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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om sakernas Internet
(2009/2224(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 18 juni 2009 
”Sakernas Internet – En handlingsplan för Europa” (KOM(2009)0278),

– med beaktande av det arbetsprogram som det spanska EU-ordförandeskapet lade fram den 
27 november 2009, särskilt målsättningen att utveckla framtidens Internet,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Investera nu i morgondagens Europa” 
(KOM(2009)0036),

– med beaktande av kommissionens rekommendation om genomförandet av principerna om 
integritets- och dataskydd i tillämpningar som stöds av radiofrekvensidentifiering (RFID) 
(K(2009)3200),

– med beaktande av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa (KOM(2008)0800),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd samt utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor (A7-.../2010), och av följande skäl:

A. Internet har utvecklats snabbt under de senaste 25 åren, och i framtiden kommer 
bredbandsnätet att byggas ut samtidigt som det kommer att tas fram en rad nya 
tillämpningar. 

B. Informations- och kommunikationstekniken (IKT) är viktig för att främja ekonomisk 
tillväxt och stimulera forskning och innovation inom det europeiska näringslivet. 

C. Unionen måste ha en gemensam referensram för att kunna upprätthålla eller förbättra 
förvaltningen av systemet, skyddet av privatlivet, insamlingen och lagringen av 
personuppgifter samt konsumentupplysningen.

D. Sakernas Internet kommer förmodligen att utvecklas under de närmaste åren. Det är därför 
nödvändigt att ta fram ett säkert, väl genomlyst och multilateralt förvaltningssystem för 
sakernas Internet. 

E. Jämfört med streckkoder och magnetband har RFID-tekniken en rad fördelar och betydligt 
fler tillämpningar. Tekniken kommer att utvecklas ytterligare när den förbinds med 
satellitnavigeringssystemet Galileo. Dessutom är det troligt att den stora ökningen av 
antalet RFID-chips kommer att leda till en kraftig minskning av deras styckepris.
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F. Det finns tillämpningar som redan används inom produktions- och logistiksektorerna. 
Tekniken underlättar identifiering och spårbarhet av produkter och ger hopp om en 
intressant utveckling inom flera olika områden, särskilt när det gäller hälsovård, 
transporter och energieffektivitet.

G. RFID-tekniken kan ge medborgarna fördelar i form av ökad livskvalitet, säkerhet och 
välfärd, förutsatt att man på rätt sätt hanterar frågorna om skyddet av privatlivet och 
personuppgifterna.

H. Sakernas Internet kommer att göra det möjligt att skapa nätverk mellan miljontals 
maskiner som kan samverka och interagera sinsemellan genom RFID-tekniken i 
kombination med en IP-adress.

I. Den tekniska utmaningen består i att integrera elektronik, sensorer och system för 
inmatning och överföring av RFID-uppgifter i ett chips som inte är större än några 
millimeter.

J. Det är viktigt att göra konsumenterna medvetna om ny teknik och därtill hörande 
tillämpningar.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och ställer sig i princip bakom 
riktlinjerna i handlingsplanen, som syftar till att främja sakernas Internet.

2. Europaparlamentet anser att kommissionen gör rätt i att fästa vikt vid säkerheten, 
personuppgiftsskyddet och skyddet av medborgarnas privatliv samt vid styrelseformerna 
för sakernas Internet.

3. Europaparlamentet stöder förslaget om att snabbt anta version 6 av Internetprotokollet 
(IPv6) som en grundval för den framtida expansionen och förenklingen av nätet.

4. Europaparlamentet anser att de kommande årens utveckling av ett intelligent nät och 
därtill hörande tillämpningar kommer att få betydande konsekvenser för 
EU-medborgarnas vardag och vanor.

5. Europaparlamentet påpekar att den RFID-teknik som används för att på ett intelligent sätt 
märka produkter och konsumtionsvaror kan användas överallt och att den är praktiskt 
taget osynlig och ljudlös. Kommissionen bör därför genomföra fler och mer utförliga 
undersökningar av denna teknik. Framför allt bör man titta närmare på

 radiovågornas inverkan på hälsan,

 miljökonsekvenserna och återvinningen av chipsen, 

 konsumenternas rätt till skydd av sitt privatliv,

 förekomsten av smarta chips i en viss produkt,

 rätten till chipsens tystnad,



PR\803349SV.doc 5/9 PE438.414v01-00

SV

 medborgarnas garantier när det gäller insamling och skydd av personuppgifter.

Vid behov bör tekniken också bli föremål för särskilda regler på europeisk nivå.

