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Ο∆ΗΓΙΑ 2005/.../ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

για τη δηµιουργία Υποδοµής Χωρικών Πληροφοριών 

στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175, παράγραφος 1, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής Περιφερειών, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης2, 

                                                 

1 ΕΕ C 221, 8.9.2005, σ. 33. 
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2005 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της … (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … 



 

 
12064/2/05 REV 2  CZV/ακζ,εκο 2 
 DG I  EL 

Εκτιµώντας τα εξής: 

(1) Η κοινοτική πολιτική στον τοµέα του περιβάλλοντος πρέπει να αποσκοπεί σε υψηλό 

επίπεδο προστασίας λαµβάνοντας υπόψη τις ποικίλες καταστάσεις στις διάφορες 

περιφέρειες της Κοινότητας. Επιπλέον, απαιτούνται πληροφορίες, µεταξύ άλλων χωρικές, 

για τον καθορισµό και την εφαρµογή της εν λόγω πολιτικής καθώς και άλλων κοινοτικών 

πολιτικών στις οποίες πρέπει να ενταχθούν οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας 

σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Συνθήκης. Για να επιτευχθεί αυτή η ολοκλήρωση είναι 

αναγκαίο να καθιερωθεί σε κάποιο βαθµό ο συντονισµός µεταξύ των χρηστών και των 

παρόχων των πληροφοριών, ώστε να είναι δυνατός ο συνδυασµός των πληροφοριών και της 

γνώσης που προέρχονται από διάφορους τοµείς. 

(2) Το Έκτο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον, που θεσπίστηκε µε την απόφαση αριθ. 

1600/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 

20021, απαιτεί να διασφαλιστεί πλήρως ότι η χάραξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της 

Κοινότητας γίνεται κατά ολοκληρωµένο τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές και 

τοπικές διαφορές. ∆ιαπιστώνονται ορισµένα προβλήµατα που αφορούν τη διαθεσιµότητα, 

την ποιότητα, την οργάνωση των χωρικών πληροφοριών και την πρόσβαση σε αυτές, καθώς 

και την κοινοποίησή τους, στοιχεία αναγκαία για την εκπλήρωση των στόχων που ορίζονται 

στο εν λόγω Πρόγραµµα. 

(3) Τα προβλήµατα που αφορούν τη διαθεσιµότητα, την ποιότητα, την οργάνωση των χωρικών 

πληροφοριών και την πρόσβαση σε αυτές, καθώς και την κοινοποίησή τους, είναι κοινά για 

πλήθος θεµάτων πολιτικής και ενηµέρωσης και απαντώνται σε όλες τις βαθµίδες των 

δηµοσίων αρχών. Προς επίλυση αυτών των προβληµάτων απαιτούνται µέτρα για την 

ανταλλαγή, τον µερισµό, την πρόσβαση και τη χρήση διαλειτουργικών χωρικών δεδοµένων 

και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων από όλες τις βαθµίδες της δηµόσιας διοίκησης και από 

διαφορετικούς κλάδους. Θα πρέπει ως εκ τούτου να δηµιουργηθεί υποδοµή χωρικών 

πληροφοριών στην Κοινότητα. 

                                                 

1 ΕΕ L 242, 10.9.2002, σ. 1. 
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(4) Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) θα πρέπει να 

βοηθά τη χάραξη πολιτικής όσον αφορά τις πολιτικές και τις δραστηριότητες που ενδέχεται 

να έχουν άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

(5) H INSPIRE θα πρέπει να βασίζεται σε υποδοµές χωρικών πληροφοριών που 

δηµιουργούνται από τα κράτη µέλη, έχουν καταστεί συµβατές µεταξύ τους βάσει κοινών 

κανόνων εφαρµογής και συµπληρώνονται µε µέτρα σε επίπεδο Κοινότητας. Τα µέτρα αυτά 

θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι υποδοµές χωρικών πληροφοριών που δηµιουργούνται από 

τα κράτη µέλη είναι συµβατές µεταξύ τους και αξιοποιήσιµες σε κοινοτικό και 

διασυνοριακό πλαίσιο. 

(6) Οι υποδοµές χωρικών πληροφοριών στα κράτη µέλη θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά 

τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα χωρικά δεδοµένα αποθηκεύονται, καθίστανται 

διαθέσιµα και διατηρούνται στο πλέον ενδεδειγµένο επίπεδο· ότι είναι δυνατόν να 

συνδυαστούν µε οµοιόµορφο τρόπο χωρικά δεδοµένα από διαφορετικές πηγές απ’ όλη την 

Κοινότητα και ότι η από κοινού χρήση τους από ποικίλους χρήστες και εφαρµογές είναι 

δυνατή· ότι τα χωρικά δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί από µια µόνο βαθµίδα δηµοσίων 

αρχών µπορούν να χρησιµοποιούνται από άλλες δηµόσιες αρχές καθόσον η οδηγία ορίζει 

ως καθήκον των εν λόγω δηµοσίων αρχών να χρησιµοποιούν από κοινού χωρικά δεδοµένα· 

ότι τα χωρικά δεδοµένα διατίθενται υπό όρους που δεν περιορίζουν αδικαιολόγητα την 

ευρεία χρήση τους· ότι είναι εύκολη η εξεύρεση των διαθέσιµων χωρικών δεδοµένων, η 

αξιολόγηση της καταλληλότητας χρήσης τους και η εξοικείωση µε τους όρους που ισχύουν 

για τη χρήση τους. 

(7) Οι χωρικές πληροφορίες που διέπονται από την παρούσα οδηγία και οι πληροφορίες που 

διέπονται από την οδηγία 2003/4/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες 

εν µέρει επικαλύπτονται1. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει την οδηγία 

2003/4/EΚ. 

                                                 

1 ΕΕ L 41, 14.2.2003, σ. 26. 
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(8) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει την οδηγία 2003/98/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Νοεµβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση 
των πληροφοριών του δηµοσίου τοµέα1, οι στόχοι της οποίας συµπληρώνουν τους στόχους 
της παρούσας οδηγίας. 

(9) Η δηµιουργία της INSPIRE στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα προσδώσει σηµαντική 
προστιθέµενη αξία σε άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες - επωφελούµενη ταυτόχρονα από 
αυτές - όπως ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 2002, για 
τη δηµιουργία της κοινής επιχείρησης Galileo2 και η Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, «Παγκόσµια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES )- Ανάπτυξη ικανότητας GMES µέχρι το 2008 - 
(Σχέδιο ∆ράσης (2004-2008))». Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξετάσουν την αξιοποίηση 
δεδοµένων και υπηρεσιών Galileo και GMES από τη στιγµή που θα διατίθενται, ιδίως 
εκείνων του Galileo για χρονική και χωρική αναφορά. 

(10) Πολλές πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο για τη συλλογή, 
εναρµόνιση ή οργάνωση της διάδοσης ή της χρήσης των χωρικών πληροφοριών. Οι 
πρωτοβουλίες του είδους αυτού µπορούν να καθιερώνονται µε κοινοτική νοµοθεσία, (όπως 
η απόφαση 2000/479/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2000, περί υιοθέτησης 
ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 15 της οδηγίας 
96/61/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης (IPPC)3 και τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 17ης Νοεµβρίου 2003, για την παρακολούθηση των δασών και των 
περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα, (Έµφαση στα ∆άση))4, στο πλαίσιο 
προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από την Κοινότητα (για παράδειγµα, δεδοµένα 
εδαφικής κάλυψης CORINE, Σύστηµα πληροφοριών για την ευρωπαϊκή πολιτική 
µεταφορών) ή είναι δυνατόν να προκύπτουν από πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Η παρούσα οδηγία όχι µόνο θα συµπληρώσει τις 
πρωτοβουλίες αυτές παρέχοντας το πλαίσιο που θα τους προσφέρει τη δυνατότητα να 
καταστούν διαλειτουργικές, αλλά θα στηριχθεί επίσης στην υπάρχουσα πείρα και 
πρωτοβουλίες ούτως ώστε να µην επαναληφθούν εργασίες που έχουν ήδη επιτελεσθεί. 

                                                 

1 ΕΕ L 345, 31.12.2003, σ. 90. 
2 ΕΕ L 138, 28.5.2002, σ. 1. 
3 ΕΕ L 192, 28.7.2000, σ. 36. 
4 ΕΕ L 324, 11.12.2003, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

788/2004 (ΕΕ L 138, 30.4.2004, σ.17). 
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(11) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζεται σε χωρικά δεδοµένα τα οποία οι ίδιες οι 

δηµόσιες αρχές έχουν στην κατοχή τους ή κατέχουν τρίτοι για λογαριασµό των δηµοσίων 

αρχών και στη χρήση χωρικών δεδοµένων από δηµόσιες αρχές για την άσκηση της 

δηµόσιας αποστολής τους. Ωστόσο, υπό ορισµένους όρους, η οδηγία θα πρέπει επίσης να 

εφαρµόζεται σε χωρικά δεδοµένα που κατέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εκτός των 

δηµοσίων αρχών, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα το ζητούν. 

(12) Στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να καθορίζονται απαιτήσεις για τη συλλογή νέων 

δεδοµένων ή για τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στην Επιτροπή, δεδοµένου ότι τα 

θέµατα αυτά ρυθµίζονται από άλλη περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

(13) Η υλοποίηση των εθνικών υποδοµών θα πρέπει να είναι σταδιακή και, κατά συνέπεια, στα 

θέµατα χωρικών δεδοµένων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία θα πρέπει να δοθεί 

διαφορετικός βαθµός προτεραιότητας. Για την υλοποίηση θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

οι ανάγκες για χωρικά δεδοµένα για ευρεία κλίµακα εφαρµογών σε διαφορετικούς τοµείς 

πολιτικής, οι προτεραιότητες των δράσεων που προβλέπονται υπό τις κοινοτικές πολιτικές 

για τις οποίες χρειάζονται εναρµονισµένα χωρικά δεδοµένα και η πρόοδος που έχει ήδη 

επιτευχθεί µε τις προσπάθειες εναρµόνισης που έχουν καταβληθεί στα κράτη µέλη. 

(14) Η απώλεια χρόνου και πόρων για την αναζήτηση ήδη υπαρχόντων χωρικών δεδοµένων ή 

για να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν αυτά για συγκεκριµένο 

σκοπό αποτελεί καίριο εµπόδιο για την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιµων δεδοµένων. Τα 

κράτη µέλη θα πρέπει κατά συνέπεια να παρέχουν περιγραφές των διαθέσιµων συνόλων και 

υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων υπό µορφή µεταδεδοµένων. 
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(15) Επειδή η ευρύτατη ποικιλία των µορφοτύπων και δοµών οργάνωσης των χωρικών 

δεδοµένων και της πρόσβασης σε αυτά στην Κοινότητα εµποδίζει την αποτελεσµατική 

εκπόνηση, εφαρµογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της κοινοτικής νοµοθεσίας που 

επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα το περιβάλλον, πρέπει να προβλεφθούν εκτελεστικά µέτρα ώστε 

να διευκολυνθεί η χρήση των χωρικών δεδοµένων από διαφορετικές πηγές σε όλα τα κράτη 

µέλη. Ο σχεδιασµός των µέτρων αυτών πρέπει να καθιστά διαλειτουργικά τα σύνολα 

χωρικών δεδοµένων και τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε δεδοµένα 

ή πληροφορίες χρειάζονται για επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα διατίθενται µε όρους που 

δεν περιορίζουν την εφαρµογή τους προς τον σκοπό αυτό. 

(16) Οι δικτυακές υπηρεσίες είναι αναγκαίες για την από κοινού χρήση χωρικών δεδοµένων από 

τις διάφορες βαθµίδες της δηµόσιας διοίκησης στην Κοινότητα. Αυτές οι δικτυακές 

υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα εξεύρεσης, µετασχηµατισµού, απεικόνισης 

και τηλεφόρτωσης από την υποδοµή (download) των χωρικών δεδοµένων και επίκληση 

χωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου. Οι υπηρεσίες του δικτύου θα 

πρέπει να λειτουργούν σύµφωνα µε συµφωνηµένες προδιαγραφές και ελάχιστα κριτήρια 

επιδόσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των υποδοµών που έχουν 

συγκροτηθεί από τα κράτη µέλη. Το δίκτυο υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να παρέχει στις 

δηµόσιες αρχές την τεχνική δυνατότητα να καθιστούν διαθέσιµα τα σύνολα και τις 

υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων. 

(17) Ορισµένα σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων σχετικών µε κοινοτικές πολιτικές οι 

οποίες άµεσα ή έµµεσα αφορούν το περιβάλλον τελούν υπό την κατοχή ή τη διαχείριση 

τρίτων. Κατά συνέπεια, τα κράτη µέλη θα πρέπει να προσφέρουν σε τρίτους τη δυνατότητα 

να συµβάλλουν στις εθνικές υποδοµές, υπό τον όρο ότι δεν υποβαθµίζεται η συνοχή και η 

ευκολία χρήσης των χωρικών δεδοµένων και των υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων που 

καλύπτονται από τις υποδοµές αυτές. 



 

 
12064/2/05 REV 2  CZV/ακζ,εκο 7 
 DG I  EL 

(18) Η πείρα στα κράτη µέλη έχει δείξει ότι είναι σηµαντικό, για την επιτυχή υλοποίηση 

υποδοµής χωρικών πληροφοριών, να διατίθεται δωρεάν στο κοινό ένας ελάχιστος αριθµός 

υπηρεσιών. Τα κράτη µέλη θα πρέπει λοιπόν να προσφέρουν κατ’ ελάχιστον και δωρεάν τις 

υπηρεσίες εξεύρεσης συνόλων χωρικών δεδοµένων. 

(19) Για να βοηθηθεί η ενσωµάτωση των εθνικών υποδοµών στην INSPIRE, τα κράτη µέλη θα 

πρέπει να παρέχουν πρόσβαση στις υποδοµές τους µέσω της δικτυακής πύλης γεωγραφικών 

δεδοµένων (geo-portal) της Κοινότητας που διαχειρίζεται η Επιτροπή, καθώς και µέσω 

οποιωνδήποτε σηµείων πρόσβασης που αποφασίζουν να λειτουργήσουν τα ίδια. 

(20) Για να καταστούν διαθέσιµες οι πληροφορίες από διαφορετικές βαθµίδες της δηµόσιας 

διοίκησης, τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξαλείψουν τα πρακτικά εµπόδια που 

αντιµετωπίζουν εν προκειµένω οι δηµόσιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο όταν ασκούν δηµόσια αποστολή που έχει ενδεχοµένως άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο 

στο περιβάλλον. Τα πρακτικά εµπόδια θα πρέπει να εξαλειφθούν στα σηµεία όπου οι 

πληροφορίες προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για την άσκηση δηµόσιας αποστολής. 

