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Autor pozměňovacího návrhu Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 34
Bod odůvodnění 1

(1) Politika Společenství v oblasti životního 
prostředí se musí zaměřit na vysokou úroveň 
ochrany s ohledem na rozmanitost poměrů 
v různých regionech Společenství. 
Při přípravě své politiky životního prostředí 
musí Společenství vzít v úvahu dostupné 
vědecké a odborné údaje, podmínky 
životního prostředí v různých regionech 
Společenství, hospodářský a sociální rozvoj 
Společenství jako celku a vyvážený rozvoj 
svých regionů. Mnohé z informačních témat 
souvisejících s prostorovými rysy jsou 
vyžadovány v celé řadě politik životního 
prostředí. Kromě toho jsou ty samé 
informace potřebné při vypracování a 
provádění ostatních politik Společenství, v 
nichž musejí být podle článku 6 Smlouvy 
zahrnuty požadavky na ochranu životního 
prostředí. Pro účely zahrnutí těchto 
požadavků je třeba zavést koordinaci mezi 
uživateli a poskytovateli informací o těchto 

(1) Politika Společenství v oblasti životního 
prostředí se musí zaměřit na vysokou úroveň 
ochrany s ohledem na rozmanitost poměrů 
v různých regionech Společenství. 
Při přípravě své politiky životního prostředí 
musí Společenství vzít v úvahu dostupné 
vědecké a odborné údaje, podmínky 
životního prostředí v různých regionech 
Společenství, hospodářský a sociální rozvoj 
Společenství jako celku a vyvážený rozvoj 
svých regionů. Mnohé z informačních témat 
souvisejících s prostorovými rysy jsou 
vyžadovány v celé řadě politik životního 
prostředí. Kromě toho jsou ty samé 
informace potřebné při vypracování a 
provádění ostatních politik Společenství, v 
nichž musejí být podle článku 6 Smlouvy 
zahrnuty požadavky na ochranu životního 
prostředí. Pro účely zahrnutí těchto 
požadavků je třeba zlepšit koordinaci mezi 
uživateli a poskytovateli informací o těchto 
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tématech tak, aby bylo možné spojovat 
informace a znalosti z různých odvětví.

tématech tak, aby bylo možné spojovat 
informace a znalosti z různých odvětví.

Or. fr

Odůvodnění

Koordinace mezi různými národními orgány již existuje, takže co je potřeba, je její zlepšení.

Autor pozměňovacího návrhu Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 35
Bod odůvodnění 3

(3) Problémy týkající se dostupnosti, kvality 
a organizace prostorových informací 
a přístupu k nim jsou společným 
jmenovatelem pro mnoho politik a 
informační témat a potýkají se s nimi 
veřejné orgány na různých úrovních. 
K vyřešení těchto problémů je třeba, aby 
veřejné orgány na různých úrovních a 
v různých odvětvích přijaly opatření týkající 
se výměny, sdílení, přístupu a využití 
vzájemné součinnosti prostorových dat 
a příslušných služeb. Je proto třeba 
vybudovat prostorovou informační 
infrastrukturu ve Společenství.

(3) Problémy týkající se dostupnosti, kvality 
a organizace prostorových informací 
a přístupu k nim jsou společným 
jmenovatelem pro mnoho politik a 
informační témat a potýkají se s nimi 
veřejné orgány na různých úrovních. 
K vyřešení těchto problémů je třeba, aby 
veřejné orgány na různých úrovních a 
v různých odvětvích přijaly opatření týkající 
se výměny, sdílení, přístupu a využití 
vzájemné součinnosti prostorových dat 
a příslušných služeb. Je proto třeba 
rozvinout prostřednictvím propojení 
stávajících infrastruktur prostorových 
informací do jedné prostorové informační 
infrastruktury ve Společenství více než 
dosud.

Or. fr

Odůvodnění

Koordinace mezi různými národními orgány již existuje, takže co je potřeba, je její zlepšení a 
rozvoj infrastruktury Společenství.

Autor pozměňovacího návrhu Karin Scheele

Pozměňovací návrh 36
Bod odůvodnění 7

(7) Touto směrnicí není dotčena směrnice (7) Touto směrnicí není dotčena směrnice 
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Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES 
ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném 
použití informací veřejného sektoru, jejíž 
cíle doplňují cíle této směrnice. Komise by 
však měla přijmout další opatření týkající se 
problémů, které vyvstávají při opakovaném 
použití určité kategorie informací veřejného 
sektoru spadající do působnosti této 
směrnice. 

Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES 
ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném 
použití informací veřejného sektoru, jejíž 
cíle doplňují cíle této směrnice. Komise by 
však měla přijmout další opatření týkající se 
problémů, které vyvstávají při opakovaném 
použití určité kategorie informací veřejného 
sektoru spadající do působnosti této 
směrnice. Přitom by měly být použity tytéž 
termíny jako ve směrnici 2003/98/ES 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. 
listopadu 2003 a jejich význam by měl být 
dodržen. Jelikož zavádění směrnice 
2003/98/ES týkající se informací veřejného 
sektoru má být ukončeno do 30. 6. 2005, je 
třeba podniknout příslušné kroky a zajistit, 
aby členským státům nevznikly žádné 
dodatečné výdaje při zavádění směrnice 
INSPIRE.

Or. de

Odůvodnění

Cíle směrnice týkající se informací veřejného sektoru (která má být zavedena do 30. 6. 2005) 
byly navrženy tak, aby doplňovala směrnici INSPIRE. Komise by se tedy měla záležitostí 
zabývat s ohledem na opakované použití informací veřejného sektoru, které spadá pod obě 
směrnice.

Autor pozměňovacího návrhu Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 37
Bod odůvodnění 13 a (nový)

(13a) Iniciativa INSPIRE musí být 
dostatečně financována, zejména s ohledem 
na její rozpočtové aspekty.

Or. el

Odůvodnění

Nevyžadující vysvětlení.
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Autor pozměňovacího návrhu Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 38
Bod odůvodnění 15

(15) Síťové služby jsou nezbytné pro sdílení 
prostorových dat mezi různými úrovněmi 
veřejných orgánů ve Společenství. Pomocí 
těchto síťových služeb by mělo být možné 
najít, přeměnit, zobrazit a stáhnout 
prostorová data a vyvolat služby 
prostorových dat nebo služby elektronického 
obchodu. Síťové služby by měly pracovat 
v souladu s technickými podmínkami a 
minimálními výkonnostními kritérii 
přijatými po společné dohodě, aby byla 
zajištěna vzájemná součinnost infrastruktur 
vybudovaných členskými státy. Síťové 
služby by rovněž měly umožňovat dálkový 
přenos dat, aby mohly veřejné orgány 
zpřístupnit své soubory prostorových dat a 
své služby.

(15) Síťové služby jsou nezbytné pro sdílení 
prostorových dat mezi různými úrovněmi 
veřejných orgánů ve Společenství. Pomocí 
těchto síťových služeb by mělo být možné 
najít, přeměnit, zobrazit a stáhnout 
prostorová data a vyvolat služby 
prostorových dat nebo služby elektronického 
obchodu. Síťové služby by měly pracovat 
v souladu s technickými podmínkami a 
minimálními výkonnostními kritérii 
přijatými po společné dohodě, aby byla 
zajištěna vzájemná součinnost infrastruktur 
vybudovaných členskými státy. Síťové 
služby by rovněž měly umožňovat 
kompatibilní síťové propojení, aby mohly 
veřejné orgány zpřístupnit své soubory 
prostorových dat a své služby.

Or. el

Odůvodnění

Kompatibilita síťových systémů je nejdůležitějším faktorem, který umožňuje provádění 
různých operací, např. přesun dat do ústředního počítače, příjem a poskytování informací.

Autor pozměňovacího návrhu Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 39
Bod odůvodnění 16

(16) Zkušenosti členských států ukázaly, že 
pro úspěšné zavádění prostorových 
informačních struktur je důležité, aby byly 
široké veřejnosti nabídnuty alespoň základní 
služby zdarma. Členské státy by proto měly 
zdarma zpřístupnit přinejmenším služby pro 
vyhledání a zobrazení souborů prostorových 
dat. 

(16) Zkušenosti členských států ukázaly, že 
pro úspěšné zavádění prostorových 
informačních struktur je důležité, aby byly 
široké veřejnosti nabídnuty alespoň základní 
služby zdarma. Členské státy a Evropská 
unie by proto měla zdarma zpřístupnit 
přinejmenším služby pro vyhledání a 
zobrazení souborů prostorových dat.

Or. fr
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Odůvodnění

Je totiž třeba rozvinout infrastrukturu Společenství, měla by tedy být zahrnuta do této veřejné 
informační služby.

Autor pozměňovacího návrhu Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 40
Bod odůvodnění 22

(22) Účinné zavedení prostorových 
informačních infrastruktur vyžaduje 
koordinaci ze strany všech, v jejichž zájmu 
je vybudování takovýchto infrastruktur, ať 
již do nich přispívají nebo je využívají. 
Patřičné koordinační struktury by proto měly 
být zřízeny jak v členských státech, tak na 
úrovni Společenství.

(22) Účinné zavedení prostorových 
informačních infrastruktur vyžaduje 
koordinaci ze strany všech, v jejichž zájmu 
je vybudování takovýchto infrastruktur, ať 
již do nich přispívají nebo je využívají. Měly 
by proto být zřízeny patřičné koordinační 
struktury, které by zasahovaly do různých 
vládních úrovní, a které by sledovaly 
rozdělení pravomoci a odpovědnosti 
v členských státech.

Or. nl

Odůvodnění

Zpravodaj chce sledovat ústavní přidělení různých pravomocí a odpovědnosti v členských 
státech. Aby se zabránilo zbytečné byrokracii, zdá se vhodnější stanovit, aby kontakty 
s Komisí ve spojitosti s touto směrnicí šly přes koordinační struktury, které si členské státy na 
různé vládní úrovni dohodnou mezi sebou.

Autor pozměňovacího návrhu Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 41
Bod odůvodnění 22

(22) Účinné zavedení prostorových 
informačních infrastruktur vyžaduje 
koordinaci ze strany všech, v jejichž zájmu 
je vybudování takovýchto infrastruktur, ať 
již do nich přispívají nebo je využívají. 
Patřičné koordinační struktury by proto měly 
být zřízeny jak v členských státech, tak na 
úrovni Společenství.