6. Europaparlamentet anser att det bör vara en prioriterad målsättning att säkerställa en 
övergripande lagstiftningsram och en fast tidtabell på europeisk nivå, så att man främjar 
och underlättar offentliga och privata investeringar i sakernas Internet. 

7. Europaparlamentet anser att utvecklingen av nya tillämpningar och själva funktionen av 
sakernas Internet ska vara beroende av hur stort förtroende de europeiska konsumenterna 
har för systemet. 

8. Europaparlamentet understryker att man för att få fart på ekonomin måste investera i ny 
informations- och kommunikationsteknik, som är ett redskap som främjar den ekonomiska 
tillväxten och som gör det möjligt för allt fler medborgare och företag i EU att få tillgång 
till nya system och nya tillämpningar.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att finansiera sjunde 
ramprogrammets forskningsprojekt inom området sakernas Internet, så att man stärker den 
europeiska IKT-sektorn. Parlamentet stöder användningen av ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation, eftersom man vill att det ska spridas.

10. Europaparlamentet anser att sakernas Internet har en stor potential när det gäller 
ekonomisk utveckling, produktionsutveckling, förbättring av tjänsternas kvalitet, 
optimering av företagens logistikkedjor och distribution, inventering och skapande av nya 
arbetstillfällen och affärsmöjligheter. 

11. Europaparlamentet anser att konsumtionsvarorna kommer att bli mer konkurrenskraftiga 
på marknaden om man använder ny teknik i tillverkningsprocessen. 

12. Europaparlamentet anser att spridningen av sakernas Internet kommer att göra det möjligt 
att skapa en bättre interaktion mellan personer och saker och mellan själva sakerna.

13. Europaparlamentet delar kommissionens avsikt att fortsätta att övervaka situationen och 
bedöma om det fortfarande finns ett behov av ytterligare harmoniserade frekvenser för 
sakernas Internet. 

14. Europaparlamentet understryker att städerna har en mycket viktig roll i samband med 
sakernas Internet, eftersom de kan se till att användningen sträcker sig längre än till den 
rent privata sfären. De lokala myndigheterna kommer att kunna använda sakernas Internet 
i stor utsträckning, t.ex. vid organisationen av kollektivtrafiken, sophämtningen, 
beräkningarna av föroreningsnivån, trafikförvaltningen, etc.

15. Europaparlamentet anser att användningen av sakernas Internet i naturen kan bidra till 
utvecklingen av grön teknik, en effektivare energianvändning och därmed till ett bättre 
miljöskydd. Dessutom kan man härigenom förbättra förbindelsen mellan IKT och naturen.
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16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anstränga sig för att fastställa 
internationella gemensamma standarder för en normalisering av RFID-tekniken och därtill 
hörande tillämpningar.

17. Europaparlamentet gläds åt att kommissionen har för avsikt att under 2010 lägga fram ett 
meddelande om personlig integritet och förtroende i det allestädes närvarande 
informationssamhället. Parlamentet betonar vikten av detta meddelande och de föreslagna 
åtgärderna för att stärka lagstiftningen om de aspekter som rör privatlivet och skyddet av 
personuppgifter.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka en korrekt tillämpning av 
de bestämmelser som redan antagits på europeisk nivå i frågan och att före årsskiftet lägga 
fram en tidtabell för de strategier som man har för avsikt att föreslå på gemenskapsnivå 
för att stärka säkerheten inom sakernas Internet och RFID-tillämpningarna.

19. Europaparlamentet uppmanar även kommissionen att regelbundet informera parlamentet 
om utvecklingen av dialogen med sektorsaktörerna och de berörda parterna samt om de 
initiativ som den avser att genomföra.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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MOTIVERING

Det har gått mer än 40 år sedan de första Internetapplikationerna, som uppfinnaren av World 
Wide Web, Tim Berners-Lee, påminde om vid sitt besök nyligen i Europaparlamentet1. Under 
åren har Internet genomgått en ständig och oavbruten utveckling, särskilt under de senaste 
25 åren. I dag förbinder nätet ca 1,5 miljard människor, och dess öppna struktur, som bygger 
på en standardiserad teknik, har lett till en världsvid spridning och driftskompatibilitet.

Sakernas Internet, ett projekt som inleddes 1999 i USA, blir allt populärare och kommer 
under de följande tio-femton åren att revolutionera interagerandet mellan människor och 
föremål och mellan själva föremålen tack vare den ökande användningen av RFID-tekniken 
(radiofrekvensidentifikation).