(21) Οι δηµόσιες αρχές πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στα σύνολα χωρικών δεδοµένων και 

στις υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων κατά την εκτέλεση της δηµόσιας αποστολής τους. Η 

πρόσβαση µπορεί να παρακωλύεται εάν εξαρτάται από εξατοµικευµένες και ειδικές 

διαπραγµατεύσεις µεταξύ δηµοσίων αρχών κάθε φορά που απαιτείται. Τα κράτη µέλη θα 

πρέπει να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να αποτρέπουν τέτοιου είδους πρακτικά 

εµπόδια στην ανταλλαγή δεδοµένων, παραδείγµατος χάριν µε προγενέστερες συµφωνίες 

µεταξύ των δηµόσιων αρχών. 
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(22) Οι µηχανισµοί ανταλλαγής συνόλων χωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών χωρικών 

δεδοµένων µεταξύ της κυβέρνησης και άλλων δηµόσιων υπηρεσιών και φυσικών ή νοµικών 

προσώπων που εκτελούν δηµόσια διοικητικά καθήκοντα δυνάµει του εθνικού τους δικαίου 

µπορούν να αφορούν νόµους, κανονισµούς, χορήγηση αδειών ή οικονοµικούς 

διακανονισµούς ή διοικητικές διαδικασίες, παραδείγµατος χάριν για να προστατεύεται η 

οικονοµική βιωσιµότητα των δηµόσιων αρχών στις οποίες έχει ορισθεί το καθήκον αύξησης 

των εσόδων, ή για να αναζητώνται οι µη καλυπτόµενες δαπάνες των αρχών σε κράτη µέλη 

που χρηµατοδοτούν µόνο εν µέρει τα στοιχεία τους, οπότε επιβαρύνονται οι χρήστες, ή για 

να εξασφαλίζεται η διατήρηση και ενηµέρωση των δεδοµένων. 

(23) Τα µέτρα που θεσπίζονται από τα κράτη µέλη µε τη νοµοθεσία για τη µεταφορά στο εθνικό 

δίκαιο, θα µπορούσαν να προβλέπουν τη δυνατότητα, για τις δηµόσιες αρχές που παρέχουν 

σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων, να χορηγούν άδειες για αυτά τα σύνολα και 

υπηρεσίες και να επιβάλλουν τέλη σε άλλες δηµόσιες αρχές που κάνουν χρήση αυτών των 

συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων. 

(24) Οι διατάξεις των άρθρων 13, παράγραφος 1, στοιχείο ε), και 17, παράγραφος 1, θα πρέπει 

να εφαρµοστούν µε απόλυτη τήρηση των αρχών σχετικά µε την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών1. 

                                                 

1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284, 31.10.2003, 
σ. 1). 
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(25) Τα πλαίσια για την από κοινού χρήση των χωρικών δεδοµένων µεταξύ δηµοσίων αρχών που 

υποχρεούνται σε κοινή χρήση βάσει των διατάξεων της οδηγίας πρέπει να είναι ουδέτερα 

έναντι των προαναφερόµενων δηµοσίων αρχών εντός κάθε κράτους µέλους, αλλά και έναντι 

των δηµοσίων αρχών άλλων κρατών µελών και των θεσµικών οργάνων της Κοινότητας. 

∆εδοµένου ότι τα όργανα και οι οργανισµοί της Κοινότητας χρειάζονται συχνά να 

ενσωµατώσουν και να έχουν πρόσβαση σε χωρικές πληροφορίες από όλα τα κράτη µέλη, 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης χωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών 

χωρικών δεδοµένων υπό εναρµονισµένους όρους. 

(26) Προκειµένου να προσφερθούν κίνητρα για την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας 

από τρίτα µέρη, προς όφελος τόσο των δηµοσίων αρχών όσο και του κοινού, είναι 

απαραίτητο να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε χωρικά δεδοµένα που υπερβαίνουν τα 

διοικητικά όρια ή τα εθνικά σύνορα. 

(27) Για την αποτελεσµατική υλοποίηση των υποδοµών χωρικών πληροφοριών απαιτείται 

συντονισµός όλων όσων ενδιαφέρονται για την συγκρότηση τέτοιων υποδοµών, 

ανεξαρτήτως εάν συµβάλλουν µε χωρικές πληροφορίες ή είναι χρήστες τους. Οι κατάλληλες 

δοµές συντονισµού πρέπει κατά συνέπεια να καθιερωθούν σε επίπεδο κράτους µέλους και 

σε επίπεδο Κοινότητας. 

(28) Για να αξιοποιηθεί η πείρα από προηγµένες και υπάρχουσες τεχνολογίες των υποδοµών 

πληροφοριών, ενδείκνυται να υποστηρίζονται τα αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας 

οδηγίας µέτρα από διεθνή πρότυπα και πρότυπα που έχουν εγκριθεί από ευρωπαϊκούς 

οργανισµούς τυποποίησης σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην οδηγία 98/34/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την 

καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και 

προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών1. 

                                                 

1 ΕΕ L 204, 21.7.1998, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την Πράξη 
Προσχώρησης του 2003. 
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(29) ∆εδοµένου ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος, ο οποίος ιδρύθηκε µε τον 

κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του 

Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος και του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Πληροφοριών και 

Παρατηρήσεων1 σχετικά µε το Περιβάλλον, έχει ως καθήκον να παρέχει στην Κοινότητα 

αντικειµενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιµες πληροφορίες σε κοινοτικό επίπεδο και 

αποσκοπεί, µεταξύ άλλων, στη βελτίωση της ροής των σχετικών µε την άσκηση πολιτικής 

περιβαλλοντικών πληροφοριών µεταξύ κρατών µελών και των οργάνων της Κοινότητας, θα 

πρέπει να συµβάλει ενεργά στην εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 

(30) Σύµφωνα µε το σηµείο 34 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας για τη βελτίωση της νοµοθεσίας2, τα 

κράτη µέλη παροτρύνονται να καταρτίσουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της 

Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι αποτυπώνουν, στο µέτρο του δυνατού, την 

αντιστοιχία των οδηγιών µε τα µέτρα µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να τους 

δηµοσιοποιούν. 

(31) Τα µέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 

θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 

1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που 

ανατίθενται στην Επιτροπή3. 

(32) Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για αποφάσεις σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας 

οδηγίας και µε τη µελλοντική εξέλιξη της INSPIRE απαιτούν τη συνεχή παρακολούθηση 

της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και τακτική υποβολή εκθέσεων. 

                                                 

1 ΕΕ L 120, 11.5.1990, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 1641/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 245, 
29.9.2003, σ. 1). 

2 ΕΕ C 321, 31.12.2003, σ. 1. 
3 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. 
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(33) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η καθιέρωση της INSPIRE, δεν µπορεί 

να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη λόγω των διεθνικών πτυχών και της γενικής 

ανάγκης συντονισµού των όρων πρόσβασης στις χωρικές πληροφορίες, ανταλλαγής και από 

κοινού χρήσης τους εντός της Κοινότητας και µπορεί συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε 

κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της 

επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας 

του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του 

στόχου αυτού, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

Κεφάλαιο I 

Γενικές ∆ιατάξεις 

Άρθρο 1 

1. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι ο καθορισµός των γενικών κανόνων που αποσκοπούν 

στη δηµιουργία της Υποδοµής Χωρικών Πληροφοριών (εφεξής: INSPIRE), για τους 

σκοπούς της περιβαλλοντικής πολιτικής της Κοινότητας και της άσκησης πολιτικών ή 

δραστηριοτήτων που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

2. Η INSPIRE βασίζεται σε υποδοµές χωρικών πληροφοριών που έχουν δηµιουργήσει και 

διαχειρίζονται τα κράτη µέλη. 
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Άρθρο 2 

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των οδηγιών 2003/4/EΚ και 2003/98/EΚ. 

Άρθρο 3 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

(1) «υποδοµή χωρικών πληροφοριών»: µεταδεδοµένα, σύνολα χωρικών δεδοµένων και 

υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων· δικτυακές υπηρεσίες και τεχνολογίες· συµφωνίες 

ανταλλαγής, πρόσβασης και χρήσης· και µηχανισµοί, µέθοδοι και διαδικασίες 

συντονισµού και παρακολούθησης που θεσπίζονται, λειτουργούν ή διατίθενται σύµφωνα 

µε την παρούσα οδηγία, 

(2) «χωρικά δεδοµένα»: οποιαδήποτε δεδοµένα αφορούν άµεσα ή έµµεσα συγκεκριµένη 

τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή, 

(3) «σύνολο χωρικών δεδοµένων»: αναγνωρίσιµη συλλογή χωρικών δεδοµένων, 

(4) «υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων»: πράξεις οι οποίες είναι δυνατό να εκτελούνται, µε την 

επίκληση εφαρµογής πληροφορικής, στα χωρικά δεδοµένα που περιέχονται στα σύνολα 

χωρικών δεδοµένων ή στα σχετικά µε τα δεδοµένα, 

(5) «χωροαντικείµενο»: αφηρηµένη παρουσίαση υλικού φαινοµένου που σχετίζεται µε 

συγκεκριµένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή, 
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(6) «µεταδεδοµένα»: πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν σύνολα χωρικών δεδοµένων και 

υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων και καθιστούν δυνατή την εξεύρεση, την απογραφή και τη 

χρήση τους, 

(7) «διαλειτουργικότητα»: η δυνατότητα συνδυασµού συνόλων χωρικών δεδοµένων και η 

δυνατότητα διάδρασης υπηρεσιών, χωρίς επανειληµµένη παρέµβαση του χειριστή, ώστε 

να επιτυγχάνεται συνεκτικό αποτέλεσµα και να ενισχύεται η προστιθέµενη αξία των 

συνόλων δεδοµένων και των υπηρεσιών, 

(8) «δικτυακή πύλη γεωγραφικών πληροφοριών INSPIRE»: ιστοσελίδα, ή ισοδύναµο µέσο, 

που παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του άρθρου 11, παράγραφος 1, 

(9) «δηµόσια αρχή»: 

(α) οποιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλη δηµόσια διοίκηση, συµπεριλαµβανοµένων των 

δηµόσιων συµβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, 

(β) οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκτελεί δηµόσια διοικητικά καθήκοντα 

δυνάµει του εθνικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων ειδικών αρµοδιοτήτων, 

δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών σχετικών µε το περιβάλλον, και 

(γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα ή αρµοδιότητες 

δηµόσιας αρχής ή παρέχει δηµόσιες υπηρεσίες σχετικά µε το περιβάλλον, υπό τον 

έλεγχο φορέα ή προσώπου που εµπίπτει στα στοιχεία α) ή β). 

Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι, όταν φορείς ή θεσµοί ενεργούν υπό δικαστική ή 

νοµοθετική ιδιότητα, δεν πρέπει να θεωρούνται δηµόσιες αρχές για τους σκοπούς της 

παρούσας οδηγίας. 

(10) «τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δεν είναι δηµόσια αρχή. 
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Άρθρο 4 

1. Η παρούσα οδηγία καλύπτει σύνολα χωρικών δεδοµένων που πληρούν τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

(α) αφορούν περιοχή επί της οποίας ένα κράτος µέλος έχει και/ή ασκεί δικαιοδοτικά 

δικαιώµατα, 

(β) είναι σε ηλεκτρονική µορφή, 

(γ) βρίσκονται στην κατοχή ενός εκ των κατωτέρω ή στην κατοχή τρίτου για 

λογαριασµό ενός εκ των κατωτέρω: 

(i) δηµόσιας αρχής και έχουν παραχθεί ή παραληφθεί από δηµόσια αρχή ή τα 

διαχειρίζεται ή τα ενηµερώνει η εν λόγω αρχή και εµπίπτουν στο πεδίο 

δηµόσιας αποστολής, 

(ii) τρίτου στον οποίον έχει διατεθεί το δίκτυο σύµφωνα µε το άρθρο 12, 

(δ) αφορούν ένα ή περισσότερα από τα θέµατα που απαριθµούνται στα Παραρτήµατα Ι, 

ΙΙ ή ΙΙΙ, 

2. Σε περιπτώσεις όπου πολλαπλά ταυτόσηµα αντίγραφα του ίδιου συνόλου χωρικών 

δεδοµένων βρίσκονται στην κατοχή διαφόρων δηµόσιων αρχών ή στην κατοχή τρίτου για 

λογαριασµό διαφόρων δηµόσιων αρχών, η παρούσα οδηγία ισχύει µόνο για το σύνολο 

αναφοράς από το οποίο προέρχονται τα διάφορα αντίγραφα. 

3. Η παρούσα οδηγία καλύπτει επίσης τις υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων που αφορούν τα 

δεδοµένα τα οποία περιέχονται στα σύνολα χωρικών δεδοµένων που µνηµονεύονται στην 

παράγραφο 1. 
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4. Η παρούσα οδηγία δεν απαιτεί συλλογή νέων χωρικών δεδοµένων. 

5. Στην περίπτωση συνόλων χωρικών δεδοµένων που πληρούν την προϋπόθεση της 

παραγράφου 1, στοιχείο γ), αλλά τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας των οποίων 

κατέχει τρίτος, επιτρέπεται στη δηµόσια αρχή να ενεργεί δυνάµει της παρούσας οδηγίας 

µόνον µε τη συναίνεση του εν λόγω τρίτου. 

6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η παρούσα οδηγία καλύπτει τα σύνολα χωρικών 

δεδοµένων τα οποία κατέχει δηµόσια αρχή ή τρίτος για λογαριασµό δηµόσιας αρχής που 

λειτουργεί στην κατώτατη δυνατή βαθµίδα διακυβέρνησης εντός κράτους µέλους µόνον 

εάν το κράτος µέλος έχει νόµους ή κανονισµούς που απαιτούν τη συλλογή ή τη διάδοσή 

τους. 

7. Η τεχνική περιγραφή των θεµάτων δεδοµένων των Παραρτηµάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ είναι 

δυνατό να προσαρµόζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 22, παράγραφος 2, ώστε να 

λαµβάνονται υπόψη οι εξελισσόµενες ανάγκες για χωρικά δεδοµένα προς στήριξη των 

κοινοτικών πολιτικών οι οποίες αφορούν το περιβάλλον. 

Κεφάλαιο ΙΙ 

Μεταδεδοµένα 

Άρθρο 5 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι δηµιουργούνται µεταδεδοµένα για τα σύνολα και τις 

υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων που αντιστοιχούν στα θέµατα των Παραρτηµάτων Ι, ΙΙ 

και ΙΙΙ και ότι τα µεταδεδοµένα αυτά καθίστανται επίκαιρα. 
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2. Τα µεταδεδοµένα περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε: 

(α) τη συµµόρφωση των συνόλων χωρικών δεδοµένων προς τις εκτελεστικές διατάξεις 

του άρθρου 7, παράγραφος 1, 

(β) τους όρους που ισχύουν για την πρόσβαση στα σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών 

δεδοµένων και τη χρήση τους, και, ανάλογα µε την περίπτωση, τα αντίστοιχα τέλη, 

(γ) την ποιότητα των χωρικών δεδοµένων, µεταξύ άλλων και το εάν είναι επικυρωµένα, 

(δ) τις δηµόσιες αρχές που είναι αρµόδιες για τη δηµιουργία, τη διαχείριση, τη 

συντήρηση και τη διανοµή των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων, 

(ε) τους περιορισµούς πρόσβασης του κοινού και τους λόγους των περιορισµών αυτών, 

σύµφωνα µε το άρθρο 13. 