(22) Účinné zavedení prostorových 
informačních infrastruktur vyžaduje 
koordinaci ze strany všech, v jejichž zájmu 
je vybudování takovýchto infrastruktur, ať 
již do nich přispívají nebo je využívají. 
Patřičné koordinační struktury by proto měly 
být zřízeny na různých kompetenčních 
úrovních, na úrovni místní, národní a na 
úrovni Společenství, a měly by pracovat 
obousměrně.
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Or. el

Odůvodnění

Jinak totiž nebude požadovaného cíle dosaženo.

Autor pozměňovacího návrhu Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 42
Článek 1, odstavec 1

1. Touto směrnicí se stanoví obecná 
pravidla pro vybudování prostorové 
informační infrastruktury ve Společenství 
pro účely politik životního prostředí 
Společenství a politik nebo činností, které 
mohou mít přímý nebo nepřímý vliv na 
životní prostředí.

1. Touto směrnicí se stanoví součásti nebo 
základní principy strategického plánování 
určeného pro vybudování prostorové 
informační infrastruktury ve Společenství 
pro účely politiky udržitelného rozvoje 
pokud jde o Společenství a politik nebo 
činností, které mohou mít přímý nebo 
nepřímý vliv na životní prostředí.

Or. el

Odůvodnění

Protože od Göteborgu je toto oficiální politika Společenství.

Autor pozměňovacího návrhu Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 43
Článek 1, odstavec 1

1. Touto směrnicí se stanoví obecná pravidla 
pro vybudování prostorové informační 
infrastruktury ve Společenství pro účely 
politik životního prostředí Společenství 
a politik nebo činností, které mohou mít 
přímý nebo nepřímý vliv na životní 
prostředí.

1. Touto směrnicí se stanoví obecná pravidla 
pro vybudování prostorové informační 
infrastruktury ve Společenství pro účely 
politik životního prostředí Společenství 
a politik nebo činností, které mohou mít 
přímý nebo nepřímý vliv na životní prostředí 
a prostorový management.

Or. it

Odůvodnění

Zavedení Inspire bude znamenat přímý přínos pro využití půdy.
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Autor pozměňovacího návrhu Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 44
Článek 1, odstavec 2, pododstavec 1

2. Prostorová informační infrastruktura ve 
Společenství je založena na prostorových 
informačních infrastrukturách 
vybudovaných a spravovaných členskými 
státy.

2. Prostorová informační infrastruktura ve 
Společenství je založena na prostorových 
informačních infrastrukturách 
vybudovaných a spravovaných členskými 
státy. Komise může hrát roli koordinátora 
zejména ve spojitosti s iniciativami 
majícími dimenze Společenství, jako je 
satelitní sondování.

Or. it

Odůvodnění

Je potřeba zdůraznit, že harmonizace dat na evropské úrovni si vyžaduje nadnárodní 
koordinaci.

Autor pozměňovacího návrhu Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 45
Článek 1, odstavec 2, pododstavec 1

2. Prostorová informační infrastruktura ve 
Společenství je založena na prostorových 
informačních infrastrukturách 
vybudovaných a spravovaných členskými 
státy.

2. Prostorová informační infrastruktura ve 
Společenství je založena na prostorových 
informačních infrastrukturách 
vybudovaných a spravovaných členskými 
státy a na jakékoli příslušné infrastruktuře, 
která již existuje na úrovni Společenství.

Or. fr

Autor pozměňovacího návrhu Richard Seeber

Pozměňovací návrh 46
Článek 1, odstavec 2, pododstavec 1

2. Prostorová informační infrastruktura ve 2. Infrastruktura geodat ve Společenství je 
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Společenství je založena na prostorových 
informačních infrastrukturách 
vybudovaných a spravovaných členskými 
státy.

založena na infrastrukturách geodat 
vybudovaných a spravovaných členskými 
státy.

Or. de

Odůvodnění

'Geodata' je obvyklý výraz používaný v němčině.

Autor pozměňovacího návrhu Karin Scheele

Pozměňovací návrh 47
Článek 2, odstavec 1, bod (c)

(c) vlastní je některý z těchto subjektů: (c) zodpovědnost za ně nese některý z těchto 
subjektů nebo se zpracovávají podle jeho 
pokynů:

(i) veřejný orgán poté, co byly vytvořeny 
nebo přijaty veřejným orgánem nebo jsou 
spravované nebo aktualizované tímto 
orgánem,

(i) veřejný orgán, který vytváří nebo 
spravuje nebo aktualizuje data nebo je 
přijímá, 

(ii) fyzická nebo právnická osoba jménem 
veřejného orgánu,
(iii) třetí strana, které byla v souladu s čl. 17 
odst. 3 zpřístupněna služba dálkového 
přenosu dat,

(ii) třetí strana, které byla v souladu s čl. 17 
odst. 3 zpřístupněna síť,

Or. de

Odůvodnění

Termín ‚vlastnit‘ se zde používá bez dalšího vysvětlení. ‚Zodpovědnost‘ je lepší termín. Mělo 
by být jasné, že každý orgán má právo schválit použití těchto geodat.

Autor pozměňovacího návrhu Richard Seeber

Pozměňovací návrh 48
Článek 2, odstavec 2, bod (c)

(c) vlastní je některý z těchto subjektů: (c) zodpovědnost za ně nese některý z těchto 
subjektů nebo se zpracovávají podle jeho 
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pokynů:
(i) veřejný orgán poté, co byly vytvořeny 
nebo přijaty veřejným orgánem nebo jsou 
spravované nebo aktualizované tímto 
orgánem,

(i) veřejný orgán, který vytváří nebo 
spravuje nebo aktualizuje data nebo je 
přijímá, 

(ii) fyzická nebo právnická osoba jménem 
veřejného orgánu,
(iii) třetí strana, které byla v souladu s čl. 17 
odst. 3 zpřístupněna služba dálkového 
přenosu dat,

(ii) třetí strana, které byla v souladu s čl. 17 
odst. 3 zpřístupněna síť,

Or. de

Odůvodnění

Termín ‚vlastnit‘ se zde používá bez dalšího vysvětlení. Aby byl tento termín vysvětlen, 
navrhuje se buď, aby byla doplněna slova ‚v souladu s bodem odůvodnění 11 směrnice o 
informacích veřejného sektoru‘ za slovo ‚vlastní‘, nebo aby byl odstavec přeformulován tak, 
aby nepotřeboval vysvětlení. Podle našeho mínění je ‚zodpovědnost‘ lepší termín, kterým 
rozumíme, že každý orgán má právo schválit použití těchto geodat. I když termín ‚veřejný 
orgán‘ se dále v této směrnici vysvětluje podrobněji, skutečnost, že se zde používají odlišné 
termíny oproti směrnici o informacích veřejného sektoru (která používá termín ‚orgán 
veřejného sektoru‘) je nutno zkritizovat.

Autor pozměňovacího návrhu Satu Hassi

Pozměňovací návrh 49
Článek 2, odstavec 4, pododstavec 1a (nový)

Podílníci včetně občanských společenských 
organizací, uživatelé, producenti dat a 
poskytovatelé služeb s přidanou hodnotou 
musí dostat možnost účastnit se procesu 
vedoucího k přepracování příloh této 
směrnice.

Or. en
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Autor pozměňovacího návrhu Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 50
Článek 3, odstavec 1

1. Touto směrnicí není dotčena směrnice 
2003/4/ES, není-li stanoveno jinak.

1. Touto směrnicí není dotčena směrnice 
2003/4/ES.

Or. fr

Odůvodnění

Slovní spojení ‚není-li stanoveno jinak‘ není jasné, jelikož není naznačeno, odkud mohou 
pocházet takováto jiná ustanovení. Jinak si to však vyžaduje rovněž koordinaci s čl. 3 odst. 2.

Autor pozměňovacího návrhu Karin Scheele

Pozměňovací návrh 51
Článek 4

V případě souborů prostorových dat 
udržovaných veřejným orgánem, nebo 
jménem veřejného orgánu, jenž působí 
v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. c), působí-li 
tento orgán na nejnižší úrovni státní správy v 
rámci členského státu, se tato směrnice 
použije pouze na soubory prostorových dat, 
jejichž sběr nebo šíření je koordinováno 
jiným veřejným orgánem nebo je 
požadováno vnitrostátním právem.

V případě souborů prostorových dat 
udržovaných veřejným orgánem, nebo 
jménem veřejného orgánu, jenž působí 
v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. c), působí-li 
tento orgán na nejnižší úrovni státní správy v 
rámci členského státu (tj. na místní úrovni 
např. ve městech a obcích), se tato směrnice 
použije pouze tam, kde existují ve 
vnitrostátním právu na vyšší úrovni státní 
správy opatření týkající se těch souborů 
dat, nebo kde existuje právní úprava použití 
těchto souborů dat.

Or. de

Odůvodnění

Zatímco čl. 5 písm. a) se vztahuje na národní, regionální a místní úroveň, objevuje se v tomto 
článku termín ‚nejnižší úroveň‘.
Alespoň terminologie v rámci této směrnice by měla být konzistentní. Mělo by tedy být 
vysvětleno, který z těchto tří termínů se tím míní (místní úroveň).
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Autor pozměňovacího návrhu Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 52
Článek 4

V případě souborů prostorových dat 
udržovaných veřejným orgánem, nebo 
jménem veřejného orgánu, jenž působí 
v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. c), působí-li 
tento orgán na nejnižší úrovni státní správy 
v rámci členského státu, se tato směrnice 
použije pouze na soubory prostorových dat, 
jejichž sběr nebo šíření je koordinováno 
jiným veřejným orgánem nebo je 
požadováno vnitrostátním právem.

