iz tega sektorja menijo, da bodo v prihodnosti čipi zamenjali črtne kode, ki so 
sedaj v uporabi. Prednost tehnologije radiofrekvenčne identifikacije v primerjavi s 
tehnologijami, ki se uporabljajo sedaj, je povezana s tem, da ni treba imeti stika s čipom, da bi
ga prebrali, kot pri magnetnih zapisih, in ni treba, da je viden kot črtne kode. Poleg tega je 
treba upoštevati posebnost in število informacij, ki jih s pomočjo te tehnologije ti čipi lahko 
hranijo o proizvodih, na katere so nameščeni.  

Aplikacije interneta stvari, ki so že v uporabi , in prihodnji razvoj 

Konkretne primere že lahko najdemo v različnih sektorjih:

• v avtomobilskem sektorju lahko čipi v realnem času sporočijo vozniku informacije o tlaku 
v pnevmatikah;

• v prehrambenem sektorju tehnologija radiofrekvenčne identifikacije omogoča zagotovitev 
visokega standarda proizvodov v smislu zdravstvene in higienske varnosti ter kemijskih, 
fizičnih in organoleptičnih lastnosti trženega proizvoda. Poleg tega čipi omogočajo boljšo in 
hitrejšo sledljivost proizvoda.

Razvitih je bilo že veliko drugih aplikacij, ki se z zelo pozitivnimi rezultati uporabljajo v 
sektorju logistike in prevozov; nekatere države (Združeno kraljestvo in Združene države 
Amerike) so uvedle čipe v svojih nacionalnih potnih listnih.  

Kar zadeva prihodnost, bo tehnologija radiofrekvenčne identifikacije v kombinaciji z IP -
naslovom omogočila oblikovanje ogromnega brezžičnega omrežja stvari. Najpogosteje 

omenjen konkretni primer zadeva hladilnike, ki bodo lahko – če bodo ustrezno programirani –
prepoznali morebitne proizvode, ki jim je rok že ali jim bo kmalu pretekel ter bodo o tem 
                                               
1 Osmo letno predavanje organizacije STOA: 1. december 2009
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obvestili potrošnika. Ko bo sistem povezan z Galileom, se pričakuje nadaljnji razvoj.

Sporočilo Evropske komisije z 18. junija 20091, na katerem temelji to samoiniciativno 
poročilo, predvideva akcijski načrt – predstavljenih je bilo 14 pobud – med drugim za razvoj 
interneta stvari in spodbujanje njegovega razširjanja.

Stališče poročevalke

Poročevalka se strinja s splošnimi smernicami sporočila, ki ga je predstavila Komisija; vendar 
meni, da je bistveno natančno oceniti, ali veljavna zakonodaja zadostuje za prihodnji razvoj v 
tem sektorju ali je treba opraviti dodatne in bolj poglobljene ocene glede nekaterih 
pomembnih vidikov – zlasti tistih, ki neposredno vplivajo na življenje ter zasebnost 
državljanov in njihovih osebnih podatkov ter na zdravje potrošnikov – in sprejeti novo 
zakonodajo Skupnosti za to področje.

Poročevalka je zaskrbljena, da nekatere smernice za ukrepanje v načrtu, ki ga je predstavila 
Komisija, morda ne bodo zadostovale glede na sedanji hitri razvoj tehnologije 
radiofrekvenčne identifikacije. Zato meni, da je treba dati večji poudarek nekaterim 
tematikam, zlasti tistim, ki zadevajo:

 vpliv radijskih valov na zdravje,

 elektromagnetni vpliv čipov,

 njihovo reciklažo,

 zasebnost potrošnikov,

 prisotnost inteligentnih čipov v proizvodu,

 pravico, da čipi obmolknejo,

 zagotovila državljanom glede varstva osebnih podatkov.

Po mnenju poročevalke bo namreč razvoj novih aplikacij ter samo delovanje interneta stvari 
in močan vpliv, ki ga bo imel na vsakdanje življenje evropskih državljanov in na njihove 
navade, spremljalo zaupanje, ki ga bodo imeli evropski potrošniki v sistem. 

Po mnenju poročevalke je torej videti, da je treba prednostno zagotoviti regulativni in pravni 
sistem, ki bo na eni strani ščitil evropske potrošnike, na drugi pa spodbujal javne in zasebne 
naložbe v sektor interneta stvari.

Internet stvari je pomembna gospodarska priložnost, saj bo omogočil optimizacijo 
proizvodnih procesov in energetske porabe, ustvarjanje novih delovnih mest ter ustvarjanje 
novih storitev za vse večje število evropskih državljanov in podjetij.

                                               
1 KOM(2009)0278
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Če želi Evropska unija dejansko prevzeti vodilno mesto na tem trgu, bo morala sprejeti 
proaktiven pristop na tem področju, da bi spodbudila raziskave in pilotne projekte.

Da bi zagotovili obsežno razširjenost te nove tehnologije, bo treba po mnenju poročevalke 
nameniti kar največjo pozornost upravljanju in standardizaciji interneta stvari ter spremljati in 
natančno oceniti potrebo po dodatnem usklajenem spektru za posebne namene interneta 
stvari.