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα µεταδεδοµένα 

είναι πλήρη και ποιότητας επαρκούς για την εκπλήρωση του σκοπού του σηµείου 6 του 

άρθρου 3. 

4. ∆ιατάξεις για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου θεσπίζονται έως τις …∗, σύµφωνα µε τη 

διαδικασία του άρθρου 22, παράγραφος 2. Οι διατάξεις αυτές λαµβάνουν υπόψη τα 

σχετικά υπάρχοντα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις χρηστών. 

                                                 

∗ Ένα έτος από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 6 

Τα κράτη µέλη δηµιουργούν τα µεταδεδοµένα που προβλέπονται στο άρθρο 5 σύµφωνα µε το 

ακόλουθο χρονοδιάγραµµα: 

(α) το αργότερο 2 έτη από την ηµεροµηνία θέσπισης των εκτελεστικών διατάξεων σύµφωνα 

µε το άρθρο 5, παράγραφος 4, όσον αφορά τα σύνολα χωρικών δεδοµένων που 

αντιστοιχούν στα θέµατα των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ, 

(β) το αργότερο 5 έτη από την ηµεροµηνία θέσπισης των εκτελεστικών διατάξεων σύµφωνα 

µε το άρθρο 5, παράγραφος 4, όσον αφορά τα σύνολα χωρικών δεδοµένων που 

αντιστοιχούν στα θέµατα του Παραρτήµατος ΙΙΙ. 

Κεφάλαιο III 

∆ιαλειτουργικότητα των συνόλων και 

των υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων 

Άρθρο 7 

1. Εκτελεστικές διατάξεις που καθορίζουν τις τεχνικές ρυθµίσεις για τη διαλειτουργικότητα 

και, εφόσον είναι εφικτό, την εναρµόνιση των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών 

δεδοµένων θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 22, παράγραφος 2. Κατά τη σύνταξη 

των εκτελεστικών διατάξεων, λαµβάνονται υπόψη οι σχετικές απαιτήσεις των χρηστών, οι 

υπάρχουσες πρωτοβουλίες και τα διεθνή πρότυπα για την εναρµόνιση των συνόλων 

χωρικών δεδοµένων, καθώς επίσης η σκοπιµότητα και οι συγκρίσεις κόστους-ωφελείας. 

Εφόσον οργανισµοί που έχουν συσταθεί βάσει του διεθνούς δικαίου έχουν υιοθετήσει 

συναφή πρότυπα προκειµένου να εξασφαλίσουν διαλειτουργικότητα ή εναρµόνιση των 

συνόλων και των υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων, τα πρότυπα αυτά ενσωµατώνονται, και 

τα υπάρχοντα τεχνικά µέσα µνηµονεύονται, εάν είναι σκόπιµο, στις εκτελεστικές διατάξεις 

της παρούσας παραγράφου. 
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2. Ως βάση ανάπτυξης των προτάσεων για τις εν λόγω εκτελεστικές διατάξεις, η Επιτροπή 

προβαίνει σε ανάλυση της σκοπιµότητας καθώς και του κόστους και των ωφεληµάτων που 

αναµένονται. Τα κράτη µέλη, όταν τους ζητείται, παρέχουν στην Επιτροπή τις 

απαραίτητες πληροφορίες προκειµένου να προβεί στην εν λόγω ανάλυση. Όταν προτείνει 

τις εν λόγω εκτελεστικές διατάξεις, η Επιτροπή υποχρεούται να προβεί σε διαβουλεύσεις 

µε τα κράτη µέλη στο πλαίσιο της επιτροπής του άρθρου 22, παράγραφος 1, σχετικά µε τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσής της. Η θέσπιση των διατάξεων αυτών δεν συνεπάγεται 

υπερβολικό κόστος για κράτος µέλος. 

3. Καθόσον είναι εφικτό, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα σύνολα χωρικών 

δεδοµένων που συνελέγησαν ή κατέστησαν επίκαιρα πρόσφατα και οι αντίστοιχες 

υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων συµµορφώνονται προς τις εκτελεστικές διατάξεις της 

παραγράφου 1 εντός δύο ετών από τη θέσπισή τους και ότι τα λοιπά σύνολα και υπηρεσίες 

χωρικών δεδοµένων συµµορφώνονται προς τις εκτελεστικές διατάξεις εντός επτά ετών 

από τη θέσπισή τους. 

4. Οι εκτελεστικές διατάξεις της παραγράφου 1 καλύπτουν τον ορισµό και την ταξινόµηση 

των χωροαντικειµένων που αφορούν σύνολα χωρικών δεδοµένων τα οποία σχετίζονται µε 

τα θέµατα των Παραρτηµάτων Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ και τον τρόπο γεωαναφοράς των χωρικών αυτών 

δεδοµένων. 

5. Αντιπρόσωποι των κρατών µελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και 

άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τα χωρικά δεδοµένα λόγω του 

ρόλου τους στην υποδοµή χωρικών πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών, 

των παραγωγών, των παρόχων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας ή οποιουδήποτε 

συντονιστικού φορέα, έχουν τη δυνατότητα, σύµφωνα µε την εφαρµοστέα διαδικασία, να 

συµµετέχουν σε προπαρασκευαστικές συζητήσεις για το περιεχόµενο των εκτελεστικών 

διατάξεων της παραγράφου 1, πριν εξεταστούν από την επιτροπή του άρθρου 22, 

παράγραφος 1. 
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Άρθρο 8 

1. Στην περίπτωση συνόλων χωρικών δεδοµένων που αντιστοιχούν σε ένα ή περισσότερα 

θέµατα του Παραρτήµατος Ι ή ΙΙ, οι εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 7, παράγραφος 1, πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 

4 του παρόντος άρθρου. 

2. Οι εκτελεστικές διατάξεις πραγµατεύονται τα ακόλουθα ζητήµατα χωρικών δεδοµένων: 

(α) λύσεις που να εξασφαλίζουν αδιαµφισβήτητη αναγνώριση χωροαντικειµένων και 

στις οποίες είναι δυνατόν να απεικονίζονται τα αναγνωριστικά που υπάρχουν 

δυνάµει των υφιστάµενων εθνικών συστηµάτων προκειµένου να εξασφαλίζεται η 

µεταξύ τους διαλειτουργικότητα, 

(β) τη σχέση µεταξύ χωροαντικειµένων, 

(γ) τα βασικά χαρακτηριστικά και τα αντίστοιχα πολύγλωσσα γλωσσάρια που 

απαιτούνται συνήθως για τις πολιτικές που µπορεί να έχουν αντίκτυπο στο 

περιβάλλον, 

(δ) πληροφορίες σχετικές µε τη χρονική συνιστώσα των δεδοµένων, 

(ε) ενηµέρωση των δεδοµένων. 

3. Οι εκτελεστικές διατάξεις εκπονούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν τη συνέπεια µεταξύ 

µεµονωµένων στοιχείων πληροφορίας που αφορούν την ίδια τοποθεσία ή µεταξύ 

στοιχείων πληροφοριών που αφορούν το ίδιο αντικείµενο υπό διαφορετικές κλίµακες. 

4. Οι εκτελεστικές διατάξεις εκπονούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που 

προκύπτουν από διαφορετικά σύνολα χωρικών δεδοµένων είναι συγκρίσιµες όσον αφορά 

τις πτυχές που προβλέπονται στο άρθρο 7, παράγραφος 4, και στην παράγραφο 2 του 

παρόντος άρθρου. 
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Άρθρο 9 

Οι εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, εκδίδονται σύµφωνα µε 

το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα: 

(α) όχι αργότερα από τις …∗, όσον αφορά τα σύνολα χωρικών δεδοµένων που υπάγονται στα 

θέµατα του Παραρτήµατος Ι, 

(β) όχι αργότερα από τις …∗∗, όσον αφορά τα σύνολα χωρικών δεδοµένων που υπάγονται στα 

θέµατα των Παραρτηµάτων ΙΙ ή ΙΙΙ, 

Άρθρο 10 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων 

δεδοµένων, κωδίκων και τεχνικών κατατάξεων, που απαιτούνται για τη συµµόρφωση προς 

τις εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, διατίθενται στις 

δηµόσιες αρχές ή σε τρίτους υπό όρους που δεν περιορίζουν τη χρήση τους για τον σκοπό 

αυτόν. 

2. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνοχή των χωρικών δεδοµένων που αφορούν 

γεωγραφικό χαρακτηριστικό η τοποθεσία του οποίου εκτείνεται εκατέρωθεν της µεθορίου 

δύο ή περισσότερων κρατών µελών, τα κράτη µέλη, κατά περίπτωση, αποφασίζουν, µε 

αµοιβαία συναίνεση, σχετικά µε τον τρόπο παρουσίασης και τη θέση των κοινών αυτών 

χαρακτηριστικών. 

                                                 

∗ ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
∗∗ Πέντε έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Κεφάλαιο IV 

∆ικτυακές Υπηρεσίες 

Άρθρο 11 

1. Για τα σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων για τα οποία έχουν δηµιουργηθεί 

µεταδεδοµένα σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, τα κράτη µέλη δηµιουργούν και 

λειτουργούν δίκτυο των ακόλουθων υπηρεσιών: 

(α) υπηρεσίες εξεύρεσης που καθιστούν δυνατή την αναζήτηση συνόλων και υπηρεσιών 

χωρικών δεδοµένων µε βάση το περιεχόµενο των αντίστοιχων µεταδεδοµένων και 

την οπτική παρουσίαση του περιεχοµένου των µεταδεδοµένων, 

(β) υπηρεσίες απεικόνισης που καθιστούν δυνατή, τουλάχιστον, την οπτική παρουσίαση, 

την πλοήγηση, τη µεγέθυνση/σµίκρυνση, τη µετακίνηση του κέντρου (pan) ή την 

υπέρθεση (overlay) ορατών συνόλων χωρικών δεδοµένων και την οπτική απεικόνιση 

των πληροφοριών υποµνήµατος και οποιουδήποτε σχετικού περιεχοµένου 

µεταδεδοµένων, 

(γ) υπηρεσίες τηλεφόρτωσης από την υποδοµή (download) που καθιστούν δυνατή την 

τηλεφόρτωση από την υποδοµή αντιγράφων συνόλων χωρικών δεδοµένων ή µερών 

τους και, εφόσον είναι εφικτό, την άµεση πρόσβαση σε αυτά, 

(δ) υπηρεσίες µετασχηµατισµού οι οποίες καθιστούν δυνατό τον µετασχηµατισµό των 

συνόλων χωρικών δεδοµένων µε στόχο την επίτευξη διαλειτουργικότητας, 

(ε) υπηρεσίες οι οποίες καθιστούν δυνατή την επίκληση υπηρεσιών δεδοµένων. 

Οι υπηρεσίες αυτές λαµβάνουν υπόψη τις σχετικές απαιτήσεις των χρηστών και είναι 

εύχρηστες, διαθέσιµες στο κοινό και προσιτές µέσω του ∆ιαδικτύου ή οποιουδήποτε 

άλλου τηλεπικοινωνιακού µέσου. 
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2. Για τους σκοπούς των υπηρεσιών που µνηµονεύονται στην παράγραφο 1, στοιχείο α), 

εφαρµόζεται τουλάχιστον ο ακόλουθος συνδυασµός κριτηρίων αναζήτησης: 

(α) λέξεις-κλειδιά, 

(β) ταξινόµηση χωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών, 

(γ) ποιότητα των χωρικών δεδοµένων, µεταξύ άλλων το εάν είναι επικυρωµένα, 

(δ) βαθµός συµµόρφωσης προς τις εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 7, παράγραφος 1, 

(ε) γεωγραφική τοποθεσία, 

(στ) όροι που ισχύουν για την πρόσβαση στα σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών 

δεδοµένων και τη χρήση τους, 

(ζ) δηµόσιες αρχές που είναι αρµόδιες για τη δηµιουργία, τη διαχείριση, τη συντήρηση 

και τη διανοµή των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων. 

3. Οι υπηρεσίες µετασχηµατισµού που µνηµονεύονται παράγραφο 1, στοιχείο δ), 

συνδυάζονται µε τις άλλες υπηρεσίες της εν λόγω παραγράφου κατά τρόπον ώστε να 

καθίσταται δυνατή η λειτουργία όλων αυτών των υπηρεσιών σύµφωνα µε τις εκτελεστικές 

διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 7, παράγραφος 1. 

Άρθρο 12 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι δηµόσιες αρχές διαθέτουν την τεχνική δυνατότητα να 

συνδέουν τα οικεία σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων µε το δίκτυο του άρθρου 11, 

παράγραφος 1. Η υπηρεσία αυτή είναι επίσης διαθέσιµη, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, σε τρίτους 

τα σύνολα και οι υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων των οποίων τηρούν τις εκτελεστικές διατάξεις µε 

τις οποίες καθορίζονται υποχρεώσεις όσον αφορά ιδίως τα µεταδεδοµένα, τις δικτυακές υπηρεσίες 

και τη διαλειτουργικότητα. 
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Άρθρο 13 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11, παράγραφος 1, της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη 

µπορούν να περιορίζουν την πρόσβαση του κοινού σε σύνολα χωρικών δεδοµένων και 

υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων µέσω των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 11, 

παράγραφος 1, στοιχεία α) έως ε), ή στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου του 

άρθρου 14, παράγραφος 2, όταν η πρόσβαση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά: 

(α) τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των διαδικασιών των δηµόσιων αρχών, εφόσον ο 

εµπιστευτικός αυτός χαρακτήρας προβλέπεται από τον νόµο, 

(β) τις διεθνείς σχέσεις, τη δηµόσια ασφάλεια ή την εθνική άµυνα, 

(γ) τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τη δυνατότητα κάθε προσώπου να τύχει δίκαιης 

δίκης ή τη δυνατότητα δηµόσιας αρχής να διεξάγει έρευνα ποινικού ή πειθαρχικού 

χαρακτήρα, 

(δ) τον εµπιστευτικό χαρακτήρα εµπορικών ή βιοµηχανικών πληροφοριών όταν το 

εθνικό ή κοινοτικό δίκαιο προβλέπει τον εµπιστευτικό αυτόν χαρακτήρα 

προκειµένου να προστατευθεί θεµιτό οικονοµικό συµφέρον, συµπεριλαµβανοµένου 

του δηµόσιου συµφέροντος για την τήρηση του εµπιστευτικού χαρακτήρα των 

στατιστικών στοιχείων και του φορολογικού απορρήτου, 

(ε) τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, 

(στ) τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδοµένων ή/και αρχείων που 

αφορούν φυσικό πρόσωπο, όταν το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει συναινέσει στη 

δηµοσιοποίηση των πληροφοριών, εφόσον προβλέπεται ο εµπιστευτικός χαρακτήρας 

από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο, 
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(ζ) τα συµφέροντα προστασίας οποιουδήποτε προσώπου το οποίο έχει δώσει τις 

αιτούµενες πληροφορίες εθελουσίως χωρίς να του επιβάλλεται ή να είναι δυνατό να 

του επιβληθεί νοµική υποχρέωση, εκτός εάν το συγκεκριµένο πρόσωπο έχει 

συναινέσει στη δηµοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών, 

(η) την προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες αυτές, 

όπως ο εντοπισµός σπάνιων ειδών. 