Pro účely této směrnice se použijí 
následující definice:

(1) „prostorová informační infrastruktura“ 
znamená infrastrukturu, jejíž součásti 
zahrnují metadata, soubory prostorových 
dat a služby prostorových dat, síťové služby 
a technologie, smlouvy o sdílení, přístupu a 
užívání a koordinační a monitorovací 
mechanismy, procesy a postupy vytvořené, 
provozované nebo zpřístupňované 
v souladu s touto směrnicí,
(2) „prostorová data“ znamená jakákoli 
data s přímou nebo nepřímou vazbou na 
určité místo nebo zeměpisnou oblast,
(3) „soubor prostorových dat“ znamená 
identifikovatelný soubor prostorových dat, 
(4) „služby prostorových dat“ znamená 
operace, které lze provést při spuštění 
počítačové aplikace s prostorovými daty 
obsaženými v souborech prostorových dat 
nebo se souvisejícími metadaty,
(5) „prostorový objekt“ znamená abstraktní 
reprezentaci skutečné entity vztahující se k 
určitému místu nebo zeměpisné oblasti
(6) „metadata“ znamená informaci 
popisující soubory prostorových dat nebo 
služby prostorových dat a umožňující nalézt 
je, vytvořit jejich seznam a použít je,
(7) „veřejný orgán“ znamená:
(a) státní nebo jinou veřejnou správu 
včetně veřejných poradních orgánů na 
národní, regionální nebo místní úrovni,
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(b) jakoukoli fyzickou nebo právnickou 
osobu vykonávající funkci ve veřejné 
správě podle vnitrostátního práva včetně 
zvláštních povinností, činností nebo služeb 
týkajících se životního prostředí a 
technologické podpory poskytovaných vždy 
s cílem zlepšit je,
(c) jakoukoli fyzickou nebo právnickou 
osobu zastávající veřejné povinnosti nebo 
funkce nebo poskytující veřejné služby pod 
dohledem orgánu nebo osoby spadající pod 
písm. a) nebo b). Členské státy mohou 
stanovit, že orgány nebo instituce jednající 
ze soudní nebo zákonodárné moci nejsou 
pro účely této směrnice považovány za 
orgány veřejné moci,
(8) „třetí strana“ znamená jakoukoli 
fyzickou nebo právnickou osobu s výjimkou 
veřejného orgánu, který používá přístupový 
kód.

Or. el

Odůvodnění

Nové formulace by měly učinit směrnici jasnější a konkrétnější.

Autor pozměňovacího návrhu Satu Hassi

Pozměňovací návrh 53
Článek 4

V případě souborů prostorových dat 
udržovaných veřejným orgánem, nebo 
jménem veřejného orgánu, jenž působí 
v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. c), působí-li 
tento orgán na nejnižší úrovni státní správy v 
rámci členského státu, se tato směrnice 
použije pouze na soubory prostorových dat, 
jejichž sběr nebo šíření je koordinováno 
jiným veřejným orgánem nebo je 
požadováno vnitrostátním právem.

V případě souborů prostorových dat 
udržovaných veřejným orgánem, nebo 
jménem veřejného orgánu, jenž působí 
v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. c), působí-li 
tento orgán na nejnižší úrovni státní správy v 
rámci členského státu, bude obstarávání dat, 
což je doplňková činnost k souborům 
prostorových dat, jejichž sběr nebo šíření je 
koordinováno jiným veřejným orgánem 
nebo je požadováno vnitrostátním právem, 
probíhat na základě dobrovolnosti.

Or. en
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Autor pozměňovacího návrhu Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 54
Článek 5

Pro účely této směrnice se veřejným 
orgánem rozumí:

Pro účely této směrnice se veřejným 
orgánem rozumí:

(a) vláda nebo jiný orgán veřejné správy, 
včetně veřejných poradních orgánů 
na vnitrostátní, regionální nebo místní 
úrovni,

(a) vláda nebo jiný orgán veřejné správy, 
včetně veřejných poradních orgánů 
na vnitrostátní, regionální nebo místní 
úrovni,

(b) jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
vykonávající funkci ve veřejné správě podle 
vnitrostátního práva, včetně zvláštních 
povinností, činností nebo služeb 
souvisejících se životním prostředím,

(b) jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
přímo vykonávající funkci ve veřejné správě 
podle vnitrostátního práva, včetně zvláštních 
povinností, činností nebo služeb přímo 
souvisejících se životním prostředím,

(c) jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
zastávající veřejné povinnosti nebo funkce 
nebo poskytující veřejné služby pod 
dohledem orgánu nebo osoby uvedených 
v písmeni a) nebo b). 
Členské státy mohou stanovit, že orgány 
nebo instituce jednající ze soudní nebo 
zákonodárné moci nejsou pro účely této 
směrnice považovány za orgány veřejné 
moci. 

Or. de

Odůvodnění

Definice pod písmeny b) a c) nerozlišují dostatečně mezi veřejnými orgány v pravém slova 
smyslu, které jsou vázány povinností vybudovat a udržovat infrastrukturu prostorových dat 
jako úkol týkající se veřejnosti, a třetími stranami, které se mohou na tomto procesu pouze 
podílet. Zejména na základě znění písmena c) by právnické osoby řídící se soukromým 
právem, které jsou ze 100% vlastněny Spolkovou republikou Německo, byly kvalifikovány jako 
veřejné orgány ve smyslu této směrnice. Takové třídění by zamlžovalo rozdělení povinností 
mezi soukromé třetí strany včetně podniků a státní orgány.

Autor pozměňovacího návrhu Richard Seeber

Pozměňovací návrh 55
Článek 5, bod (c)
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(c) jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
zastávající veřejné povinnosti nebo funkce
nebo poskytující veřejné služby pod 
dohledem orgánu nebo osoby uvedených 
v písmeni a) nebo b).

(c) jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
mající veřejný úkol ve smyslu směrnice 
2003/98/ES Evropského parlamentu a Rady 
ze dne 17. listopadu 2003 o opětovném 
použití informací veřejného sektoru nebo 
poskytující veřejné služby pod dohledem 
orgánu nebo osoby uvedených v písmeni a) 
nebo b). 

Or. de

Odůvodnění

Zatímco směrnice o informacích veřejného sektoru se týká ‚orgánů veřejného sektoru‘ a 
‚veřejných úkolů‘, tento článek se týká ‚veřejné správy‘, ‚veřejných poradních orgánů‘, 
‚veřejných povinností‘ a ‚veřejných funkcí‘. Neexistuje však žádné vysvětlení těchto termínů a 
je tedy třeba vysvětlení požadovat.

Autor pozměňovacího návrhu Karin Scheele

Pozměňovací návrh 56
Článek 5, bod (c)

(c) jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
zastávající veřejné povinnosti nebo funkce
nebo poskytující veřejné služby pod 
dohledem orgánu nebo osoby uvedených 
v písmeni a) nebo b).

(c) jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
mající veřejný úkol ve smyslu směrnice 
2003/98/ES Evropského parlamentu a Rady 
ze dne 17. listopadu 2003 o opětovném 
použití informací veřejného sektoru nebo 
poskytující veřejné služby pod dohledem 
orgánu nebo osoby uvedených v písmeni a) 
nebo b).

Or. de

Odůvodnění

Zatímco směrnice o informacích veřejného sektoru se týká ‚orgánů veřejného sektoru‘ a 
‚veřejných úkolů‘, tento článek se týká ‚veřejné správy‘, ‚veřejných poradních orgánů‘, 
‚veřejných povinností‘ a ‚veřejných funkcí‘. Neexistuje však žádné vysvětlení těchto termínů.

Autor pozměňovacího návrhu Satu Hassi

Pozměňovací návrh 57
Článek 5, pododstavec 2



AM\555961CS.doc 15/49 PE 353.672v01-00
Externí překlad

CS

Členské státy mohou stanovit, že orgány 
nebo instituce jednající ze soudní nebo 
zákonodárné moci nejsou pro účely této 
směrnice považovány za orgány veřejné 
moci. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odstavec 2 uvádí zbytečnou výjimku, jelikož politika životního prostředí a soudní rozhodnutí 
týkající se životního prostředí jsou součástí souhrnného souboru informací vztahujících se 
k životnímu prostředí. Tato informace je k dispozici v programu EU IDA a v rámci závazných 
systémů interoperability eGovernmentu členských států.

Autor pozměňovacího návrhu Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 58
Článek 5, pododstavec 2

Členské státy mohou stanovit, že orgány 
nebo instituce jednající ze soudní nebo 
zákonodárné moci nejsou pro účely této 
směrnice považovány za orgány veřejné 
moci.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Při definování veřejných orgánů musí být rovněž možné, aby se definování vztahovalo na 
takové justiční orgány jako je např. soud.

Autor pozměňovacího návrhu Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 59
Článek 7

Členské státy vybudují a budou spravovat 
prostorovou informační infrastrukturu v 
souladu s touto směrnicí.

Členské státy vybudují a budou spravovat 
prostorovou informační infrastrukturu v 
souladu s touto směrnicí.

Mají-li v ní podíl třetí strany, obdrží – za 
předpokladu, že jim vznikly finanční 
náklady – přiměřené odškodnění.
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Používají-li se data následně k čistě 
komerčním účelům, mají nárok na 
přiměřenou část zisku.

Or. de

Odůvodnění

Finančním aspektům poskytování a používání dat je třeba věnovat větší pozornost. Soukromé 
strany mají značné náklady jak na sběr dat, tak na provádění nezbytné konverze do formátu 
kompatibilního s databankou. Tyto náklady musí být přiměřeně vykompenzovány. Ve své 
důvodové zprávě Komise rovněž předjímá, že případné zisky v soukromém sektoru jsou dobré.
Finanční hodnota těchto dat tedy musí být vzata v úvahu odpovídajícím způsobem.

Autor pozměňovacího návrhu Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 60
Článek 7

Členské státy vybudují a budou spravovat 
prostorovou informační infrastrukturu v 
souladu s touto směrnicí.

Členské státy vybudují a budou spravovat 
infrastrukturu svých vlastních prostorových 
informací v souladu s touto směrnicí. 
Komise může učinit koordinační a 
standardizační opatření.

Or. it

Odůvodnění

Povinnosti jednotlivých států a Společenství musí být jasněji definovány.

Autor pozměňovacího návrhu Richard Seeber

Pozměňovací návrh 61
Článek 8, odstavec 2, bod (b)

(b) uživatelských právech na soubory 
prostorových dat a jejich služby,

(b) podmínkách užívání služeb a souborů 
geodat (včetně platnosti geodat pro zvláštní 
použití),

Or. de
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Odůvodnění

Podmínky použití musí být součástí a musí být zajištěn důkaz, že byly akceptovány (podobně 
jako licenční smlouvy pro download z Internetu), neboť geodata jsou pořizována rovněž 
zvláštním způsobem pro zvláštní účely. Při použití těchto dat pro jiné účely může dojít ke 
škodě. Informace týkající se geodat v samotných metadatech nezprošťuje výrobce dat od 
počátku nároků za poškození. Výrobci dat musí tedy trvat na uvedení podmínek použití, které, 
mimo jiné, obsahují popis povoleného použití dat.  Jinak by bylo třeba zapracovat do 
směrnice ustanovení vyjímající výrobce dat z jakýchkoli nároků za poškození (viz rovněž 
pozměňovací návrh k článku 26).