Den beståndsdel som karaktäriserar RFID-tekniken är transpondern (eller tag), det vill säga en 
elektronisk komponent som utgörs av ett chips och en antenn. Chipset, som är några 
millimeter stort per sida, kan trådlöst innehålla, ta emot och överföra information om 
karaktären och sammansättningen av produkten, som den är placerad på. 

Experter på området menar att chipset i framtiden kommer att ersätta de streckkoder som är i 
bruk i dag. Fördelen med RFID-tekniken jämfört med dagens teknik är att chipset inte 
behöver vara i kontakt med avläsaren för att bli avläst, såsom fallet är med magnetband, och 
det behöver inte vara synligt, vilket gäller för streckkoder. Dessutom ska man beakta de 
särskilda uppgifter och antalet sådana som chipsen kan innehålla om de föremål som de är 
förbundna med, och som denna teknik ger möjlighet till.  

Nuvarande tillämpningar av Sakernas Internet och framtida utveckling 

Det finns redan konkreta exempel inom en rad sektorer:

 Inom bilbranschen kan chips skicka information i realtid till föraren om däcktryck.

 Inom livsmedelsbranschen gör RFID-tekniken det möjligt att garantera en hög standard 
när det gäller varornas hygiensäkerhet samt deras kemiska, fysiska och organoleptiska 
egenskaper. Med hjälp av chipsen kan varan dessutom spåras i större utsträckning och 
snabbare.

Många andra tillämpningar har redan utvecklats och tagits i bruk inom logistik- och 
transportsektorn med mycket positiva resultat. Några länder (Storbritannien och USA) har 
infört ett chips i sina nationella pass. 

I framtiden kommer RFID-tekniken tillsammans med en IP-adress att göra det möjligt att 
skapa ett enormt trådlöst sakernas Internet. Det exempel som oftast anges är kylskåp som, om 
det programmeras på lämpligt sätt, kommer att kunna känna igen varor som har passerat eller 
närmar sig bästföredatum, och sänder uppgifterna vidare till konsumenten. Ytterligare 
utveckling planeras när systemet förbinds med Galileo. 

                                               
1 Den åttonde årliga STOA-föreläsningen, 1 december 2009.
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I kommissionens meddelande av den 18 juni 20091, som detta initiativbetänkande utgår från, 
föreslås en handlingsplan med 14 initiativ, som bl.a. syftar till att utveckla sakernas Internet 
och främja dess spridning.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden ställer sig bakom de övergripande linjerna i kommissionens meddelande, men 
menar att det är mycket viktigt att noga överväga om gällande lagstiftning är tillräcklig mot 
bakgrund av framtida utveckling på området eller om man behöver göra ytterligare och mer 
ingående undersökningar om en rad viktiga aspekter, särskilt de som direkt påverkar 
medborgarnas liv och integritet, som deras personuppgifter och hälsa, och anta ny 
gemenskapslagstiftning på området.

Föredraganden fruktar att några av insatsområdena i kommissionens plan kan visa sig 
otillräckliga sett till den nuvarande snabba utvecklingen av RFID-tekniken, och menar därför 
att det bör läggas större vikt vid en rad frågor, särskilt 

– radiovågornas inverkan på hälsan,

– chipsens elektromagnetiska inverkan,

– återvinning av chipsen,

– konsumenternas rätt till skydd av sitt privatliv,

– förekomsten av smarta chips i en viss produkt,

– rätten till chipsens tystnad,

– medborgarnas garantier när det gäller skydd av personuppgifter.

Som föredraganden ser det kommer utvecklingen av nya tillämpningar och funktionssättet för 
sakernas Internet och dess starka påverkan på EU-medborgarnas vardag och deras vanor att gå 
hand i hand med det förtroende som konsumenterna i EU har för systemet. 

Det är därför viktigt, menar föredraganden, att det finns ett regelverk och en rättslig ram som 
dels skyddar konsumenterna, dels stimulerar till offentliga och privata investeringar i sakernas 
Internet.

Sakernas Internet innebär stora ekonomiska möjligheter, eftersom det gör det möjligt att 
optimera produktionsmetoderna och energiförbrukningen, skapa nya arbetstillfällen och nya 
tjänster för allt fler medborgare och företag i EU. 

Om EU verkligen vill vara ledande på denna marknad bör man inta en proaktiv hållning och 
stimulera forskning och pilotprojekt.

Slutligen menar föredraganden att för att den nya tekniken ska få en stor spridning bör man 
ägna största möjliga uppmärksamhet åt förvaltningen och standardiseringen av sakernas 

                                               
1 KOM(2009)0278.
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Internet samt att noga övervaka situationen och bedöma om det fortfarande finns ett behov av 
ytterligare harmoniserade frekvenser för sakernas Internet.