2. Οι λόγοι περιορισµού της πρόσβασης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ερµηνεύονται 

συσταλτικά, λαµβανοµένου υπόψη, για τη συγκεκριµένη περίπτωση, του δηµόσιου 

συµφέροντος που εξυπηρετεί η παροχή πρόσβασης. Σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, το 

δηµόσιο συµφέρον που εξυπηρετεί η δηµοσιοποίηση σταθµίζεται συγκριτικά προς το 

συµφέρον που εξυπηρετεί η περιορισµένη ή υπό προϋποθέσεις πρόσβαση. Τα κράτη µέλη 

δεν δύνανται, δυνάµει της παραγράφου 1, στοιχεία α), δ), στ), ζ) και η), να περιορίζουν 

την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε εκποµπές στο περιβάλλον. 

Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου η παράγραφος 1, στοιχεία δ) ή στ), αποτελεί τον λόγο 

περιορισµού της πρόσβασης, το πρώτο εδάφιο ισχύει µόνο όταν η πρόσβαση που 

µνηµονεύεται στην παράγραφο 1 αφορά περιβαλλοντικές πληροφορίες, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2, παράγραφος 1, της οδηγίας 2003/4/EK. 

3. Στο πλαίσιο αυτό, και για τους σκοπούς της εφαρµογής της παραγράφου 1, στοιχείο στ), 

τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων της οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

Άρθρο 14 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι: 

(α) οι υπηρεσίες που µνηµονεύονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο α), 

διατίθενται δωρεάν στο κοινό, 
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(β) οι υπηρεσίες που µνηµονεύονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο β), 

διατίθενται, κατά κανόνα, δωρεάν στο κοινό. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου τα τέλη 

ή/και οι άδειες αποτελούν ουσιαστική προϋπόθεση για τη διατήρηση των συνόλων 

και των υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων ή για την τήρηση απαιτήσεων της ήδη 

υφιστάµενης διεθνούς υποδοµής χωρικών δεδοµένων µε βιώσιµο τρόπο, τα κράτη 

µέλη δύνανται να επιβάλλουν τέλη ή/και τη χορήγηση αδειών είτε στο πρόσωπο που 

παρέχει την υπηρεσία στο κοινό είτε, κατ’ επιλογήν του παρόχου υπηρεσιών, στο 

ίδιο το κοινό. 

2. ∆εδοµένα που διατίθενται µέσω των υπηρεσιών απεικόνισης του άρθρου 11, 

παράγραφος 1, στοιχείο β), δύνανται να είναι σε µορφή που αποτρέπει την περαιτέρω 

χρήση τους για εµπορικούς σκοπούς. 

3. Όταν οι δηµόσιες αρχές επιβάλλουν τέλη για τις υπηρεσίες του άρθρου 11, παράγραφος 1, 

στοιχεία β), γ) ή ε), τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι διατίθενται υπηρεσίες ηλεκτρονικού 

εµπορίου. Τις υπηρεσίες αυτές είναι δυνατόν να καλύπτουν ερµηνευτικές ρήτρες, 

επιγραµµικές άδειες ή άδειες. 

Άρθρο 15 

1. Η Επιτροπή δηµιουργεί και λειτουργεί δικτυακή πύλη γεωγραφικών πληροφοριών 

(geoportal) INSPIRE σε κοινοτικό επίπεδο. 

2. Τα κράτη µέλη παρέχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του άρθρου 11, παράγραφος 1, µέσω 

της δικτυακής πύλης γεωγραφικών πληροφοριών INSPIRE της παραγράφου 1. Τα κράτη 

µέλη µπορούν επίσης να παρέχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές µέσω των δικών τους 

σηµείων πρόσβασης. 
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Άρθρο 16 

Οι διατάξεις για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 

του άρθρου 22, παράγραφος 2, και καθορίζουν, συγκεκριµένα, τα εξής: 

(α) τεχνικές προδιαγραφές για τις υπηρεσίες των άρθρων 11 και 12 και κριτήρια στοιχειωδών 

επιδόσεων για τις υπηρεσίες αυτές, λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες απαιτήσεις 

αναφοράς και συστάσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής κοινοτικής 

νοµοθεσίας, τις υπάρχουσες υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου και την τεχνολογική 

πρόοδο, 

(β) τις υποχρεώσεις του άρθρου 12. 

Κεφάλαιο V 

Ανταλλαγή δεδοµένων 

Άρθρο 17 

1. Κάθε κράτος µέλος θεσπίζει µέτρα για την ανταλλαγή συνόλων και υπηρεσιών χωρικών 

δεδοµένων µεταξύ των δηµόσιων αρχών του που µνηµονεύονται στο άρθρο 3, 

παράγραφος 9, στοιχεία α) και β). Τα µέτρα αυτά παρέχουν στις εν λόγω δηµόσιες αρχές 

τη δυνατότητα να αποκτούν πρόσβαση στα σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων, 

καθώς και να ανταλλάσσουν και να χρησιµοποιούν αυτά τα σύνολα και τις υπηρεσίες προς 

τον σκοπό δηµοσίου καθήκοντος που ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον. 
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2. Τα µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 αποκλείουν οποιουσδήποτε περιορισµούς 

που ενδέχεται να δηµιουργήσουν, στο σηµείο χρήσης, πρακτικά εµπόδια στην ανταλλαγή 

συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων. 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν κωλύουν τις δηµόσιες αρχές που παρέχουν σύνολα και 

υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων από το να χορηγούν άδειες και να επιβάλλουν τέλη στις 

δηµόσιες αρχές ή τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας που κάνουν χρήση 

αυτών των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων. 

4. Οι διακανονισµοί για την ανταλλαγή συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων, όπως 

προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 3, διατίθενται στις δηµόσιες αρχές του άρθρου 3, 

παράγραφος 9, στοιχεία α) και β), άλλων κρατών µελών και στα όργανα και τους 

οργανισµούς της Κοινότητας, προς τον σκοπό δηµοσίου καθήκοντοςπου ενδέχεται να έχει 

αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

5. Οι διακανονισµοί για την ανταλλαγή συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων, όπως 

προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 3, διατίθενται, µε αµοιβαιότητα και ισοδυναµία, 

σε φορείς που έχουν συσταθεί µε διεθνείς συµφωνίες στις οποίες η Κοινότητα και τα 

κράτη µέλη είναι µέρη, προς τον σκοπό καθηκόντων που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο 

στο περιβάλλον. 

6. Εάν οι διακανονισµοί για την ανταλλαγή συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων, 

όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 3, διατίθενται σύµφωνα µε τις παραγράφους 

4 και 5, οι διακανονισµοί αυτοί µπορούν να συνοδεύονται από εθνικές προδιαγραφές που 

ρυθµίζουν τη χρήση τους.  

7. Κατά παρέκκλιση από το παρόν άρθρο, τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν την 

ανταλλαγή εάν δηµιουργήσει προσκόµµατα στη λειτουργία της δικαιοσύνης, στη δηµόσια 

ασφάλεια, την εθνική άµυνα ή τις διεθνείς σχέσεις. 
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8. Χωρίς να θίγεται η παράγραφος 3, τα κράτη µέλη παρέχουν στα όργανα και τους 

οργανισµούς της Κοινότητας πρόσβαση στα σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων 

σύµφωνα µε εναρµονισµένους όρους. Εκτελεστικές διατάξεις που διέπουν τους όρους 

αυτούς θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 22, παράγραφος 2. 

9. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την ύπαρξη ή την κυριότητα δικαιωµάτων πνευµατικής 

ιδιοκτησίας των αρχών του δηµόσιου τοµέα. 

Κεφάλαιο VI 

Συντονισµός και συµπληρωµατικά µέτρα 

Άρθρο 18 

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις κατάλληλες δοµές και τους µηχανισµοούς για τον συντονισµό της 

συµβολής όλων των ενδιαφεροµένων για τις υποδοµές χωρικών πληροφοριών των κρατών µελών. 

Οι δοµές αυτές συντονίζουν τη συµβολή, µεταξύ άλλων, των χρηστών, των παραγωγών, των 

παρόχων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας και των συντονιστικών φορέων σχετικά µε τον 

προσδιορισµό των συναφών συνόλων δεδοµένων, των αναγκών των χρηστών, την παροχή 

πληροφοριών σχετικά µε τις ισχύουσες πρακτικές και την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την 

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 19 

1. Η Επιτροπή είναι αρµόδια σε επίπεδο Κοινότητας για τον συντονισµό της INSPIRE στην 

Κοινότητα και, προς τον σκοπό αυτό, επικουρείται από σχετικούς οργανισµούς, ιδίως από 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος. 

2. Κάθε κράτος µέλος ορίζει ένα σηµείο επαφής, συνήθως µια δηµόσια αρχή, που είναι 

αρµόδιο για τις επαφές µε την Επιτροπή όσον αφορά την παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 20 

Οι εκτελεστικές διατάξεις που µνηµονεύονται στην παρούσα οδηγία λαµβάνουν δεόντως υπόψη τα 

πρότυπα που εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης σύµφωνα µε τη 

διαδικασία που ορίζεται στην οδηγία 98/34/EΚ, καθώς και τα διεθνή πρότυπα. 
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Κεφάλαιο VII 

Τελικές διατάξεις 

Άρθρο 21 

1. Τα κράτη µέλη παρακολουθούν την υλοποίηση και τη χρήση των οικείων υποδοµών 

χωρικών δεδοµένων. Καθιστούν τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης αυτής προσιτά 

στην Επιτροπή και στο κοινό επί µονίµου βάσεως. 

2. Όχι αργότερα από τις …∗, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση µε 

συνοπτικές περιγραφές των κάτωθι: 

(α) του τρόπου συντονισµού των παρόχων του δηµόσιου τοµέα και των χρηστών των 

συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων και των ενδιάµεσων φορέων, καθώς 

και περιγραφή της σχέσης µε τους τρίτους και την οργάνωση διασφάλισης 

ποιότητας, εφόσον είναι εφικτό, 

(β) της συµβολής δηµόσιων αρχών ή τρίτων στη λειτουργία και τον συντονισµό της 

υποδοµής χωρικών πληροφοριών, 

(γ) των πληροφοριών σχετικά µε τη χρήση της υποδοµής χωρικών πληροφοριών, 

(δ) συµφωνιών ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ δηµόσιων αρχών, 

(ε) του κόστους και των ωφεληµάτων από την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 

                                                 

∗ Τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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3. Ανά τριετία και αρχής γενοµένης όχι αργότερα από τις …∗, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν 

στην Επιτροπή έκθεση µε επικαιρες πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία που παρατίθενται 

στην παράγραφο 2. 

4. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 

του άρθρου 22, παράγραφος 2. 

Άρθρο 22 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 

και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. 

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 

ορίζεται τρίµηνη. 

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. 

Άρθρο 23 

Έως τις …∗∗ και εν συνεχεία ανά εξαετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας βασιζόµενη, µεταξύ 

άλλων, σε εκθέσεις των κρατών µελών σύµφωνα µε το άρθρο 21, παράγραφοι 2 και 3. 

Εάν είναι αναγκαίο, η έκθεση συνοδεύεται από προτάσεις για δράση της Κοινότητας. 

                                                 

∗ Έξι έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
∗∗ Επτά έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 24 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από τις …∗. 

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα 

οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. 

Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη. 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων 

εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα 

οδηγία. 

Άρθρο 25 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 26 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

Βρυξέλλες,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

                                                 

∗ Τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α), 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) 

1. Συστήµατα συντεταγµένων 

Συστήµατα για µονοσήµαντη αναφορά χωρικών πληροφοριών στον χώρο, ως σύνολο 

συντεταγµένων (x,y,z) ή/και γεωγραφικό πλάτος και µήκος και ύψος, µε βάση γεωδαιτικό 

οριζόντιο και κατακόρυφο σύστηµα αναφοράς (datum). 

2. Συστήµατα γεωγραφικού καννάβου 

Εναρµονισµένος κάνναβος πολλαπλής ανάλυσης µε ενιαίο σηµείο αφετηρίας και 

τυποποιηµένη θέση και µέγεθος των φατνίων του καννάβου. 

3. Τοπωνύµια 

Τοπωνύµια εκτάσεων, περιοχών, τοποθεσιών, πόλεων, προαστίων, κωµοπόλεων ή 

οικισµών, ή οποιοδήποτε γεωγραφικό ή τοπογραφικό χαρακτηριστικό δηµόσιου ή 

ιστορικού ενδιαφέροντος. 

4. ∆ιοικητικές ενότητες 

∆ιοικητικές ενότητες που χωρίζουν περιοχές επί των οποίων κράτη µέλη έχουν ή/και 

ασκούν δικαιοδοτικά δικαιώµατα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, χωρίζονται 

από διοικητικά όρια. 
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5. ∆ίκτυα µεταφορών 

∆ίκτυα οδικών, σιδηροδροµικών, αεροπορικών και υδάτινων µεταφορών και οι 

αντίστοιχες υποδοµές. Περιλαµβάνονται οι συνδέσεις µεταξύ των διαφόρων δικτύων. 

Περιλαµβάνεται επίσης το διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών, όπως ορίζεται στην απόφαση 

1692/96/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, 

περί των κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 

µεταφορών1 και στις µελλοντικές αναθεωρήσεις της εν λόγω απόφασης. 

6. Υδρογραφία 

Υδρογραφικά στοιχεία, όπου περιλαµβάνονται οι θαλάσσιες περιοχές και όλα τα άλλα 

υδατικά συστήµατα και σχετιζόµενα στοιχεία, µεταξύ των οποίων και οι λεκάνες και 

υπολεκάνες απορροής ποταµών. Κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τους ορισµούς της οδηγίας 

2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 

2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων 2 

και υπό µορφή δικτύων. 

7. Προστατευόµενες τοποθεσίες 

Εκτάσεις χαρακτηρισµένες ή υποκείµενες σε διαχείριση σε ένα πλαίσιο διεθνούς, 

κοινοτικού και εθνικού δικαίου για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων διατήρησης. 

 

                                                 

1 ΕΕ L 228, 9.9.1996, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση αριθ. 
884/2004/ΕΚ (ΕΕ L 167, 30.4.2004, σ. 1). 

2 ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση αριθ. 
2455/2001/ΕΚ (ΕΕ L 331, 15.12.2001, σ. 1). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α), 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β) 

1. Υψοµετρία 

Ψηφιακά υψοµετρικά µοντέλα για χερσαίες εκτάσεις, εκτάσεις καλυπτόµενες από πάγους 

και ωκεανούς. Περιλαµβάνονται, εν προκειµένω, η χερσαία υψοµετρία, η βαθυµετρία και 

οι ακτογραµµές. 