Autor pozměňovacího návrhu Karin Scheele

Pozměňovací návrh 62
Článek 8, odstavec 2, bod (b)

(b) uživatelských právech na soubory 
prostorových dat a jejich služby,

(b) podmínkách užívání služeb a souborů 
geodat (včetně platnosti geodat pro zvláštní 
použití),

Or. de

Odůvodnění

Podmínky použití musí být součástí a musí být zajištěn důkaz, že byly akceptovány (podobně 
jako licenční smlouvy pro download z Internetu), neboť geodata jsou pořizována rovněž 
zvláštním způsobem pro zvláštní účely. Při použití těchto dat pro jiné účely může dojít ke 
škodě. Informace týkající se geodat v samotných metadatech nezprošťuje výrobce dat od 
počátku nároků za poškození. Výrobci dat musí tedy trvat na uvedení podmínek použití, které, 
mimo jiné, obsahují popis povoleného použití dat.  Jinak by bylo třeba zapracovat do 
směrnice ustanovení vyjímající výrobce dat z jakýchkoli nároků za poškození (viz rovněž 
pozměňovací návrh k článku 26).

Autor pozměňovacího návrhu Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 63
Článek 8, odstavec 2, bod (b)

(b) uživatelských právech na soubory 
prostorových dat a jejich služby,

(b) uživatelských právech na soubory 
prostorových dat a jejich služby a nákladech 
k nim příslušných,

Or. fr
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Odůvodnění

Náklady a jejich srovnání představují důležitou informaci.

Autor pozměňovacího návrhu María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 64
Článek 8, odstavec 2, bod (e)

(e) souborech prostorových dat, k nimž má 
veřejnost omezený přístup v souladu 
s článkem 19, a o důvodech takového 
omezení.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Nezdá se, že by byla potřeba vytvářet metadata pro datové soubory, k nimž je přístup 
veřejnosti omezen.

Autor pozměňovacího návrhu Satu Hassi

Pozměňovací návrh 65
Článek 9

Členské státy vytvoří metadata uvedená 
v článku 8 v souladu s tímto časovým 
harmonogramem:

Členské státy vytvoří metadata uvedená 
v článku 8 do [3 let od vstupu této směrnice 
v platnost] v případě souborů prostorových 
dat odpovídajících tématům uvedeným 
v přílohách I, II a III, která se vztahují na 
území členského státu.

(a) do [3 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových dat 
odpovídajících tématu nebo tématům
uvedeným v přílohách I a II,
(b) do [6 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových 
dat odpovídajících tématu nebo tématům 
uvedeným v příloze III.

Or. en
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Autor pozměňovacího návrhu Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 66
Článek 9

Členské státy vytvoří metadata uvedená 
v článku 8 v souladu s tímto časovým 
harmonogramem:

Členské státy vytvoří metadata uvedená 
v článku 8 v souladu s tímto časovým 
harmonogramem:

(a) do [3 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových dat 
odpovídajících tématu nebo tématům 
uvedeným v přílohách I a II,

(a) do [3 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových dat 
vztahujících se k tématu nebo tématům 
uvedeným v přílohách I a II,

(b) do [6 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových dat 
odpovídajících tématu nebo tématům 
uvedeným v příloze III.

(b) do [6 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových dat 
vztahujících se k tématu nebo tématům 
uvedeným v příloze III.

Or. nl

Odůvodnění

Zpravodaj si přeje vyjasnit, o jaká data jde, ale zejména si přeje zformulovat článek 9 
konzistentně s cíli formulovanými v článku 2.

Autor pozměňovacího návrhu María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 67
Článek 9

Členské státy vytvoří metadata uvedená 
v článku 8 v souladu s tímto časovým 
harmonogramem:

Členské státy vytvoří metadata uvedená 
v článku 8 v souladu s tímto časovým 
harmonogramem:

(a) do [3 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových dat
odpovídajících tématu nebo tématům
uvedeným v přílohách I a II,

(a) do [3 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových dat 
odpovídajících kterémukoli z témat
uvedeným v přílohách I a II,

(b) do [6 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových dat 
odpovídajících tématu nebo tématům
uvedeným v příloze III.

(b) do [6 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových dat 
odpovídajících kterémukoli z témat
uvedeným v příloze III.

Or. es
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Autor pozměňovacího návrhu María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 68
Článek 11, odstavec 1, bod (a)

(a) harmonizované podmínky pro 
prostorová data,

(a) podmínky pro harmonizaci prostorových 
dat,

Or. es

.

Autor pozměňovacího návrhu Richard Seeber

Pozměňovací návrh 69
Článek 11, odstavec 2

2. Osobám, které se zajímají o dotčená 
prostorová data z titulu svého postavení 
v prostorové informační infrastruktuře, 
včetně uživatelů, výrobců, poskytovatelů 
služeb s přidanou hodnotou nebo orgánů 
zajišťujících koordinaci, musí být 
umožněno, aby se podílely na přípravě 
prováděcích pravidel uvedených v odstavci 
1. 

2. Zástupcům členských států na národní, 
regionální a místní úrovni vzhledem k 
jejich významu jako výrobců, držitelů a 
poskytovatelů geodat, stejně jako osobám, 
které se zajímají o dotčená geodata z titulu 
svého postavení v infrastruktuře geodat, 
včetně uživatelů, výrobců, poskytovatelů 
služeb s přidanou hodnotou nebo orgánů 
zajišťujících koordinaci, musí být 
umožněno, aby se podílely na přípravě 
prováděcích pravidel uvedených v odstavci 
1.

Or. de

Odůvodnění

V textu Komise jsou účastníci přípravného procesu seřazeni v pořadí proporcionálně 
obráceném vzhledem k významu stávajících účastníků procesu výroby, držení a poskytování 
dat. Pozměňovací návrh znění textu má odrážet stupnici vzniklých výdajů a rozdělení nákladů.

Autor pozměňovacího návrhu Karin Scheele

Pozměňovací návrh 70
Článek 11, odstavec 2
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2. Osobám, které se zajímají o dotčená 
prostorová data z titulu svého postavení 
v prostorové informační infrastruktuře, 
včetně uživatelů, výrobců, poskytovatelů 
služeb s přidanou hodnotou nebo orgánů 
zajišťujících koordinaci, musí být 
umožněno, aby se podílely na přípravě 
prováděcích pravidel uvedených v odstavci 
1.

2. Zástupcům členských států na národní, 
regionální a místní úrovni vzhledem k 
jejich významu jako výrobců, držitelů a 
poskytovatelů geodat, stejně jako osobám, 
které se zajímají o dotčená geodata z titulu 
svého postavení v infrastruktuře geodat, 
včetně uživatelů, výrobců, poskytovatelů 
služeb s přidanou hodnotou nebo orgánů 
zajišťujících koordinaci, musí být 
umožněno, aby se podílely na přípravě 
prováděcích pravidel uvedených v odstavci 
1.

Or. de

Odůvodnění

V textu Komise jsou účastníci přípravného procesu seřazeni v pořadí proporcionálně 
obráceném vzhledem k významu stávajících účastníků procesu výroby, držení a poskytování 
dat. Pozměňovací návrh znění textu má odrážet stupnici vzniklých výdajů a rozdělení nákladů.

Autor pozměňovacího návrhu María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 71
Článek 13, odstavec 1

1. V případě souborů prostorových dat, které 
odpovídají tématu nebo tématům uvedeným 
v příloze I nebo II, musejí prováděcí 
pravidla podle čl. 11 odst. 1 písm. a) 
splňovat podmínky stanovené v odstavcích 
2, 3 a 4.

1. V případě souborů prostorových dat, které 
odpovídají jakémukoli z témat uvedených 
v příloze I nebo III, musejí prováděcí 
pravidla podle čl. 11 odst. 1 písm. a) 
splňovat podmínky stanovené v odstavcích 
2, 3 a 4.

Or. es

Odůvodnění

V tomto odstavci je potřeba odkázat rovněž na přílohu III, neboť jde o tématickou sekci, která 
musí být řádně harmonizována, a zejména proto, že je zde dlouhá lhůta na zavedení.

Autor pozměňovacího návrhu Satu Hassi

Pozměňovací návrh 72
Článek 13, odstavec 1



PE 353.672v01-00 22/49 AM\555961CS.doc
Externí překlad

CS

1. V případě souborů prostorových dat, které 
odpovídají tématu nebo tématům uvedeným 
v příloze I nebo II, musejí prováděcí 
pravidla podle čl. 11 odst. 1 písm. a) 
splňovat podmínky stanovené v odstavcích 
2, 3 a 4.

1. V případě souborů prostorových dat, které 
odpovídají tématům uvedeným v příloze I 
nebo II, musejí prováděcí pravidla podle 
čl. 11 odst. 1 písm. a) splňovat podmínky 
stanovené v odstavcích 2, 3 a 4.

Or. en

Autor pozměňovacího návrhu María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 73
Článek 13, odstavec 2, bod (a)

(a) společný systém jedinečných 
identifikátorů prostorových objektů,

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Je potřeba zaměřit úsilí na harmonizaci a integraci kategorií typických prvků a nomenklatury, 
nikoli na pokusy zavádět systém jedinečných identifikátorů jednotlivých objektů.

Autor pozměňovacího návrhu Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 74
Článek 13, odstavec 2, bod (a)

(a) společný systém jedinečných 
identifikátorů prostorových objektů,

(a) soubor systémů identifikátorů
zeměpisných objektů, který může být sdílen,

Or. fr

Odůvodnění

Návrh je nejasný. Cílem tohoto nástroje je navodit výměnu společných platných opatření, o 
čemž je tento článek. Použití slov ‚jedinečné identifikátory‘ může způsobit nedorozumění, 
neboť se mohou vztahovat na již používané technologie, což se nezdá nejvhodnější. Abychom 
se vyhnuli různému výkladu, je potřeba termín ‚jedinečné identifikátory‘ upravit.
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Autor pozměňovacího návrhu Satu Hassi

Pozměňovací návrh 75
Článek 14

Prováděcí pravidla uvedená v čl. 11 odst. 1 
písm. a) se stanoví v souladu s tímto 
časovým harmonogramem:

Prováděcí pravidla pro soubory 
prostorových dat odpovídajících tématům 
uvedeným v přílohách I, II a III uvedená 
v čl. 11 odst. 1 písm. a) se stanoví do [2 let 
od vstupu této směrnice v platnost].

(a) do [2 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových 
dat odpovídajících tématu nebo tématům 
uvedeným v příloze I,
(b) do [5 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových 
dat odpovídajících tématu nebo tématům 
uvedeným v přílohách II nebo III.

Or. en

Autor pozměňovacího návrhu Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 76
Článek 14

Prováděcí pravidla uvedená v čl. 11 odst. 1 
písm. a) se stanoví v souladu s tímto 
časovým harmonogramem:

Prováděcí pravidla uvedená v čl. 11 odst. 1 
písm. a) se stanoví v souladu s tímto 
časovým harmonogramem:

(a) do [2 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových dat 
odpovídajících tématu nebo tématům 
uvedeným v příloze I,

(a) do [2 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových dat 
vztahujících se k tématu nebo tématům 
uvedeným v příloze I,

(b) do [5 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových dat 
odpovídajících tématu nebo tématům
uvedeným v přílohách II nebo III.

(b) do [5 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových dat 
vztahujících se k tématu nebo tématům 
uvedeným v přílohách II nebo III.

Or. nl

Odůvodnění

Zpravodaj si přeje vyjasnit, o jaká data jde, ale zejména si přeje zformulovat článek 14 



PE 353.672v01-00 24/49 AM\555961CS.doc
Externí překlad

CS

konzistentně s cíli formulovanými v článku 2.

Autor pozměňovacího návrhu María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 77
Článek 14

Prováděcí pravidla uvedená v čl. 11 odst. 1 
písm. a) se stanoví v souladu s tímto 
časovým harmonogramem:

Prováděcí pravidla uvedená v čl. 11 odst. 1 
písm. a) se stanoví v souladu s tímto 
časovým harmonogramem:

(a) do [2 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových dat 
odpovídajících tématu nebo tématům
uvedeným v příloze I,

(a) do [2 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových dat 
odpovídajících kterémukoli z témat 
uvedených v příloze I,

(b) do [5 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových dat 
odpovídajících tématu nebo tématům
uvedeným v přílohách II nebo III.

(b) do [5 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových dat 
odpovídajících kterémukoli z témat 
uvedených v přílohách II nebo III.

Or. es

Autoři pozměňovacího návrhu Caroline Jackson and Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 78
Článek 15

Členské státy zajistí, aby soubory 
prostorových dat, které byly shromážděny 
nebo aktualizovány před více jak dvěma lety 
po přijetí příslušných podmínek uvedených 
v čl. 11 odst. 1 písm. a), byly uvedeny 
v soulad s těmito podmínkami a to buď 
přizpůsobením souborů prostorových dat
nebo jejich transformací.

Členské státy zajistí, aby soubory 
prostorových dat, které byly shromážděny, 
restrukturalizovány nebo reorganizovány ve 
svém celku před více jak dvěma lety po 
přijetí příslušných podmínek uvedených 
v čl. 11 odst. 1 písm. a), byly uvedeny 
v soulad s těmito podmínkami a to buď 
přizpůsobením specifikace nebo 
interoperabilitou.

Or. en

Odůvodnění

Stávající text by vyžadoval, aby rozsáhlé databáze, které jsou předmětem pravidelných 
drobných aktualizací, byly ve svém celku reorganizovány, aby splňovaly nové specifikace. 
Mělo by se to týkat pouze rozsáhlých reorganizací nebo tvorby nových databází. Čas, peníze a 
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odbornost by se měly zaměřit na budoucí činnost, nikoli na reorganizaci minulosti, a pokud 
jde o zajištění interoperability, tj. umožnění, aby databáze interagovaly bez nepřiměřených 
požadavků na to, aby měly stejnou strukturu.

Autor pozměňovacího návrhu Karin Scheele

Pozměňovací návrh 79
Článek 16, odstavec 1

1. Členské státy zajistí, aby informace nebo 
data potřebná k souladu s prováděcími 
pravidly podle čl. 11 odst. 1 byla 
zpřístupněna veřejným orgánům nebo třetím 
stranám za podmínek, jež neomezí jejich 
použití k tomuto účelu.

1. Členské státy zajistí, aby informace nebo 
data potřebná k souladu s prováděcími 
pravidly podle čl. 11 odst. 1 byla 
zpřístupněna veřejným orgánům nebo třetím 
stranám nebo s nimi byla vyměňována 
v souladu s ustanoveními směrnice o 
opětovném používání informací veřejného 
sektoru. Omezení používání musí být 
prohlášeno jasně a srozumitelně ve formě 
podmínek použití, a musí být uživateli 
přijato prokazatelnou formou tak, aby bylo 
možno se vyhnout nepatřičnému použití a z 
něj vyplývajícím škodám.

Or. de

Odůvodnění

Toto ustanovení je možná v rozporu s odpovídajícími ustanoveními směrnice o informacích 
veřejného sektoru v tom, že Komise může na základě postupu uvedeného v čl. 30 odst. 2 
přijmout realizační pravidla pro smlouvy o výměně geodat. Podstata nebo stěžejní myšlenka 
těchto realizačních pravidel není v tomto bodě ani naznačena. Z hlediska právní jistoty 
evropských občanů by bylo lepší vrátit se k již existujícím směrnicím EU místo neustálého 
vymýšlení nových formulací, které jsou do určité míry variantami existujících definic.

Autor pozměňovacího návrhu María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 80
Článek 17

1. Členské státy zřídí a budou provozovat 
služby dálkového přenosu dat, aby 
prostřednictvím služeb uvedených v čl. 18 
odst. 1 zpřístupnily metadata a soubory 
prostorových dat a jejich služby. 

1. Členské státy zřídí a budou provozovat 
interoperabilní služby, aby prostřednictvím 
služeb uvedených v čl. 18 odst. 1 
zpřístupnily metadata a soubory 
prostorových dat a jejich služby.

2. Služby dálkového přenosu dat uvedené 2. Interoperabilní služby uvedené v odstavci 



PE 353.672v01-00 26/49 AM\555961CS.doc
Externí překlad

CS

v odstavci 1 budou zpřístupněny veřejným 
orgánům.

1 budou zpřístupněny veřejným orgánům.

3. Služby dálkového přenosu dat uvedené 
v odstavci 1 budou zpřístupněny třetím 
stranám na základě jejich žádosti, pokud 
budou jejich soubory a služby prostorových 
dat v souladu s prováděcími pravidly, 
zejména pokud jde o povinnosti související 
s metadaty, síťovými službami a vzájemnou 
součinností.

3. Interoperabilní služby uvedené v odstavci 
1 budou zpřístupněny třetím stranám na 
základě jejich žádosti, pokud budou jejich 
soubory a služby prostorových dat v souladu 
s prováděcími pravidly, zejména pokud jde o 
povinnosti související s metadaty, síťovými 
službami a vzájemnou součinností.

Or. es

Odůvodnění

IDE je integrovaná struktura zeměpisných dat distribuovaných v různých zeměpisných 
informačních systémech, která je přístupná přes Internet s minimálním počtem 
standardizovaných protokolů a specifikací. Kromě dat a metadat obsahuje technologie 
k vyhledávání těchto dat a k přístupu k nim, standardy pro jejich výrobu, správu a rozšiřování 
a smlouvy mezi výrobci dat a mezi výrobci dat a uživateli. Je to tedy struktura poskytující 
propojení na zeměpisný informační systém a interoperační službu a přenášení dat do systému 
je pouze jedním z úkolů, které může vykonávat.

Autor pozměňovacího návrhu Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 81
Článek 18, odstavec 1,pododstavec 2

Tyto služby musejí být snadno použitelné a 
přístupné prostřednictvím Internetu nebo 
jiného vhodného telekomunikačního 
prostředku, který má veřejnost k dispozici.

Tyto služby musejí být snadno použitelné a 
přístupné prostřednictvím Internetu nebo 
jiného vhodného telekomunikačního 
prostředku, který má veřejnost k dispozici, 
s výjimkou dat, jejichž sdělení veřejnosti 
s sebou nese určité nepříznivé dopady. Tyto 
výjimky musí být plně odůvodněné.

Or. el

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je pokrýt oblast citlivých dat, která, pokud jsou sdělena 
veřejnosti, by mohla způsobit problémy ve společnosti.
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Autor pozměňovacího návrhu Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 82
Článek 18, odstavec 1, pododstavec 2

Tyto služby musejí být snadno použitelné a 
přístupné prostřednictvím Internetu nebo 
jiného vhodného telekomunikačního 
prostředku, který má veřejnost k dispozici.

Tyto služby musejí být snadno použitelné a 
přístupné prostřednictvím Internetu nebo 
jiného vhodného telekomunikačního 
prostředku, který má veřejnost k dispozici 
v souladu s finančními ujednáními 
stanovenými jednotlivými členskými státy.

Or. fr

Odůvodnění

Národní struktury mají různé ekonomické modely. Některé jsou zcela financovány státem, 
zatímco jiné pouze částečně. Je proto nezbytné v této oblasti respektovat subsidiaritu.

Autor pozměňovacího návrhu Satu Hassi

Pozměňovací návrh 83
Článek 19, odstavec 1, bod (d)

(d) utajení obchodních nebo průmyslových 
údajů, je-li toto utajení stanoveno 
vnitrostátním právem nebo právními 
předpisy Společenství za účelem ochrany 
oprávněného hospodářského zájmu, včetně 
veřejného zájmu, pokud jde o zachování 
důvěrnosti statistických údajů a daňového 
tajemství,

(d) utajení obchodních nebo průmyslových 
údajů, je-li toto utajení stanoveno 
vnitrostátním právem nebo právními 
předpisy Společenství za účelem ochrany 
oprávněného hospodářského zájmu,

Or. en

Autoři pozměňovacího návrhu Caroline Jackson and Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 84
Článek 19, odstavec 1, bod (f a) (nový)

(fa) práva k duševnímu vlastnictví,

Or. en
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Odůvodnění

INSPIRE nesmí zavádět režim odlišný od stávající legislativy, zejména ve vztahu k působení 
směrnice o přístupu k informacím o životním prostředí (2003/4). Článek 19 návrhu Komise by 
měl pouze reprodukovat důvody pro zamítnutí uvedené v čl. 4 odst. 2 této směrnice.

Autor pozměňovacího návrhu Caroline Jackson and Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 85
Článek 19, odstavec 1, bod (f b) (nový)

(fb) zájmy nebo ochranu každé osoby, která 
dodala dobrovolně požadované informace, 
aniž byla nebo by byla mohla být zákonně 
vázána tak učinit, nedala-li tato osoba 
souhlas ke zveřejnění dotyčných informací.

Or. en

Odůvodnění

INSPIRE nesmí zavádět režim odlišný od stávající legislativy, zejména ve vztahu k působení 
směrnice o přístupu k informacím o životním prostředí (2003/4). Článek 19 návrhu Komise by 
měl pouze reprodukovat důvody pro zamítnutí uvedené v čl. 4 odst. 2 této směrnice.