2. ∆ιευθύνσεις 

Θέση ακινήτων µε βάση τη διεύθυνση, συνήθως µε όνοµα οδού, αριθµό οικίας, 

ταχυδροµικό κώδικα. 

3. Γεωτεµάχια κτηµατολογίου 

Εκτάσεις που ορίζονται από κτηµατολογικά µητρώα ή αντίστοιχες. 

4. Κάλυψη γης 

Φυσική και βιολογική κάλυψη της γήινης επιφάνειας, όπου συµπεριλαµβάνονται τεχνητές 

εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις, δάση, (ηµι-)φυσικές εκτάσεις, υγρότοποι, υδατικά 

συστήµατα. 

5. Ορθοφωτογραφία 

Γεωαναφερόµενα δεδοµένα από εικόνες της επιφάνειας της γης, από δορυφόρους ή 

αεροµεταφερόµενους αισθητήρες. 

6. Γεωλογία 

Γεωλογικός χαρακτηρισµός µε βάση τη σύσταση και τη δοµή. Περιλαµβάνονται το 

µητρικό πέτρωµα, οι υδροφόροι ορίζοντες και η γεωµορφολογία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β), 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β) 

1. Στατιστικές µονάδες 

Μονάδες διάδοσης ή χρήσης στατιστικών πληροφοριών. 

2. Κτίρια 

Γεωγραφική θέση κτιρίων. 

3. Έδαφος 

Χαρακτηρισµός εδάφους και υπεδάφους ανάλογα µε το βάθος, την υφή, τη δοµή και την 

περιεκτικότητα σε σωµατίδια και οργανικά υλικά, το πετρώδες, τη διάβρωση και, κατά 

περίπτωση, τη µέση κλίση και την προβλεπόµενη χωρητικότητα αποθήκευσης νερού. 

4. Χρήσεις γης 

Χαρακτηρισµός περιοχών ανάλογα µε την σηµερινή και τη µελλοντική σχεδιαζόµενη 

λειτουργία τους ή τον κοινωνικοοικονοµικό σκοπό τους (π.χ. αµιγώς οικιστική, 

βιοµηχανική, εµπορική, γεωργική, δασική, αναψυχής). 

5. Ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια  

Γεωγραφική κατανοµή της κυριαρχίας παθολογιών (αλλεργίες, καρκίνοι, αναπνευστικές 

ασθένειες κτλ.), πληροφορίες που καταδεικνύουν τις επιπτώσεις στην υγεία (βιοδείκτες, 

πτώση της γονιµότητας, επιδηµίες) ή την ευεξία των ανθρώπων (κούραση, υπερένταση 

κτλ.) που συνδέονται άµεσα (ατµοσφαιρική ρύπανση, χηµικές ουσίες, καταστροφή της 

στιβάδας του όζοντος, θόρυβος κτλ.) ή έµµεσα (τρόφιµα, γενετικώς τροποποιηµένοι 

οργανισµοί κτλ.) µε την ποιότητα του περιβάλλοντος. 
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6. Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και κρατικές υπηρεσίες 

Περιλαµβάνονται εγκαταστάσεις υπηρεσιών κοινής ωφελείας, όπως η αποχέτευση, η 

διαχείριση αποβλήτων, ο ενεργειακός εφοδιασµός και η υδροδότηση, οι διοικητικές και 

κοινωνικές κρατικές υπηρεσίες, όπως οι δηµόσιες διοικήσεις, οι χώροι πολιτικής 

προστασίας, τα σχολεία και τα νοσοκοµεία. 

7. Εγκαταστάσεις παρακολούθησης του περιβάλλοντος 

Η τοποθεσία και η λειτουργία των εγκαταστάσεων παρακολούθησης του περιβάλλοντος 

περιλαµβάνει την παρατήρηση και τη µέτρηση των εκποµπών, της κατάστασης των 

στοιχείων του περιβάλλοντος και άλλων παραµέτρων του οικοσυστήµατος 

(βιοποικιλότητα, οικολογική κατάσταση της βλάστησης, κλπ.) από τις δηµόσιες αρχές ή 

για λογαριασµό τους 

8. Εγκαταστάσεις παραγωγής και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 

Τοποθεσίες βιοµηχανικής παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων που 

καλύπτονται από την οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1996, 

σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης1, και εγκαταστάσεις 

υδροληψίας, εξόρυξης, χώροι αποθήκευσης. 

9. Γεωργικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας 

Γεωργικός εξοπλισµός και εγκαταστάσεις παραγωγής (συµπεριλαµβανοµένων των 

συστηµάτων άρδευσης, των θερµοκηπίων και των στάβλων). 

10. Κατανοµή πληθυσµού - δηµογραφία 

Γεωγραφική κατανοµή του πληθυσµού, συµπεριλαµβανοµένων των χαρακτηριστικών του 

πληθυσµού και των επιπέδων δραστηριοτήτων, ανά κάνναβο, περιοχή, διοικητική ενότητα 

ή άλλη ενότητα ανάλυσης. 

                                                 

1 ΕΕ L 257, 10.10.1996, σ. 26. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 1882/2003. 



 

 
12064/2/05 REV 2  CZV/ακζ,εκο 3 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ DG I  EL 

11. Ζώνες διαχείρισης/περιορισµού/ρύθµισης εκτάσεων και µονάδες αναφοράς 

Εκτάσεις υπό διαχείριση, υπό ρύθµιση ή χρησιµοποιούµενες για αναφορά σε διεθνές, 

ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Περιλαµβάνονται χώροι απόρριψης, 

προστατευόµενες περιοχές γύρω από πηγές πόσιµου νερού, ζώνες ευάλωτες στη 

νιτρορρύπανση, κανονιστικά ρυθµιζόµενοι δίαυλοι θαλάσσιας ή εσωτερικής ναυσιπλοΐας, 

περιοχές για τη βύθιση αποβλήτων, ζώνες προστασίας από τον θόρυβο, περιοχές όπου 

επιτρέπεται η µεταλλευτική έρευνα και εξόρυξη, διοικητικές περιοχές ποτάµιων λεκανών, 

σχετικές µονάδες αναφοράς και περιοχές διαχείρισης παράκτιας ζώνης. 

12. Ζώνες φυσικών κινδύνων 

Χαρακτηρισµός ευάλωτων περιοχών ανάλογα µε τους φυσικούς κινδύνους (όλα τα 

ατµοσφαιρικά, υδρολογικά, σεισµικά, ηφαιστειακά φαινόµενα και τα φαινόµενα 

καταστροφικών πυρκαγιών που, λόγω της θέσης, της σφοδρότητας και της συχνότητάς 

τους, είναι δυνατό να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία), π.χ. πληµµύρες, 

κατολισθήσεις και καθιζήσεις, χιονοστιβάδες, δασικές πυρκαγιές, σεισµοί, εκρήξεις 

ηφαιστείων. 

13. Ατµοσφαιρικές συνθήκες  

Φυσικές ιδιότητες της ατµόσφαιρας. Περιλαµβάνονται χωρικά δεδοµένα βασιζόµενα σε 

µετρήσεις, σε µοντέλα ή σε συνδυασµό τους, καθώς και οι τοποθεσίες µετρήσεων. 

14. Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά 

Καιρικές συνθήκες και οι µετρήσεις τους· ατµοσφαιρικές κατακρηµνίσεις, θερµοκρασία, 

εξατµισοδιαπνοή, ταχύτητα και διεύθυνση ανέµου. 

15. Ωκεανογραφικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά 

Φυσικές ιδιότητες των ωκεανών (ρεύµατα, αλατότητα, ύψος κυµάτων, κτλ.). 
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16. Θαλάσσιες περιοχές 

Φυσικές ιδιότητες των θαλασσών και των αλατούχων υδατικών συστηµάτων, µε 

υποδιαίρεση ανά περιοχές και υποπεριοχές µε κοινά χαρακτηριστικά. 

17. Βιο-γεωγραφικές περιοχές 

Περιοχές σχετικώς οµοιογενών οικολογικών συνθηκών µε κοινά χαρακτηριστικά. 

18. Ενδιαιτήµατα και βιότοποι 

Γεωγραφικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από ειδικές οικολογικές συνθήκες, 

διαδικασίες, δοµή και λειτουργίες (υποστήριξης της ζωής) οι οποίες στηρίζουν φυσικά 

τους οργανισµούς που ενδιαιτούν. Περιλαµβάνονται χερσαίες και υδάτινες εκτάσεις, 

διακρινόµενες ανάλογα µε τα γεωγραφικά, αβιοτικά και βιοτικά χαρακτηριστικά τους, 

ανεξαρτήτως εάν είναι πλήρως φυσικές ή ηµιφυσικές. 

19. Κατανοµή ειδών 

Γεωγραφική κατανοµή ειδών πανίδας και χλωρίδας, ανά κάνναβο, περιοχή, διοικητική 

ενότητα ή άλλη ενότητα ανάλυσης. 

20. Ενεργειακοί πόροι 

Ενεργειακοί πόροι, µεταξύ άλλων υδρογονάνθρακες, υδροηλεκτρική ενέργεια, 

βιοενέργεια, ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια κ.τ.λ., συµπεριλαµβανοµένων, κατά 

περίπτωση, πληροφοριών περί του βάθους και του ύψους όσον αφορά την έκταση του 

εκάστοτε πόρου. 

21. Ορυκτοί πόροι 

Ορυκτοί πόροι, µεταξύ άλλων καιµεταλλεύµατα, βιοµηχανικά µεταλλεύµατα κ.τ.λ., και 

συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών περί του βάθους και του ύψους 

όσον αφορά την έκταση του εκάστοτε πόρου. 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις 26 Ιουλίου 2004, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο την πρότασή της για µια οδηγία 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη δηµιουργία υποδοµής χωρικών 

πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE). Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 175 

παράγραφος 1 της συνθήκης. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2005. 

Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε στις 20 Σεπτεµβρίου 2004 να µην διατυπώσει 

γνώµη. 

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 9 Φεβρουαρίου 2005. 

Το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 της 

συνθήκης στις 23 Ιανουαρίου 2006. 

 

II. ΣΤΟΧΟΣ 

Η προτεινόµενη οδηγία διαµορφώνει νοµικό πλαίσιο για τη δηµιουργία και λειτουργία 

υποδοµής χωρικών πληροφοριών στην Ευρώπη, µε σκοπό τη χάραξη, εφαρµογή, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των κοινοτικών πολιτικών σε όλα τα επίπεδα και την 

παροχή πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα. 

 

Βασικός στόχος του INSPIRE είναι να µειωθούν τα εµπόδια για την ανταλλαγή δεδοµένων 

µεταξύ δηµόσιων αρχών, ιδίως στον τοµέα του περιβάλλοντος, και να διατίθενται 

περισσότερα και καλύτερα στοιχεία για τη χάραξη της κοινοτικής πολιτικής και την 

εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών στα κράτη µέλη σε όλα τα επίπεδα. Το INSPIRE 

επικεντρώνεται στην περιβαλλοντική πολιτική, αλλά είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί και να 

επεκταθεί µελλοντικά σε άλλους τοµείς. 
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III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

Γενικό πλαίσιο 

 

Στην κοινή θέση ενσωµατώνονται οι περισσότερες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, είτε αυτολεξεί, είτε εν µέρει, είτε ως προς το πνεύµα. 

Περιλαµβάνονται κυρίως τροποποιήσεις της αρχικής πρότασης της Επιτροπής µε τις οποίες 

οµαδοποιούνται άρθρα του κειµένου, εναρµονίζονται οι ορισµοί και αποσαφηνίζεται το πεδίο 

εφαρµογής. Εντούτοις, η κοινή θέση περιέχει και ορισµένες τροποποιήσεις που δεν 

περιλαµβάνονταν στο κείµενο το οποίο εξέτασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη 

ανάγνωση ούτε στην αρχική πρόταση της Επιτροπής. Με την κοινή θέση : 

• ορίζονται οι προϋποθέσεις για την πρόσβαση του κοινού στα σύνολα χωρικών 

δεδοµένων και την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ δηµοσίων αρχών στα πλαίσια της 

ισχύουσας κοινοτικής νοµοθεσίας, 

• αποσαφηνίζεται η δυνατότητα να χορηγούνται άδειες και να επιβάλλονται τέλη σε 

άλλες δηµόσιες αρχές για χωρικά δεδοµένα ή υπηρεσίες, και  

• θεσπίζονται µέτρα για την εκπλήρωση των στόχων της οδηγίας µε πιο ισορροπηµένο 

και αποτελεσµατικό τρόπο (εξορθολογισµός της παρακολούθησης και της υποβολής 

εκθέσεων, ανάλυση του κόστους και των ωφεληµάτων). 

Στα ακόλουθα τµήµατα περιγράφονται οι ουσιώδεις αλλαγές. 

Γενικές διατάξεις, ορισµοί, πεδίο εφαρµογής (άρθρα 1 έως 4) 

Η κοινή θέση δεν ακολουθεί την τροπολογία 6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο σκοπός και 

το πεδίο εφαρµογής αντιστοιχούν στην αρχική πρόταση της Επιτροπής και στη νοµική βάση 

αυτής. Η κοινή θέση δεν αναφέρεται σε «άµεσες ή έµµεσες» επιπτώσεις στο περιβάλλον, 

αλλά το ζήτηµα αυτό θίγεται στη νέα αιτιολογική σκέψη 4. 

Το Συµβούλιο συµφωνεί επί της ουσίας µε την τροπολογία 7 και τη συναφή τροπολογία 2 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάντως αποδέχεται την άποψη της Επιτροπής ότι δεν θα ήταν 

νοµικά ορθό να περιληφθούν υποχρεώσεις για τους οργανισµούς και τα θεσµικά όργανα της 

Κοινότητας σε µια οδηγία.
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Το άρθρο 2 αναφέρει ότι η οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των οδηγιών 2003/4/EΚ 

για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και 2003/98/EΚ για την 

περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα. 

Στο άρθρο 3 εισάγονται πρόσθετοι ορισµοί, ειδικότερα όσον αφορά τις έννοιες 

«διαλειτουργικότητα» και «δικτυακή πύλη γεωγραφικών πληροφοριών INSPIRE», ενώ 

περιορίζεται η εµβέλεια του ορισµού της έννοιας «δηµόσια αρχή». 

Οι παράγραφοι 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 4 αποσαφηνίζουν την έκταση των συνόλων χωρικών 

δεδοµένων που καλύπτει η οδηγία. Το άρθρο 4 παράγραφος 7 περιορίζει την αρµοδιότητα της 

Επιτροπής σε σχέση µε την προσαρµογή των θεµάτων δεδοµένων που περιλαµβάνονται στα 

παραρτήµατα. 

Οι τροπολογίες 9 και 10 δεν έγιναν αποδεκτές διότι το Συµβούλιο δεν θεωρεί ότι 

αποσαφηνίζουν το κείµενο. 