Autor pozměňovacího návrhu Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 86
Článek 19, odstavec 2

2. Důvody pro omezení přístupu podle 
odstavce 1 se vysvětlují restriktivně 
s ohledem na zvláštní případy veřejného 
zájmu naplněného poskytnutím tohoto 
přístupu. V každém zvláštním případě je 
třeba poměřovat veřejný zájem o zveřejnění 
dat se zájmem omezit nebo podmínit přístup. 
Členské státy nesmějí na základě odst. 1 
písmen a), d), e) a f) omezit přístup 
k informacím o emisích do životního 
prostředí. 

2. V každém jednotlivém případě je potřeba 
zvažovat veřejný zájem naplněný 
zveřejněním oproti veřejnému zájmu 
naplněnému omezením nebo podmíněním 
přístupu. Přitom je nutné brát řádně 
v úvahu důvěrnost profesionálního nebo 
obchodního tajemství. Členské státy nesmějí 
na základě odst. 1 písmen a), e) a f) omezit 
přístup k informacím o emisích do životního 
prostředí.

Or. de
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Odůvodnění

Používají-li se soukromá data, musí být vytvořena komplexní bezpečnostní opatření týkající se 
důvěrnosti profesionálního nebo obchodního tajemství až potud, pokud jsou tyto skutečnosti 
chráněné podle národního práva nebo práva Společenství, aby byly chráněny oprávněné 
hospodářské zájmy. Restriktivní výklad těchto práv na ochranu způsobuje značné právní 
pochybnosti.

Autor pozměňovacího návrhu Satu Hassi

Pozměňovací návrh 87
Článek 19, odstavec 2

2. Důvody pro omezení přístupu podle 
odstavce 1 se vysvětlují restriktivně 
s ohledem na zvláštní případy veřejného 
zájmu naplněného poskytnutím tohoto 
přístupu. V každém zvláštním případě je 
třeba poměřovat veřejný zájem o zveřejnění 
dat se zájmem omezit nebo podmínit přístup. 
Členské státy nesmějí na základě odst. 1 
písmen a), d), e) a f) omezit přístup 
k informacím o emisích do životního 
prostředí. 

2. Důvody pro omezení přístupu podle 
odstavce 1 se vysvětlují restriktivně 
s ohledem na zvláštní případy veřejného 
zájmu naplněného poskytnutím tohoto 
přístupu. V každém zvláštním případě je 
třeba poměřovat veřejný zájem o zveřejnění 
dat se zájmem omezit nebo podmínit přístup. 
Členské státy nesmějí omezit přístup 
k informacím o emisích do životního 
prostředí.

Or. en

Autoři pozměňovacího návrhu Caroline Jackson and Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 88
Článek 20, odstavec 1

1. Členské státy zajistí, aby služby uvedené 
v čl. 18 odst. 1 písm. a) a b) byly veřejnosti 
přístupné zdarma.

1. Členské státy zajistí, aby služby uvedené 
v čl. 18 odst. 1 písm. a) byly veřejnosti 
přístupné zdarma, a aby služby uvedené v čl. 
18 odst. 1 písm. b) byly přístupné veřejnosti. 
V tomto druhém případě může být podle 
potřeby naúčtován poplatek a/nebo licence 
buď osobě, která službu poskytuje 
veřejnosti, nebo, pokud tak určí 
poskytovatel, veřejnosti samé.

Or. en
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Odůvodnění

Prostorová data jsou již veřejnosti k dispozici zdarma na webových stránkách, jako jsou např. 
www.multimap.com. Je to možné, neboť poskytovatel přístupu (např. multimap) platí za 
informace od mapovacích agentur členských států a kompenzuje si náklady na reklamě. Tento 
pozměňovací návrh podpoří tuto běžnou praxi, kdy veřejnost má volný přístup, a zároveň 
ochrání práva k duševnímu vlastnictví.

Autor pozměňovacího návrhu Richard Seeber

Pozměňovací návrh 89
Článek 20

1. Členské státy zajistí, aby služby uvedené 
v čl. 18 odst. 1 písm. a) a b) byly veřejnosti 
přístupné zdarma.

1. Členské státy zajistí, aby služby uvedené 
v čl. 18 odst. 1 písm. a) byly veřejnosti 
přístupné zdarma.

2. Vybírají-li orgány veřejné moci poplatky 
za služby uvedené v čl. 18 odst. 1 písm. c) 
nebo e), musejí členské státy zajistit, aby 
bylo možné použít služeb elektronického 
obchodu.

2. Vybírají-li orgány veřejné moci poplatky 
za služby uvedené v čl. 18 odst. 1 písm. b), 
c), d) nebo e), musejí členské státy zajistit, 
aby bylo možné použít služeb 
elektronického obchodu.

Or. de

Odůvodnění

Služby uvedené pod písmeny b) a d) s sebou mohou rovněž nést vysoké náklady vzhledem 
k vysoké kvalitě jejich provedení. 

Autor pozměňovacího návrhu Karin Scheele

Pozměňovací návrh 90
Článek 20

1. Členské státy zajistí, aby služby uvedené 
v čl. 18 odst. 1 písm. a) a b) byly veřejnosti 
přístupné zdarma.

1. Členské státy zajistí, aby služby uvedené 
v čl. 18 odst. 1 písm. a) byly veřejnosti 
přístupné zdarma.

2. Vybírají-li orgány veřejné moci poplatky 
za služby uvedené v čl. 18 odst. 1 písm. c) 
nebo e), musejí členské státy zajistit, aby 
bylo možné použít služeb elektronického 
obchodu.

2. Vybírají-li orgány veřejné moci poplatky 
za služby uvedené v čl. 18 odst. 1 písm. b), 
c), d) nebo e), musejí členské státy zajistit, 
aby bylo možné použít služeb 
elektronického obchodu.

Or. de
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Odůvodnění

Služby uvedené pod písmeny b) a d) s sebou mohou rovněž nést vysoké náklady vzhledem 
k vysoké kvalitě jejich provedení. 

Autor pozměňovacího návrhu Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 91
Článek 20, odstavec 2

2. Vybírají-li orgány veřejné moci poplatky 
za služby uvedené v čl. 18 odst. 1 písm. c) 
nebo e), musejí členské státy zajistit, aby 
bylo možné použít služeb elektronického 
obchodu.

2. Vybírají-li orgány veřejné moci poplatky 
za služby uvedené v čl. 18 odst. 1 písm. c) 
nebo e), musejí členské státy zajistit, aby 
bylo možné použít služeb IT přístupu.

Or. it

Odůvodnění

Účtování poplatků za služby může mít různou formu a ‚IT přístup‘ je komplexnější pojem než 
‚elektronický obchod‘.

Autor pozměňovacího návrhu María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 92
Článek 21, odstavec 2, pododstavec 2

Členské státy mohou rovněž zajistit přístup 
k těmto službám prostřednictví vlastních 
přístupových míst.

Členské státy zajistí přístup k těmto službám 
prostřednictví vlastních přístupových míst.

Or. es

Odůvodnění

Členské státy by měly být povinny zřídit národní geoportál, neměly by mít pouze možnost 
zvolit si, zda tak učiní či nikoli.

Autor pozměňovacího návrhu Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 93
Článek 23, odstavec 1, pododstavec 1
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1. Členské státy přijmou opatření ke sdílení 
souborů prostorových dat a jejich služeb 
veřejnými orgány. Tato opatření umožní 
veřejným orgánům členských států 
a orgánům a institucím Společenství, aby 
měly přístup k souborům prostorových dat a 
jejich službám a aby mohly vyměňovat a 
používat tyto soubory a služby pro účely 
veřejných úkolů, které mohou mít přímý 
nebo nepřímý vliv na životní prostředí.

1. Členské státy přijmou se souhlasem svých 
regionálních nebo místních institucí 
opatření ke sdílení souborů prostorových dat 
a jejich služeb veřejnými orgány. Tato 
opatření umožní veřejným orgánům 
členských států a orgánům a institucím 
Společenství, aby měly přístup k souborům 
prostorových dat a jejich službám a aby 
mohly vyměňovat a používat tyto soubory a 
služby pro účely veřejných úkolů, které 
mohou mít přímý nebo nepřímý vliv na 
životní prostředí.

Or. it

Odůvodnění

Místní správní instituce a orgány by rovněž měly být zapojeny.

Autoři pozměňovacího návrhu Caroline Jackson and Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 94
Článek 23, odstavec 1, pododstavec 2

Opatření podle prvního pododstavce 
předem vylučují na uživatelské úrovni 
jakákoli omezení, zejména pak omezení 
transakční, procesní, zákonné, 
institucionální nebo finanční povahy. 

Aby se zvýšilo využití a sdílení dat, budou 
mít veřejné orgány členských států a 
instituce a orgány Společenství přístup k 
souborům prostorových dat a k jejich 
využití prostřednictvím existujícího 
právního rámce.

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba podpořit opakované používání prostorových dat. Většina poskytovatelů 
prostorových dat však uvolňuje data za poplatek. Tímto příjmem se zaplatí údržba a vývoj 
služby, aby bylo možno vyhovět požadavkům zákazníků. Tento článek může mít významný 
negativní účinek na kapitálové investice které poskytovatelé dat mohou investovat do svých 
služeb, aby vyhověli potřebám zákazníků a zvýšili kvalitu dat. Umožnění opětovného využití 
dat bez poplatku je neobhajitelné a jeho výsledkem bude nižší kvalita informací a tudíž 
omezený prospěch z navrhované směrnice. 
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Autor pozměňovacího návrhu Karin Scheele

Pozměňovací návrh 95
Článek 23, odstavec 1, pododstavec 2

Opatření podle prvního pododstavce předem 
vylučují na uživatelské úrovni jakákoli 
omezení, zejména pak omezení transakční, 
procesní, zákonné, institucionální nebo 
finanční povahy.

Opatření podle prvního pododstavce předem 
vylučují na uživatelské úrovni veřejným 
orgánem majícím veřejný úkol jakákoli 
omezení, zejména pak omezení transakční, 
procesní, zákonné, institucionální nebo 
finanční povahy za předpokladu, že omezení 
užívání se nevyžaduje proto, aby byl 
uživatel chráněn před škodami 
způsobenými bezděčně nesprávným 
použitím dat.

Or. de

Odůvodnění

Bylo by zde vhodné znění analogické znění článku 2, 7.4 směrnice o informacích veřejného 
sektoru.

Autor pozměňovacího návrhu Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 96
Článek 23, odstavec 1, pododstavec 2

Opatření podle prvního pododstavce předem 
vylučují na uživatelské úrovni jakákoli 
omezení, zejména pak omezení transakční, 
procesní, zákonné, institucionální nebo 
finanční povahy.

Opatření podle prvního pododstavce předem 
vylučují na uživatelské úrovni jakákoli 
omezení, zejména pak omezení transakční, 
procesní, zákonné, institucionální nebo 
finanční povahy kromě omezení 
vyplývajících z práva k duševnímu 
vlastnictví.

Or. fr



PE 353.672v01-00 34/49 AM\555961CS.doc
Externí překlad

CS

Autoři pozměňovacího návrhu Caroline Jackson and Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 97
Článek 23, odstavec 2

2. Možnost sdílet prostorová data podle 
odstavce 1 se nabízí orgánům ustaveným 
mezinárodní dohodou, jejíž stranou je 
Společenství nebo členské státy, v případě 
provádění úkolů, které mohou mít přímý 
nebo nepřímý vliv na životní prostředí.

2. Stejný režim sdílení prostorových dat 
podle odstavce 1 jako se nabízí orgánům 
ustaveným mezinárodní dohodou, jejíž 
stranou je Společenství nebo členské státy, 
v případě provádění úkolů, které mohou mít 
přímý nebo nepřímý vliv na životní 
prostředí.

Or. en

Autor pozměňovacího návrhu Karin Scheele

Pozměňovací návrh 98
Článek 23, odstavec 2

2. Možnost sdílet prostorová data podle 
odstavce 1 se nabízí orgánům ustaveným 
mezinárodní dohodou, jejíž stranou je 
Společenství nebo členské státy, v případě 
provádění úkolů, které mohou mít přímý 
nebo nepřímý vliv na životní prostředí.

2. Možnost sdílet prostorová data podle 
odstavce 1 se nabízí orgánům ustaveným 
mezinárodní dohodou, jejíž stranou je 
Společenství nebo členské státy, v případě 
provádění úkolů, které mohou mít vliv na 
životní prostředí. Komerční využití 
sdílených dat bude vyloučeno.

Or. de

Odůvodnění

Toto znění je příliš široké a míjí svůj cíl. Zodpovědné orgány uvědomující si význam životního 
prostředí mohou tato data používat, ale zároveň se mohou cítit oprávněné i nadnárodní 
korporace – například z titulu obchodních smluv – k využívání zdarma poskytnutých dat ke 
komerčním účelům. Odmítáme, aby tyto orgány sdílely tato geodata na jednostranném 
základě. Pokud tyto orgány skutečně vyjádří zájem, navrhujeme, aby v každém jednotlivém 
případě byl uplatněn postup podle článku 30.
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Autoři pozměňovacího návrhu Caroline Jackson and Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 99
Článek 23, odstavec 3

3. Členské státy přijmou příslušná opatření, 
aby zabránily narušení hospodářské soutěže 
v případech, kdy veřejné orgány rovněž 
vykonávají obchodní činnosti, které nemají 
spojitost s výkonem jejich veřejných úkolů, 
a tato opatření zveřejní.

3 Členské státy přijmou příslušná opatření, 
aby zabránily narušení hospodářské soutěže. 

Or. en

Odůvodnění

K narušení hospodářské soutěže by nemělo dojít, tečka. Druhá část odstavce 3 zbytečně 
rozlišuje mezi veřejnými a soukromými orgány.

Autoři pozměňovacího návrhu Caroline Jackson and Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 100
Článek 23, odstavec 4

4. Orgány a instituce Společenství mají 
přístup k souborům prostorových dat 
a službám, které doplňují soubory a služby 
uvedené v odstavci 1 . Komise postupem 
podle článku 30 odst. 2 stanoví prováděcí 
pravidla, kterými se bude řídit takovýto 
přístup a s tím související uživatelská práva.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

K narušení hospodářské soutěže by nemělo dojít, tečka. Odstavec 4 již není nutný, neboť 
upravené odstavce 1 a 2 se zabývají možným požadavkem na přístup k dalším prostorovým 
datům.
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Autor pozměňovacího návrhu Richard Seeber

Pozměňovací návrh 101
Článek 23, odstavec 4

4. Orgány a instituce Společenství mají 
přístup k souborům prostorových dat 
a službám, které doplňují soubory a služby 
uvedené v odstavci 1 . Komise postupem 
podle článku 30 odst. 2 stanoví prováděcí 
pravidla, kterými se bude řídit takovýto 
přístup a s tím související uživatelská práva.

4. Orgány a instituce Společenství mají 
koordinované smlouvy o přístupu 
k souborům prostorových dat a službám. 
Komise postupem podle článku 30 odst. 2 
stanoví prováděcí pravidla, kterými se bude 
řídit takovýto přístup a s tím související 
uživatelská práva.

Or. de

Odůvodnění

Formulace zní, jako kdyby měl existovat neomezený přístup k informacím všech členských 
států. To nemůže být záměrem Komise a text je proto potřeba vyjádřit přesněji.

Autor pozměňovacího návrhu Karin Scheele

Pozměňovací návrh 102
Článek 24

Komise postupem podle čl. 30 odst. 2 
stanoví prováděcí pravidla, aby zvýšila 
možnost opakovaného využití souborů 
prostorových dat a jejich služeb třetími 
stranami. Tato prováděcí pravidla mohou 
obsahovat zavedení společných podmínek 
pro udělování licencí.  

Komise postupem podle čl. 30 odst. 2 
stanoví prováděcí pravidla, aby zvýšila 
možnost opakovaného využití souborů 
geodat a jejich služeb třetími stranami. Tato 
prováděcí pravidla, která musí být 
konzistentní s ustanoveními směrnice 
2003/98 Evropského parlamentu a Rady ze 
dne 17. listopadu 2003, mohou obsahovat 
zavedení společných podmínek pro 
udělování licencí. 

Or. de

Odůvodnění

Bez ohledu na to, zda odpovídající ustanovení jsou přijata Komisí podle čl. 30 odst. 2 nebo 
členskými státy samotnými, tato prováděcí pravidla musí být v každém případě ve shodě se 
směrnicí o informacích veřejného sektoru.
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Autor pozměňovacího návrhu Satu Hassi

Pozměňovací návrh 103
Článek 24, odstavec 1 a (nový)

Zavedení společných licencí nemusí 
nezbytně omezit možnosti opakovaného 
použití dat a využití služeb a nepoužije se 
k omezení hospodářské soutěže.

Or. en

Autor pozměňovacího návrhu Richard Seeber

Pozměňovací návrh 104
Článek 26, odstavec 1

1. Komise odpovídá za koordinaci 
prostorových informačních infrastruktur 
ve Společenství na úrovni Společenství, 
v čemž je jí nápomocna Evropská agentura 
pro životní prostředí. 

1. Komise odpovídá za koordinaci 
infrastruktur geodat významných pro životní 
prostředí ve Společenství na úrovni 
Společenství, v čemž je jí nápomocna 
Evropská agentura pro životní prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Původní důvod, proč skutečně potřebujeme směrnici o INSPIRE, je zde naprosto opomenut. 
Místo abychom se soustředili na cíl, jímž je možnost přístupu k datům významným pro životní 
prostředí, zdůrazňuje se pouze obecná koordinace infrastruktury geodat. Bylo by proto 
potřeba vyjasnit, že toto je otázka dat týkajících se životního prostředí, zejména jelikož 
Komise nemá žádnou kompetenci ve věcech týkajících se prostorového plánování, což je 
skutečnost, která by se ve zvolené terminologii mohla eventuálně vytratit.

Autor pozměňovacího návrhu Karin Scheele

Pozměňovací návrh 105
Článek 26, odstavec 1

1. Komise odpovídá za koordinaci 
prostorových informačních infrastruktur 
ve Společenství na úrovni Společenství, 

1. Komise odpovídá za koordinaci 
infrastruktur geodat významných pro životní 
prostředí ve Společenství na úrovni 
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v čemž je jí nápomocna Evropská agentura 
pro životní prostředí.

Společenství, v čemž je jí nápomocna 
Evropská agentura pro životní prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Původní důvod, proč skutečně potřebujeme směrnici o INSPIRE, je zde naprosto opomenut. 
Místo abychom se soustředili na cíl, jímž je možnost přístupu k datům významným pro životní 
prostředí, zdůrazňuje se pouze obecná koordinace infrastruktury geodat. Bylo by proto 
potřeba vyjasnit, že toto je otázka dat týkajících se životního prostředí, zejména jelikož 
Komise nemá žádnou kompetenci ve věcech týkajících se prostorového plánování, což je 
skutečnost, která by se ve zvolené terminologii mohla eventuálně vytratit.

Autor pozměňovacího návrhu Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 106
Článek 26, odstavec 2

2. Každý členský stát určí veřejný orgán, 
který bude pověřen stykem s Komisí 
v záležitostech vztahujících se k této 
směrnici. 

2. Každý členský stát stanoví koordinační 
strukturu, která bude pověřena stykem 
s Komisí v záležitostech vztahujících se 
k této směrnici, a bude brát v úvahu 
rozdělení pravomocí a zodpovědnosti uvnitř 
členských států.

Or. nl

Odůvodnění

Zpravodaj chce sledovat ústavní přidělení různých pravomocí a odpovědnosti v členských 
státech. Aby se zabránilo zbytečné byrokracii, zdá se vhodnější stanovit, aby kontakty 
s Komisí ve spojitosti s touto směrnicí šly přes koordinační struktury, které si členské státy na 
různé vládní úrovni dohodnou mezi sebou.

Autor pozměňovacího návrhu Satu Hassi

Pozměňovací návrh 107
Článek 28, odstavec 3

3. Informace zjištěné při sledování podle 3. Informace zjištěné při sledování podle 
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odstavce 1 má Komise nepřetržitě 
k dispozici.

odstavce 1 má veřejnost a Komise 
nepřetržitě k dispozici.

Or. en

Autor pozměňovacího návrhu Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 108
Článek 28, odstavec 3 a (nový)

3a. Proces vzájemné výměny a 
zaznamenávání prostorových dat zajistí 
zabezpečení práv k duševnímu vlastnictví.

Or. el

Autor pozměňovacího návrhu Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 109
Článek 28, odstavec 3 b (nový)

3b. Jak místní orgány, tak ústřední správa 
bude kompetentní dálkově přenášet 
prostorová data.

Or. el

Odůvodnění

Úloha místních orgánů je posílena, neboť v podstatě většina programů je spouštěna a 
aktivována místními orgány.

Autor pozměňovacího návrhu María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 110
Článek 29, odstavec 1, bod (d)

(d) přehled informací o používání prostorové 
informační infrastruktury,

(d) přehled dostupných informací o 
používání prostorové informační 
infrastruktury,
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Or. es

Odůvodnění

Vzhledem k periodické povaze zpráv by měl být upřesněn typ informací, které budou 
poskytovány.