 
Μεταδεδοµένα, διαλειτουργικότητα χωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών (άρθρα 5 έως 10) 

 
Οι συνιστώσες των µεταδεδοµένων αποσαφηνίζονται στο άρθρο 5 της κοινής θέσης και 
στους εκτελεστικούς κανόνες. Το χρονοδιάγραµµα για τη δηµιουργία των µεταδεδοµένων 
στο άρθρο 6 συνάδει µε το χρονοδιάγραµµα που περιλαµβάνεται στην τροπολογία 15 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λαµβάνεται δε υπόψη η νέα διατύπωση του άρθρου 5 
παράγραφος 4 της κοινής θέσης. 
Στο άρθρο 7 εισάγονται πρόσθετοι όροι για την εκπόνηση εκτελεστικών διατάξεων που 
καθορίζουν τις τεχνικές ρυθµίσεις για τη διαλειτουργικότητα, ιδίως όσον αφορά την εκτίµηση 
του κόστους και των ωφεληµάτων, την ενσωµάτωση των προτύπων και δραστηριοτήτων σε 
διεθνές επίπεδο και την αναφορά στα τρέχοντα τεχνικά µέσα. Η σκοπιµότητα και η 
αποδοτικότητα επιρρωνύονται από το άρθρο 7 παράγραφος 2 που επιβάλλει να εκπονεί η 
Επιτροπή ανάλυση κόστους/ωφεληµάτων πριν από την κατάρτιση προτάσεων εκτελεστικών 
διατάξεων. Η θέσπιση των διατάξεων αυτών δεν πρέπει να συνεπάγεται υπερβολικό κόστος 
για το κράτος µέλος. Στο άρθρο 7 παράγραφος 3 αποσαφηνίζεται η συµµόρφωση των 
χωρικών δεδοµένων που συνελέγησαν πρόσφατα, καθώς και άλλων συνόλων χωρικών 
δεδοµένων και υπηρεσιών. 
Το άρθρο 8 παράγραφος 2 αντικαθιστά ένα «κοινό σύστηµα µονοσήµαντων 
αναγνωριστικών» µε «λύσεις που να εξασφαλίζουν αδιαµφισβήτητη αναγνώριση 
χωροαντικειµένων και στις οποίες είναι δυνατόν να απεικονίζονται τα αναγνωριστικά που 
υπάρχουν δυνάµει των υφιστάµενων εθνικών συστηµάτων προκειµένου να εξασφαλίζεται η 
µεταξύ τους διαλειτουργικότητα», προκειµένου να αποφευχθεί η επιβολή συγκεκριµένης 
τεχνικής λύσης. 
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Οι τροπολογίες 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 και 23 ελήφθησαν υπόψη είτε αυτολεξεί είτε εν 
µέρει είτε µέσω νέας διατύπωσης. 
Η τροπολογία 20 δεν έγινε αποδεκτή διότι η αναφορά στην «έµµεση επίπτωση στο 
περιβάλλον» δεν κρίθηκε αρκετά σαφής (βλ. άρθρο 1). 

∆ικτυακές υπηρεσίες (άρθρα 11 έως 16) 

 
Ο εκτενής κατάλογος κριτηρίων του άρθρου 13 για τον περιορισµό της πρόσβασης 
εναρµονίστηκε πλήρως µε τον πίνακα που περιλαµβάνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2003/4/EΚ για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνοχή της εφαρµογής. Η νέα παράγραφος 3 του άρθρου 13 ορίζει ότι η 
πρόσβαση του κοινού στα χωρικά δεδοµένα συνάδει µε την οδηγία 95/46/EΚ για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. 
Με το άρθρο 14 της κοινής θέσης επιτρέπεται στα κράτη µέλη να επιβάλλουν τέλη και/ή τη 
χορήγηση αδειών για δεδοµένα που διατίθενται µέσω των υπηρεσιών απεικόνισης, όταν αυτό 
είναι απαραίτητο για να διατηρούνται τα σύνολα και οι υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων ή να 
τηρούνται οι απαιτήσεις της ήδη υφιστάµενης διεθνούς υποδοµής χωρικών δεδοµένων. 
Οι τροπολογίες 24, 25, 26 και 27 έγιναν αποδεκτές µε αναδιατύπωση του κειµένου. 

Ανταλλαγή δεδοµένων (άρθρο 17) 

Με το άρθρο 17 της κοινής θέσης αποσαφηνίζεται η εµβέλεια των υποχρεώσεων ανταλλαγής 
δεδοµένων µεταξύ των δηµοσίων αρχών ενός κράτους µέλους, των δηµοσίων αρχών 
διαφορετικών κρατών µελών, των θεσµικών και λοιπών οργάνων της Κοινότητας και των 
φορέων που έχουν συσταθεί µε διεθνείς συµφωνίες. Με το άρθρο 17 παράγραφος 2 
επιδιώκεται να αποτραπούν τα πρακτικά εµπόδια κατά τη χρήση (π.χ. υπάλληλος δηµόσιας 
αρχής που χρησιµοποιεί τα δεδοµένα του ηλεκτρονικού υπολογιστή) ενώ µε το άρθρο 17 
παράγραφος 3 επιτρέπεται στους παρέχοντες δεδοµένα να ανακτούν τις δαπάνες τους από τις 
δηµόσιες αρχές των κρατών µελών και των κοινοτικών οργάνων, διασφαλίζοντας έτσι τη 
διατήρηση της ποιότητας και χρήσης των δεδοµένων. Η χρέωση γίνεται στο επίπεδο της 
δηµόσιας αρχής και όχι στο σηµείο χρήσης. Η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας εξασφαλίζεται µε την παράγραφο 9 του άρθρου 17. Οι νέες αιτιολογικές σκέψεις 
22, 23 και 24 επίσης αναφέρονται στα ζητήµατα αυτά. Η τροπολογία 28 περιλήφθηκε στην 
αιτιολογική σκέψη 21. 
Η τροπολογία 29 δεν έγινε αποδεκτή διότι αυξάνει άσκοπα τις απαιτήσεις για την ανταλλαγή 
δεδοµένων. 
Η τροπολογία 30 κατέστη περιττή µε τη νέα διατύπωση του άρθρου 17. 
Η όλη συλλογιστική του αρχικού άρθρου 24 (κοινές εκτελεστικές διατάξεις για την 
 - ανταλλαγή δεδοµένων - (τροπολογία 32) δεν έγινε αποδεκτή από το Συµβούλιο. 



 
12064/2/05 REV 2 ADD 1  ΓΣΓ/αβ,εκο 6 
 DG I   EL 

 

Συντονισµός και συµπληρωµατικά µέτρα, τελικές διατάξεις (άρθρα 18 έως 26) 

 
∆εν ορίζεται ρητά η κατανοµή των εξουσιών και αρµοδιοτήτων εντός των κρατών µελών σε 

σχέση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς τους (τροπολογίες 33, 34 και 4) στα άρθρα 18 και 19 

παράγραφος 2 της κοινής θέσης. Εντούτοις, αυτό είναι το νόηµα που αποδίδει το Συµβούλιο 

στα άρθρα αυτά. 

Η νέα διατύπωση του άρθρου 21 και της νέας αιτιολογικής σκέψης 31 της κοινής θέσης 

αποσκοπούν στον εξορθολογισµό των απαιτήσεων της παρακολούθησης και της υποβολής 

εκθέσεων της οδηγίας σε σχέση µε την τροπολογία 37. 

Στο άρθρο 24 τροποποιείται ελαφρά η ηµεροµηνία ενσωµάτωσης στην εθνική νοµοθεσία. 

Οι τροπολογίες 35, 36 και 38 έγιναν αποδεκτές. 

 

Παραρτήµατα 

 

Τα θέµατα χωρικών δεδοµένων «γεωγραφική κατανοµή των τροχαίων ατυχηµάτων» 

(τροπολογία 43, παράγραφος 6) και «τηλεπικοινωνίες» (τροπολογία 44, παράγραφος 7) δεν 

περιλήφθηκαν στην κοινή θέση διότι δεν συνάδουν µε το σκοπό του INSPIRE. 

Η τροπολογία 47 έγινε εν µέρει αποδεκτή στο Παράρτηµα ΙΙΙ, παράγραφος 11. 

Οι τροπολογίες 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48 και 49 έγιναν αποδεκτές. 

 

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Στόχος των αλλαγών που επέφερε το Συµβούλιο στην πρόταση της Επιτροπής είναι να 

εξασφαλιστεί η συνοχή µε την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία και η συλλογή δεδοµένων µε 

βιωσιµότητα. Παρά τις αλλαγές αυτές, η κοινή θέση του Συµβουλίου συνάδει µε τις 

περισσότερες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνιστά κατάλληλη βάση για 

τις περαιτέρω διαπραγµατεύσεις. 

 

________________________ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A 
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου 
προς : την ΕΜΑ / το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 11781/04 ENV 433 STATIS 55 RECH 156 CODEC 948 
Θέµα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 

δηµιουργία υποδοµής χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα (INSPIRE) 
[πρώτη ανάγνωση] 
- Έγκριση (νπ + δ) 
α) της κοινής θέσης 
β) του σκεπτικού του Συµβουλίου 
- ∆ηλώσεις 

 
 

1. ∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε την κοινή θέση που ενέκρινε το Συµβούλιο 

 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το Συµβούλιο ενέκρινε οµόφωνα την κοινή θέση, ωστόσο η ίδια 

δεν µπορεί να την υποστηρίξει διότι απέχει πολύ από τον υψηλό βαθµό φιλοδοξίας που 

απαιτείται για την παρούσα πρόταση. 

 

Το κείµενο της κοινής θέσης αφήνει µεγάλο περιθώριο ευελιξίας στους παρόχους δεδοµένων 

να αρνούνται την πρόσβαση του κοινού στα δεδοµένα τους και την αµοιβαία γνωστοποίησή 

τους µε άλλες αρχές. Άλλα σηµεία ανησυχίας είναι οι υπερβολικά πολύπλοκες διαδικασίες 

έγκρισης των κανόνων στα πλαίσια της διαδικασίας επιτροπολογίας και η ανεπαρκής 

εγγύηση της πλήρους συµµόρφωσης των κρατών µελών προς τους κανόνες αυτούς. 
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2. ∆ήλωση της Επιτροπής που αναφέρεται στην εφαρµογή του INSPIRE σε δεδοµένα που 

ευρίσκονται στην κατοχή κοινοτικών οργάνων και φορέων 

 

Η Επιτροπή συµφωνεί απολύτως ότι η υποδοµή INSPIRE θα πρέπει να καλύπτει τα σύνολα 

και τις υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων σε κοινοτικό επίπεδο, προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

συνοχή µεταξύ της υποδοµής χωρικών πληροφοριών που έχει δηµιουργηθεί στα κράτη µέλη 

και των σχετικών πληροφοριών σε κοινοτικό επίπεδο. Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και, εφόσον είναι σκόπιµο, θα παρουσιάσει 

νοµοθετική πρόταση σχετικά µε τη ρύθµιση της δηµιουργίας των συστατικών στοιχείων του 

INSPIRE στα πλαίσια των σχετικών οργάνων και οργανισµών της Κοινότητας. 

 

3. Κοινή δήλωση της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας 

 

Η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Ισπανία και η Πορτογαλία χαιρετίζουν την προτεινόµενη οδηγία 

που θα θεσπίσει νοµικό πλαίσιο για τη δηµιουργία και λειτουργία υποδοµής για χωρικές 

πληροφορίες στην Ευρώπη (INSPIRE). 

 

Θα προτιµούσαµε µια περισσότερο φιλόδοξη οδηγία, συγκεκριµένα όσον αφορά τα άρθρα 

13, 14 και 17. Τα εν λόγω άρθρα, κατά τη γνώµη µας, δεν αντικατοπτρίζουν την καλύτερη 

δυνατή νοµοθετική επιλογή ώστε να εξασφαλισθεί κατάλληλη κατανοµή σειρών χωρικών 

δεδοµένων και σχετικών υπηρεσιών µεταξύ των δηµοσίων αρχών ή ικανοποιητικό επίπεδο 

συµµετοχής του κοινού.  

 

Ωστόσο, αναγνωρίζουµε ότι η καλή περιβαλλοντική πολιτική εξαρτάται από τις υψηλής 

ποιότητας πληροφορίες και την εν γνώσει συµµετοχή του κοινού, και το INSPIRE αποτελεί 

ουσιώδες µέσο για το σκοπό αυτόν. Συνεπώς, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Ισπανία και η 

Πορτογαλία δεν αντιτίθενται στην έγκριση της πολιτικής συµφωνίας εν αναµονή των 

προσεχών διαπραγµατεύσεων µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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4. ∆ήλωση του Βελγίου 

 

Το Βέλγιο εκτιµά ότι είναι σηµαντικό να δηµιουργηθεί ένα συνεπές σύστηµα κατανοµής των 

δεδοµένων, συµβατό µεταξύ των κρατών µελών και ότι η έκδοση της παρούσας οδηγίας 

αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση αυτή. 

 

Το Βέλγιο θεωρεί ωστόσο ότι στο στάδιο αυτό το κείµενο δεν είναι φιλόδοξο και ότι µπορεί 

να βελτιωθεί περαιτέρω και να αποκτήσει µεγαλύτερο βάθος σε δεύτερη ανάγνωση. 

 

Όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε µια από τις τροπολογίες του, έτσι και το Βέλγιο 

εκφράζει επιθυµία για πραγµατική συµµετοχή των ευρωπαϊκών οργάνων, ισότιµα µε τα 

κράτη µέλη. Η ανησυχία αυτή θα πρέπει να διασκεδασθεί χωρίς καθυστέρηση και να 

συµπέσει µε την έναρξη ισχύος της οδηγίας στα κράτη µέλη για να διασφαλιστεί η εφαρµογή 

ενιαίου ευρωπαϊκού συστήµατος. 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 10.2.2006 
COM(2006)51 τελικό 

2004/0175(COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 

σχετικά 
 

µε Την κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη δηµιουργία υποδοµής χωρικών πληροφοριών 

στην Κοινότητα (INSPIRE) 
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2004/0175(COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 

σχετικά 
 

µε Την κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη δηµιουργία υποδοµής χωρικών πληροφοριών 

στην Κοινότητα (INSPIRE) 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(2004)516 τελικό – 2004/0175(COD)): 

23 Ιουλίου 2004 

Ηµεροµηνία έκδοσης γνώµης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε 
πρώτη ανάγνωση: 

7 Ιουνίου 2005 

Ηµεροµηνία έκδοσης γνώµης από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή: 

9 Φεβρουαρίου 2005 

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 23 Ιανουαρίου 2006 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Γενικός στόχος της πρότασης είναι να βελτιωθεί ο τρόπος µε τον οποίο 
υποστηρίζεται η περιβαλλοντική πολιτική από τα χωρικά δεδοµένα που διαθέτουν οι 
δηµόσιες αρχές, µε την περαιτέρω εναρµόνισή τους και την αναβαθµισµένη 
διαλειτουργικότητα των σχετικών υπηρεσιών, καθώς και µε ευρύτερο µερισµό των 
δεδοµένων αυτών µεταξύ δηµοσίων αρχών και την εξασφάλιση της πρόσβασης του 
κοινού µε άµεση επικοινωνία (on-line). Τα χωρικά δεδοµένα που καλύπτονται 
προσδιορίζονται σε τρία παραρτήµατα της πρότασης. 

Η προτεινόµενη οδηγία απαιτεί από τα κράτη µέλη να λάβουν τα εξής µέτρα:  

• Να δηµιουργήσουν ένα δίκτυο υπηρεσιών, το οποίο θα επιτρέπει την αναζήτηση, 
την απεικόνιση και την πρόσβαση σε χωρικά δεδοµένα µέσω µιας πύλης ενιαίας 
εξυπηρέτησης στο ∆ιαδίκτυο· 

• Να µεριµνήσουν για τη διαλειτουργικότητα των δικών τους συνόλων και 
υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων (π.χ. συµβατότητα από τεχνική άποψη) σύµφωνα 
µε τους κανόνες εφαρµογής που θα υιοθετηθεί µε διαδικασία επιτροπής· 

• Να καταρτίσουν καταλόγους των δεδοµένων που διαθέτουν οι δηµόσιες αρχές 
τους, οι οποίοι να περιέχουν “µεταδεδοµένα” που παρέχουν ορισµένους τύπους 
πληροφοριών για τα δεδοµένα· 
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• Να καταστήσουν τα χωρικά δεδοµένα προσβάσιµα στο κοινό· 

• Να άρουν τα εµπόδια µερισµού των χωρικών δεδοµένων µεταξύ δηµοσίων 
αρχών. 

3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

3.1 Γενικά σχόλια 

Η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί πλήρως, εν µέρει ή επί της αρχής 46 από τις 49 
τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Πολλές 
από τις τροπολογίες αυτές έχουν ήδη ενσωµατωθεί στην κοινή θέση, είτε κατά λέξη 
είτε ως προς την ουσία τους. 

Η Επιτροπή δεν µπορεί να δεχθεί την κοινή θέση ως προς ορισµένα θέµατα. Τα 
σηµαντικότερα από αυτά είναι τα εξής: 

Η Επιτροπή δεν συµφωνεί ότι τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας των δηµοσίων 
αρχών πρέπει να περιληφθούν στους λόγους, για τους οποίους πρέπει να περιορισθεί 
η πρόσβαση του κοινού στα χωρικά δεδοµένα. 

Η Επιτροπή δεν συµφωνεί επίσης ότι η δυνατότητα περιορισµού της πρόσβασης 
πρέπει να επεκταθεί στις υπηρεσίες εξεύρεσης που αναφέρονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1 στοιχείο (α) της πρότασης της Επιτροπής, διότι αυτό θα σήµαινε ότι 
το κοινό δεν θα ήταν σε θέση να γνωρίζει ούτε καν την ύπαρξη των δεδοµένων. 

Η Επιτροπή διατηρεί την άποψή της ότι οι υπηρεσίες απεικόνισης που αναφέρονται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο (β) της πρότασης της Επιτροπής πρέπει να 
παρέχονται δωρεάν, και δεν µπορεί να δεχθεί την θέση του Συµβουλίου να επιτραπεί 
στις δηµόσιες αρχές να επιβάλλουν τέλη και να αδειοδοτούν τις υπηρεσίες αυτές µε 
ορισµένες προϋποθέσεις. 

Η κοινή θέση εξαρτά την υποχρέωση αποφυγής των εµποδίων στο µερισµό των 
δεδοµένων, καθώς και τους κανόνες για την εξασφάλιση εναρµονισµένων όρων για 
τα κοινοτικά όργανα και οργανισµούς, από το δικαίωµα των δηµοσίων φορέων 
παροχής των δεδοµένων να επιβάλλουν τέλη σε άλλες αρχές και να τους χορηγούν 
άδεια για τα δεδοµένα τους. Η κοινή θέση παραµένει επίσης αόριστη ως προς τα 
εµπόδια που πρέπει να αποφευχθούν. Θα ήταν εποµένως δυνατόν να επιτευχθεί ένας 
από τους κύριους στόχους της πρότασης, και µάλιστα το αποτέλεσµα θα ήταν να 
αυξηθούν τα εµπόδια στο µερισµό των δεδοµένων. 

Τέλος, καίτοι η Επιτροπή συµφωνεί ότι οι διατάξεις σχετικά µε το µερισµό των 
δεδοµένων δεν θίγουν την ύπαρξη ή την κυριότητα των δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας των δηµοσίων αρχών, δεν αντιλαµβάνεται γιατί είναι αναγκαίο να 
δηλωθεί το γεγονός αυτό στο κείµενο της οδηγίας. Σε περίπτωση που χρειασθεί να 
περιληφθεί µια τέτοια διάταξη, πρέπει να καταστεί εξίσου σαφές ότι τα δικαιώµατα 
αυτά πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τις υπόλοιπες διατάξεις. 
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3.2 Λεπτοµερή σχόλια 

3.2.1 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποδεκτές από την Επιτροπή πλήρως, εν 
µέρει ή επί της αρχής που ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση 

Οι τροπολογίες 1 και 5, σχετικά µε τις αιτιολογικές σκέψεις, ενσωµατώθηκαν 
πλήρως, εν µέρει ή επί της αρχής. 

Η τροπολογία 6 σχετικά µε το στόχο της οδηγίας ενσωµατώθηκε εν µέρει, µε 
αναφορά στη διαχείριση του χώρου σε αιτιολογική σκέψη. 

Οι τροπολογίες 8-12 ανασυντάσσουν κάποια µέρη του κειµένου ώστε να καταστεί 
σαφέστερο. Η ανασύνταξη αυτή περιλαµβάνεται και στην κοινή θέση. Επίσης, η 
τροπολογία 9 επιφέρει κάποιες τεχνικής φύσεως αλλαγές στους ορισµούς, οι 
περισσότερες από τις οποίες ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση. Η τροπολογία 10 
περιλαµβάνει επίσης µικρό µεν αλλά αποδεκτό περιορισµό των διατάξεων 
επιτροπολογίας σχετικά µε την επικαιροποίηση των παραρτηµάτων. 

Οι τροπολογίες 13 και 14 αφορούν τα µεταδεδοµένα που πρέπει να δηµιουργηθούν 
σε σχέση µε τα σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων που καλύπτει η 
οδηγία. Οι εν λόγω τροπολογίες ελήφθησαν και οι δύο υπόψη επί της αρχής, µε την 
απαίτηση που επιβάλλεται στα κράτη µέλη να παρέχουν πληροφορίες για τα τέλη 
που αφορούν τα δικαιώµατα χρήσης των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών 
δεδοµένων και µε τη διασφάλιση ότι τα µεταδεδοµένα θα είναι κατάλληλης 
ποιότητας προς το σκοπό αυτό. 

Οι τροπολογίες 15 και 21 αλλάζουν κάπως τη διατύπωση του χρονοδιαγράµµατος 
έτσι ώστε να συµβαδίζει µε τους κανόνες εφαρµογής, και ενσωµατώθηκαν στα 
αντίστοιχα άρθρα. 

Οι τροπολογίες 16-20, 22 και 23 διευκρινίζουν ορισµένες διατάξεις που αφορούν 
τους κανόνες εφαρµογής, οι οποίοι µελετήθηκαν κατά τρόπο ώστε να βελτιωθεί η 
διαλειτουργικότητα µεταξύ συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων. Όλες 
αυτές οι τροπολογίες ελήφθησαν υπόψη επί της αρχής στην κοινή θέση στα άρθρα 7 
έως 10, οι οποίες βελτιώνουν επίσης τη δοµή αυτού του τµήµατος του κειµένου. 

Η τροπολογία 24 επιζητεί να αποσαφηνισθούν οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από 
τα κράτη µέλη επιτρέποντας στους φορείς παροχής δεδοµένων να συνδέουν τα 
δεδοµένα τους µε την υποδοµή INSPIRE. Το µέληµα αυτό αντικατοπτρίζεται και 
στην κοινή θέση στο άρθρο 12. 

Η τροπολογία 25 αίρει µια αθέλητη ασάφεια που υπήρχε στην αρχική πρόταση και 
ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 11. 

Η τροπολογία 27 αποσαφηνίζει τις υπηρεσίες, των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές 
θα εκπονούνται µε τη διαδικασία επιτροπολογίας. Η αποσαφήνιση αυτή 
ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση στο άρθρο 16, σύµφωνα µε την ανασυνταγµένη 
µορφή του κειµένου. 

Η τροπολογία 29 διευκρινίζει ότι οι ρυθµίσεις σχετικά µε το µερισµό δεδοµένων µε 
διεθνείς οργανισµούς θα είναι οι ίδιες µε εκείνες που θα ισχύουν για το µερισµό 
δεδοµένων µεταξύ αρχών σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Η τροπολογία 
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ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση στο άρθρο 17 παράγραφος 5, µε την επιφύλαξη ότι 
ο µερισµό θα πραγµατοποιείται σε ανοικτή και αµοιβαία βάση. 

Η τροπολογία 31 αποσαφηνίζει τι νοείται στην αρχική πρόταση ως πρόσθετη 
πρόσβαση των κοινοτικών οργάνων και οργανισµών στα δεδοµένα. Η αποσαφήνιση 
αυτή ενσωµατώθηκε στο άρθρο 17 παράγραφος 8 της κοινής θέσης, µολονότι άλλες 
αλλαγές της παραγράφου από το Συµβούλιο δεν µπορούν να γίνουν δεκτές από την 
Επιτροπή. 

Η τροπολογία 35 αποσαφηνίζει ότι η εφαρµογή της οδηγίας πρέπει να υποστηρίζεται 
από διεθνή πρότυπα εκ παραλλήλου µε τα ευρωπαϊκά. Η τροπολογία ελήφθη υπόψη 
στο άρθρο 20 της κοινής πρότασης, µε την αποσαφήνιση επιπροσθέτως ότι πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη και οι κανόνες εφαρµογής που αναφέρονται στην οδηγία. 

Η τροπολογία 36 απαιτεί από τα κράτη µέλη να γνωστοποιούν σε µόνιµη βάση στο 
κοινό και στην Επιτροπή τα αποτελέσµατα παρακολούθησης της εφαρµογής της 
οδηγίας. Η τροπολογία περιελήφθη στο άρθρο 21 παράγραφος 1. 

Η τροπολογία 38 διευκρινίζει ότι η έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή 
της οδηγίας πρέπει να βασίζεται στις εκθέσεις των κρατών µελών. Η τροπολογία 
περιελήφθη στο άρθρο 23, µε την προσθήκη των λέξεων “µεταξύ άλλων”, για να 
αναγνωρισθεί ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες πηγές. 

Οι τροπολογίες 39, 42, 43, 46 και 48 παρέχουν χρήσιµες αποσαφηνίσεις ή 
ελάσσονος σηµασίας τροποποιήσεις διαφόρων θεµάτων που περιέχουν τα 
παραρτήµατα και ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση, ορισµένες φορές µε 
µεγαλύτερες διευκρινίσεις. Οι τροπολογίες 40 και 41 µετατοπίζουν το θέµα 
δεδοµένων “γεωλογία” από το παράρτηµα III στο παράρτηµα II. 

Η τροπολογία 44 διευρύνει το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας ώστε να περιληφθούν οι 
επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, οι κυβερνητικές υπηρεσίες και οι εγκαταστάσεις 
παρακολούθησης του περιβάλλοντος. Η επέκταση αυτή θα αυξήσει τη συνάφεια της 
οδηγίας µε τη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής και για το λόγο αυτό εξυπηρετεί εν 
γένει το στόχο της οδηγίας. Η τροπολογία 49 περιέχει ένα επιπλέον θέµα για τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Tα επιπλέον θέµατα ενσωµατώθηκαν και αυτά στην 
κοινή θέση µε κάποιες αλλαγές. 

3.2.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µη αποδεκτές από την Επιτροπή που δεν 
ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση 

Η τροπολογία 2 σχετικά µε τις αιτιολογικές σκέψεις δεν θεωρήθηκε συναφής µε την 
πρόταση και έτσι δεν έγινε δεκτή. 

Η τροπολογία 7 που επεκτείνει την υποδοµή έτσι ώστε να συµπεριληφθούν τα 
δεδοµένα που διατίθενται σε κοινοτικό επίπεδο δεν µπορεί να γίνει δεκτή από την 
Επιτροπή και δεν ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση, καθόσον µια τέτοια διάταξη θα 
συνεπαγόταν υποχρεώσεις για τα κοινοτικά όργανα και οργανισµούς, πράγµα το 
οποίο δεν µπορεί να επιβληθεί µε µια οδηγία. Η δήλωση που επισυνάπτεται στο 
τέλος της παρούσας ανακοίνωσης εκφράζει ωστόσο τη βούληση της Επιτροπής να 
εξασφαλίσει ότι τα δεδοµένα που διαθέτουν τα κοινοτικά όργανα και οργανισµοί 
στην πράξη θα ενσωµατωθούν στην υποδοµή INSPIRE. 
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3.2.3 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποδεκτές από το Συµβούλιο αλλά µη 
αποδεκτές από την Επιτροπή 

Η τροπολογία 30 περικόπτει το κείµενο µιας διάταξης στην πρόταση της Επιτροπής, 
η οποία αποσκοπεί να εµποδισθεί η στρέβλωση του ανταγωνισµού στις περιπτώσεις 
που οι δηµόσιες αρχές διεξάγουν επίσης εµπορικές δραστηριότητες µη σχετιζόµενες 
µε την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως δηµόσιες υπηρεσίες. Καθόσον η 
διάταξη όπως τροποποιήθηκε απλώς επαναλαµβάνει την υποχρέωση µε βάση τη 
Συνθήκη να εµποδίζεται η στρέβλωση του ανταγωνισµού χωρίς να διευκρινίζεται το 
πλαίσιο ή ο λόγος, το Συµβούλιο αποφάσισε να διαγράψει ολόκληρη τη διάταξη. 
Μολονότι πρόκειται για βελτίωση της τροπολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
η Επιτροπή θα προτιµούσε να αναδιατυπωθεί πλήρως η αρχική διάταξη. 

3.2.4 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποδεκτές από την Επιτροπή που δεν 
ενσωµατώθηκαν όµως στην κοινή θέση 

Η τροπολογία 3 επιζητεί να αποσαφηνίσει τις διατάξεις που σχετίζονται µε το 
µερισµό των δεδοµένων µεταξύ δηµοσίων αρχών µε την προσθήκη µιας αιτιολογικής 
σκέψης για την οικονοµική αποζηµίωση των δηµοσίων φορέων παροχής δεδοµένων. 
Η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί την τροπολογία καθόσον συµβαδίζει µε την πρότασή 
της. Το Συµβούλιο, από την άλλη πλευρά, έκανε πιο ουσιαστικές αλλαγές στις 
διατάξεις περί µερισµού των δεδοµένων και για το λόγο αυτό δεν συµπεριέλαβε την 
τροπολογία. 

Οι τροπολογίες 4, 33 και 34 προβλέπουν ότι οι δοµές συντονισµού της υποδοµής 
INSPIRE πρέπει να επεκταθούν στα διάφορα κυβερνητικά επίπεδα και να ληφθεί 
υπόψη ο καταµερισµός εξουσιών και αρµοδιοτήτων στα κράτη µέλη. Η Επιτροπή 
µπορεί να το δεχθεί αυτό, µε κάποιες αλλαγές, οι τροπολογίες όµως δεν 
ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση του Συµβουλίου. 