Autor pozměňovacího návrhu María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 111
Článek 29, odstavec 1, bod (e)

(e) popis dohod o sdílení dat mezi veřejnými 
orgány,

(e) popis dohod mezi veřejnými orgány o 
harmonizaci a sdílení dat,

Or. es

Odůvodnění

Objasňuje dohody uzavřené mezi veřejnými orgány.

Autor pozměňovacího návrhu María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 112
Příloha II, bod 4

Fyzický a biologický pokryv povrchu země, 
včetně uměle vytvořených ploch, 
zemědělských oblastí, lesů, přirozených 
a polopřirozených oblasti, mokřady, vodní 
útvary. 

(Netýká se anglické verze.)

Or. es

Odůvodnění

Netýká se anglické verze.

Autor pozměňovacího návrhu Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 113
Příloha III, bod 2

Zeměpisné určení polohy budov. Zeměpisné určení polohy budov a struktur a 
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jejich sledování.

Or. it

Odůvodnění

Tyto kategorie by měly zahrnovat struktury jako jsou mosty i jejich sledování.

Autor pozměňovacího návrhu María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 114
Příloha III, bod 3

Půda a podzemí charakterizované podle 
hloubky, struktury a obsahu částic a 
organického materiálu, kamenitosti, 
případně průměrného sklonu a 
předpokládané schopnosti retence vody.

Půda a podzemí charakterizované podle 
hloubky, struktury a obsahu částic a 
organického materiálu, kamenitosti, eroze, 
případně průměrného sklonu a 
předpokládané schopnosti retence vody. 

Or. es

Odůvodnění

Eroze je významným faktorem při postupné ztrátě půdního pokryvu v Evropské unii, a proto 
by směrnice měla obsahovat rovněž ustanovení o analýze eroze.

Autor pozměňovacího návrhu Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 115
Příloha III, bod 4

Geologie popsaná podle složení a struktury. 
Zahrnuje skalní podloží a geomorfologii.

Geologie popsaná podle složení, struktury a 
změn a restrukturalizace, k níž došlo v jejím 
rozvrstvení . Zahrnuje skalní podloží 
a geomorfologii.

Or. el

Odůvodnění

Je třeba brát v úvahu změny, ke kterým dochází v půdě obecně.
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Autor pozměňovacího návrhu Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 116
Příloha III, bod 5

Území popsané z hlediska jeho současného a 
budoucího funkčního významu nebo 
socioekonomického účelu (např. rezidenční, 
průmyslové, obchodní, zemědělské, 
zalesněné, rekreační).

Území popsané z hlediska jeho současného a 
budoucího funkčního významu nebo 
socioekonomického účelu (např. rezidenční, 
průmyslové, obchodní, zemědělské, 
zalesněné, rekreační) a z hlediska 
dodržování zemědělské politiky.

Or. it

Autor pozměňovacího návrhu Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 117
Příloha III, bod 6

Zeměpisné rozložení výskytu nemocí 
souvisejících s kvalitou životního prostředí 
přímo (epidemie, šíření nemocí, zdravotní 
dopady způsobené environmentálním 
stresem, znečištění ovzduší, chemikálie, 
ztenčování ozónové vrstvy, hluk atd.) nebo 
nepřímo (potraviny, geneticky modifikované 
organismy, stres atd.).

Zeměpisné rozložení výskytu nemocí 
souvisejících s kvalitou životního prostředí 
přímo (epidemie, šíření nemocí, přírodní 
katastrofy, zdravotní dopady způsobené 
environmentálním stresem, znečištění 
ovzduší, chemikálie, ztenčování ozónové 
vrstvy, hluk atd.) nebo nepřímo (potraviny, 
geneticky modifikované organismy podle 
platné legislativy Společenství, stres atd.).

Or. el

Odůvodnění

Přírodní katastrofy musí být zahrnuty a pokud jde o geneticky modifikované organismy, 
existuje platná legislativa, kterou je potřeba přísně dodržovat.

Autor pozměňovacího návrhu Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 118
Příloha III, bod 6

Zeměpisné rozložení výskytu nemocí Zeměpisné rozložení výskytu nemocí 
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souvisejících s kvalitou životního prostředí 
přímo (epidemie, šíření nemocí, zdravotní 
dopady způsobené environmentálním 
stresem, znečištění ovzduší, chemikálie, 
ztenčování ozónové vrstvy, hluk atd.) nebo 
nepřímo (potraviny, geneticky modifikované 
organismy, stres atd.).

souvisejících s kvalitou životního prostředí 
přímo (epidemie, šíření nemocí, zdravotní 
dopady způsobené environmentálním 
stresem, znečištění ovzduší, chemikálie, 
ztenčování ozónové vrstvy, hluk atd.) nebo 
nepřímo (potraviny, geneticky modifikované 
organismy, stres atd.). Zeměpisné rozložení 
dopravních nehod.

Or. it

Odůvodnění

Z důvodů veřejného zdraví jde o mimořádně významnou kategorii pro zavedení Inspire.

Autor pozměňovacího návrhu Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 119
Příloha III, bod 7

7. Vládní služby a zařízení monitorující 
životní prostředí

7. Veřejné a vládní služby

Místa, kde jsou poskytovány služby státu, 
umístění nemocnic a zdravotních středisek, 
škol, jeslí a mateřských školek, atd. 
Zahrnuje kanalizace, odpadní a 
energetická zařízení, výrobní plochy 
a zařízení na monitoring životního 
prostředí provozovaná veřejnými orgány 
nebo pro tyto orgány. 

Veřejné a vládní služby zahrnují podzemní 
a nadzemní sítě veřejných služeb a zařízení 
jako jsou kanalizace, zpracování odpadů, 
dodávky energií, telekomunikace a dodávky 
vody a správní a sociální vládní služby, jako 
jsou orgány, školy a nemocnice.

7a. Zařízení na sledování životního 
prostředí
Instalace a provoz zařízení na sledování 
životního prostředí znamená sledování a 
měření emisí, stavu médií životního 
prostředí (mořského životního prostředí, 
vnitrozemských povrchových vod a 
podzemních vod, vzduchu a půdy) a dalších 
parametrů ekosystému (biodiverzity, 
ekologických podmínek růstu rostlin, atd.) 
přímo orgány nebo jejich jménem. 

Or. nl
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Odůvodnění

Tyto dvě kategorie jsou naprosto odlišné a měly by proto být zařazeny do samostatných 
oddílů. Zařízení na sledování jsou mimořádně důležitá pro prostorová data týkající se 
životního prostředí.

Autor pozměňovacího návrhu Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 120
Příloha III, bod 10

Zeměpisné rozložení osob seskupených 
podle souřadnice, regionu, správní jednotky 
nebo jiné analytické jednotky. 

Zeměpisné rozložení osob seskupených 
podle souřadnice, regionu, správní jednotky 
nebo jiné analytické jednotky. Toto 
zahrnuje charakteristické znaky 
obyvatelstva a úrovně aktivity.

Or. nl

Odůvodnění

Aby bylo možno lépe pochopit interakci mezi životním prostředím a obyvatelstvem, je důležité 
znát charakteristické znaky obyvatelstva (např. věkové rozložení) a vzorce činností (např. 
dojíždění, sportovní aktivity).

Autor pozměňovacího návrhu Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 121
Příloha III, bod 11

Správní oblasti, oblasti upravené předpisy 
nebo oblasti pro předkládání zpráv na 
evropské, vnitrostátní, regionální nebo 
místní úrovni. Zahrnuje skládky, vyhrazené 
oblasti v okolí zdrojů pitné vody, oblasti 
náchylné na výskyt dusičnanů, splavné vody 
na moři nebo rozsáhlé vnitřní vody upravené 
předpisy, oblasti pro ukládání odpadů 
OSPAR, oblasti s omezením hladiny hluku, 
oblasti, kde lze provádět průzkumnou a 
těžařskou činnost na základě povolení, 
oblast povodí, jednotky OSPAR pro 
předkládání zpráv a správní pobřežní 
oblasti. 

Správní oblasti, oblasti upravené předpisy 
nebo oblasti pro předkládání zpráv na 
mezinárodní, evropské, vnitrostátní, 
regionální nebo místní úrovni. Zahrnuje 
skládky, vyhrazené oblasti v okolí zdrojů 
pitné vody, oblasti náchylné na výskyt 
dusičnanů, splavné vody na moři nebo 
rozsáhlé vnitřní vody upravené předpisy, 
oblasti pro ukládání odpadů, oblasti 
s omezením hladiny hluku, oblasti, kde lze 
provádět průzkumnou a těžařskou činnost na 
základě povolení, oblast povodí, správní 
pobřežní oblasti a jednotky pro předkládání 
zpráv o životním prostředí.

Or. nl
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Odůvodnění

Mezinárodní úroveň je velice významná, jak uvedené příklady ukazují, a měla by proto být 
zahrnuta.

V tomto kontextu není příslušné odvolávat se na Konvenci OSPAR. Zpravodaj chce mít 
formulaci obecnější.

Autor pozměňovacího návrhu Satu Hassi

Pozměňovací návrh 122
Příloha III, bod 11 a (nový)

11a. Oblasti pod antropogenním stresem
Oblasti pod antropogenním stresem včetně 
znečištěných oblastí a hlučných a 
radioaktivních zón.

Or. en

Autor pozměňovacího návrhu Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 123
Příloha III, bod 12

Citlivé oblasti popsané podle přírodního 
nebezpečí (všechny atmosférické, 
hydrologické, seizmické, vulkanické úkazy, 
jakož i ničivé požáry, které mohou mít z 
důvodu jejich umístění, závažnosti a četnosti 
vážný dopad na společnost), např. povodně, 
sesuvy půdy, laviny, lesní požáry, otřesy 
půdy, vulkanické erupce.

Citlivé oblasti popsané podle přírodního 
nebezpečí (všechny atmosférické, 
hydrologické, seizmické, vulkanické úkazy, 
jakož i ničivé požáry, které mohou mít z 
důvodu jejich umístění, závažnosti a četnosti 
vážný dopad na společnost), např. povodně, 
sesuny sněhu, laviny, lesní požáry, otřesy 
půdy, vulkanické erupce, sesuvy půdy a 
poklesy půdy.

Or. it

Autor pozměňovacího návrhu Satu Hassi

Pozměňovací návrh 124
Příloha III, bod 19 a (nový)
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19a. Obnovitelné zdroje energie

Or. en


	555961cs.doc