Η τροπολογία 26 επιτρέπει στους δηµοσίους φορείς παροχής δεδοµένων να 
διαθέτουν τις υπηρεσίες απεικόνισης υπό µορφή που να εµποδίζει την εκ νέου χρήση 
τους για εµπορικούς σκοπούς, και να περιληφθεί η πρόσβαση µέσω αδείας, για να 
περιορισθεί η χρήση των δεδοµένων. Αυτό θα ήταν αποτελεσµατικό ως µέσο 
προστασίας των δηµοσίων φορέων παροχής δεδοµένων από τυχόν κατάχρηση της 
υπηρεσίας αυτής. Το Συµβούλιο δεν συµπεριέλαβε την τροπολογία, διότι προτίµησε 
µια πιο γενική διάταξη που θα επιτρέπει στους δηµόσιους φορείς παροχής 
δεδοµένων να επιβάλλουν τέλη και έκδοση άδειας για τις υπηρεσίες αυτές. 

Η τροπολογία 28 απαιτεί από τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι η εφαρµογή των 
διατάξεων για το µερισµό των δεδοµένων µεταξύ δηµοσίων αρχών δεν επηρεάζει 
δυσµενώς τη διαθεσιµότητα των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων. Το 
Συµβούλιο δεν συµπεριέλαβε την τροπολογία και επέλεξε αντ’αυτής σηµαντική 
αποδυνάµωση των διατάξεων περί µερισµού των δεδοµένων. 

Η τροπολογία 32 εξασφαλίζει ότι η καθιέρωση κοινών αδειών που προβλεπόταν 
στην πρόταση της Επιτροπής δεν θα περιορίζει άσκοπα τις δυνατότητες 
επαναχρησιµοποίησης των δεδοµένων και τη χρήση των υπηρεσιών και δεν θα 
περιορίζει τον ανταγωνισµό. Αυτό συµβάδιζε απόλυτα µε την πρόθεση της 
Επιτροπής, το Συµβούλιο όµως δεν συµπεριέλαβε την τροπολογία και επέλεξε 
αντ’αυτού να διαγράψει ολόκληρη την αντίστοιχη διάταξη. 
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Η τροπολογία 37 απαιτεί από τα κράτη µέλη να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε 
τις συµφωνίες µεταξύ δηµοσίων αρχών για την εναρµόνιση και το µερισµό 
πληροφοριών. ∆εν υπάρχει συγκεκριµένη διάταξη στην πρόταση για συµφωνίες περί 
εναρµόνισης των πληροφοριών, η τροπολογία θα µπορούσε όµως να γίνει δεκτή επί 
της αρχής εφόσον πρόκειται για µέτρα των κρατών µελών µε σκοπό τη βελτίωση της 
διαλειτουργικότητας µεταξύ των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων. Το 
Συµβούλιο δεν συµπεριέλαβε την τροπολογία. 

Η τροπολογία 45 προβλέπει δικαιολογηµένη επέκταση του πεδίου εφαρµογής των 
θεµατικών δεδοµένων στην κατανοµή του πληθυσµού και τα δηµογραφικά 
δεδοµένα. Η τροπολογία 47 προσθέτει το νέο θεµατικό πεδίο των “περιοχών µε 
προβλήµατα που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα”, το οποίο θα µπορούσε να 
γίνει δεκτό, εφόσον η ιδέα διευκρινιζόταν περισσότερο. Καµία από τις τροπολογίες 
αυτές δεν συµπεριελήφθη στην κοινή θέση. 

3.2.5 Πρόσθετες αλλαγές του Συµβουλίου στην πρόταση 

Το Συµβούλιο προέβη σε ορισµένες πρόσθετες αλλαγές στην πρόταση. Πολλές από 
αυτές είναι τεχνικής φύσεως και βαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση µε τις 
τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, η κοινή θέση επιφέρει 
ουσιαστικότερες αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής, ορισµένες από τις οποίες 
διακυβεύουν σοβαρά τον στόχο της οδηγίας που είχε συµφωνηθεί. 

Η πλέον σηµαντική από τις αλλαγές αυτές σχετίζεται µε την πρόσβαση του κοινού 
στα δεδοµένα και το µερισµό των δεδοµένων µεταξύ δηµοσίων αρχών. 

Ενώ η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι πρέπει να διατίθενται δωρεάν οι 
δικτυακές υπηρεσίες που θα επιτρέπουν στο κοινό να αναζητεί και να 
συµβουλεύεται τα δεδοµένα των δηµοσίων αρχών, η κοινή θέση επιτρέπει στους 
δηµοσίους φορείς παροχής δεδοµένων να επιβάλλουν τέλη και περιορισµούς στην 
αδειοδότηση, εφόσον “βασική προϋπόθεση είναι να διατηρούν σύνολα και 
υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων ή να εκπληρώνουν µε βιώσιµο τρόπο τις απαιτήσεις 
για την ήδη υπάρχουσα διεθνή υποδοµή χωρικών δεδοµένων” (άρθρο 14), χωρίς να 
προσδιορίζει σε ποιες περιστάσεις ισχύει αυτό. Επίσης, η κοινή θέση συµπεριέλαβε 
τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στους λόγους περιορισµού της πρόσβασης 
του κοινού που προβλέπονται στο άρθρο 13 και επιτρέπει να ισχύουν οι λόγοι αυτοί 
για τις υπηρεσίες αναζήτησης δεδοµένων όπως και στις υπόλοιπες δικτυακές 
υπηρεσίες. 

Σχετικά µε το µερισµό των δεδοµένων µεταξύ δηµοσίων αρχών, το άρθρο 17 
διαπνέεται από αισθητά µικρότερη φιλοδοξία σε σύγκριση µε το άρθρο 23 της 
πρότασης της Επιτροπής, και µάλλον θα επέφερε αύξηση παρά µείωση των 
εµποδίων στο µερισµό των δεδοµένων. Οι σηµαντικότερες αλλαγές είναι:  

• Στην παράγραφο 3, µε την οποία οι περιορισµοί δεν ισχύουν µε βάση το δικαίωµα 
των δηµοσίων φορέων παροχής δεδοµένων να συµφωνούν σε ρυθµίσεις 
αδειοδότησης και να απαιτούν την καταβολή πληρωµής από τις χρηστικές αρχές, 

• Στην παράγραφο 8, µε την οποία οι διατάξεις για την εναρµονισµένη πρόσβαση 
των κοινοτικών οργάνων και οργανισµών υπόκειται στους ίδιους όρους, και 



 

EL 8   EL 

• Στην παράγραφο 9, η οποία ορίζει ότι το άρθρο δεν θίγει την ύπαρξη ή την 
κυριότητα δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας των δηµοσίων αρχών, χωρίς να 
διευκρινίζει ότι τα δικαιώµατα αυτά πρέπει να ασκούνται όµως σύµφωνα µε 
άλλες διατάξεις. 

Η Επιτροπή δεν µπορεί να υποστηρίξει τις αλλαγές αυτές διότι θα περιόριζαν 
άσκοπα την πρόσβαση του κοινού, θα καθιστούσαν την εφαρµογή της οδηγίας πιο 
δύσκολη και θα µείωνε τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων και άρα και την 
προστιθεµένη αξία της υποδοµής. Το άρθρο 17 παράγραφος 3 είναι ιδιαίτερα 
προβληµατικό διότι είναι πιθανόν να ενθαρρύνει τους παρόχους δεδοµένων να 
προβάλλουν νοµικά και οικονοµικά εµπόδια στο µερισµό των δεδοµένων µε τις 
δηµόσιες αρχές, µε αποτέλεσµα να επιτευχθεί το αντίθετο από αυτό που επεδίωκε η 
οδηγία. 

Μια άλλη σοβαρή ανησυχία αφορά τη διαδικασία έγκρισης των κανόνων εφαρµογής 
της διαλειτουργικότητας στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 της κοινής θέσης. 
Σύµφωνα µε τη διαδικασία αυτή, απαιτείται από την Επιτροπή να προβεί σε 
ανάλυση σκοπιµότητας και του αναµενοµένου κόστους/οφέλους, προδιαγράφει ότι 
οι κανόνες δεν πρέπει να δηµιουργήσουν υπέρµετρο κόστος στα κράτη µέλη και 
απαιτεί από τα κράτη µέλη να συµµορφώνονται προς τους κανόνες αυτούς µόνον 
“στο µέτρο του εφικτού”. 

Μολονότι η Επιτροπή αναγνωρίζει πλήρως ότι είναι αναγκαίο να εξετασθεί η 
σκοπιµότητα και να πραγµατοποιηθεί ανάλυση κόστους/οφέλους κατά την εκπόνηση 
των κανόνων, η τεχνική και προσαυξητική τους φύση δεν δικαιολογεί εν γένει µια 
πλήρη και διεξοδική ανάλυση, και η απαίτηση για µια τέτοια ανάλυση θα οδηγήσει 
σε µεγάλη καθυστέρηση και άσκοπες ενέργειες. Επίσης, το κείµενο όπως προτάθηκε 
από το Συµβούλιο θα µπορούσε να έχει την ερµηνεία ότι ένας κανόνας εφαρµογής 
δεν µπορεί να προταθεί προς έγκριση εφόσον δηµιουργεί υπέρµετρο κόστος έστω 
και σε ένα από τα 25 κράτη µέλη. Η διαδικασία επιτροπής που προβλέπεται στην 
πρόταση της Επιτροπής επιτρέπει στα κράτη µέλη να ερευνούν εξονυχιστικά τα 
σχέδια κανόνων και να τα απορρίπτουν εάν είναι ανέφικτα, δαπανηρά ή άλλως 
ακατάλληλα. Όταν εγκρίνονται, είναι ουσιαστικό να εφαρµόζονται χωρίς εξαιρέσεις, 
διότι ειδάλλως ο στόχος να εξασφαλισθεί διαλειτουργικότητα δεν θα επιτευχθεί. 

Τέλος, η Επιτροπή έχει επίσης τα εξής σχόλια σχετικά µε άλλες πρόσθετες αλλαγές 
του Συµβουλίου. 

• Ορισµένα από τα χρονοδιαγράµµατα που προτείνονται στην πρόταση της 
Επιτροπής προς εφαρµογή από τα κράτη µέλη, τόσο για τους κανόνες εφαρµογής 
όσο και για την οδηγία συνολικά, έχουν παραταθεί. Η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει 
να διατηρηθούν τα χρονοδιαγράµµατα της αρχικής πρότασης. 

• Πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι παραποµπές σε διεθνή πρότυπα (άρθρο 7 
παράγραφος 1) και σε πρότυπα που καταρτίζουν οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί 
τυποποίησης (άρθρο 20) δεν δηµιουργεί την υποχρέωση να ισχύουν τα πρότυπα 
αυτά και για την οδηγία INSPIRE, καθόσον σε ορισµένες περιπτώσεις αυτό θα 
οδηγούσε σε υψηλό κόστος που δεν θα ήταν δικαιολογηµένο από άποψη 
ανάλυσης κόστους/οφέλους. 
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• Τα µεταδεδοµένα που δηµιουργούνται για σύνολα και υπηρεσίες χωρικών 
δεδοµένων δεν πρέπει να περιλαµβάνουν µόνον τις πληροφορίες για την 
επικύρωση των δεδοµένων (άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) αλλά και άλλους 
τύπους πληροφοριών σχετικά µε την εγκυρότητα των δεδοµένων που θα περιέχει, 
παραδείγµατος χάριν, περιγραφή της µεθόδου επικύρωσης. 

• Στο παράρτηµα III σηµείο 7, ο ακόλουθος τίτλος θα συµβάδιζε περισσότερο µε 
τον τρόπο που περιγράφονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες στη Γενική συµφωνία για 
τις συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών (GATS): "Κρατικές υπηρεσίες, 
υπηρεσίες στον τοµέα της υγείας, της εκπαίδευσης, της ενέργειας, του 
περιβάλλοντος και εγκαταστάσεις παρακολούθησης του περιβάλλοντος". 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η κοινή θέση αποτελεί ίσως σηµαντικό σταθµό προς την κατεύθυνση έκδοσης µιας 
οδηγίας που θα βοηθήσει στη βελτίωση της γνωστικής βάσης για την 
περιβαλλοντική ή άλλη πολιτική µε τη µεγαλύτερη διαθεσιµότητα και 
διαλειτουργικότητα των χωρικών δεδοµένων. Πολλές από τις διατάξεις της παρέχουν 
σωστή βάση για να σηµειωθεί πρόοδος. 

Ωστόσο, ορισµένες πτυχές της κοινής θέσης θα µπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσµα 
να µειωθεί αντί να αυξηθεί η διαθεσιµότητα των χωρικών δεδοµένων, εδραιώνοντας 
τα εµπόδια στο µερισµό των δεδοµένων µεταξύ αρχών και περιορίζοντας άσκοπα 
την πρόσβαση του κοινού. Άλλες διατάξεις καθιστούν δύσκολη την εφαρµογή της 
οδηγίας και µειώνουν την αποτελεσµατικότητά της όσον αφορά τη 
διαλειτουργικότητα των δικτύων δεδοµένων. 

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή δεν µπορεί να δεχθεί την κοινή θέση. 

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Γενική δήλωση 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η κοινή θέση εγκρίθηκε οµόφωνα από το Συµβούλιο. Η 
Επιτροπή δεν µπορεί ωστόσο να υποστηρίξει την κοινή θέση, διότι δεν 
ανταποκρίνεται στους ουσιαστικούς στόχους που φιλοδοξεί να επιτύχει η οδηγία. 

Tο κείµενο της κοινής θέσης αφήνει πολύ µεγάλα περιθώρια στους παρόχους 
δεδοµένων να αρνούνται την πρόσβαση του κοινού στα δεδοµένα αυτά και το 
µερισµό των δεδοµένων τους µε άλλες αρχές. Άλλα προβλήµατα είναι ο 
υπερβολικός διαδικαστικός φόρτος για την έγκριση κανόνων µε βάση τη διαδικασία 
επιτροπολογίας και η ανεπαρκής εγγύηση ότι οι κανόνες αυτοί θα εφαρµόζονται 
πλήρως στα κράτη µέλη. 

∆ήλωση σχετικά µε την εφαρµογή του INSPIRE όσον αφορά τα δεδοµένα που 
διαθέτουν τα κοινοτικά όργανα και οργανισµοί 

Η Επιτροπή συµφωνεί πλήρως ότι η υποδοµή INSPIRE πρέπει να καλύπτει σύνολα 
και υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων σε κοινοτικό επίπεδο, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί 
συνοχή µεταξύ της υποδοµής χωρικών πληροφοριών που έχει δηµιουργηθεί στα 
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κράτη µέλη και των αντίστοιχων πληροφοριών σε κοινοτικό επίπεδο. Η Επιτροπή θα 
καταβάλει κάθε προσπάθεια για να το εξασφαλίσει αυτό και, εφόσον χρειασθεί, θα 
υποβάλει νοµοθετική πρόταση σχετικά µε τις συνιστώσες του ΙNSPIRE εντός των 
αρµόδιων κοινοτικών οργάνων και οργανισµών. 




