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Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 34
Betragtning 1

(1) Fællesskabets politik på miljøområdet 
skal tage sigte på et højt beskyttelsesniveau 
under hensyntagen til de forskelligartede 
forhold, der gør sig gældende i de forskellige 
områder i Fællesskabet. Ved udarbejdelsen 
af Fællesskabets politik på miljøområdet 
skal der tages hensyn til eksisterende 
videnskabelige og tekniske data, de 
miljømæssige forhold i de forskellige 
områder i Fællesskabet, den økonomiske og 
sociale udvikling i Fællesskabet som helhed 
og den afbalancerede udvikling i dets 
områder. Mange af de informationer, der har 
stor betydning på forskellige områder af 
miljøpolitikken, er karakteristiske ved at 

(1) Fællesskabets politik på miljøområdet 
skal tage sigte på et højt beskyttelsesniveau 
under hensyntagen til de forskelligartede 
forhold, der gør sig gældende i de forskellige 
områder i Fællesskabet. Ved udarbejdelsen 
af Fællesskabets politik på miljøområdet 
skal der tages hensyn til eksisterende 
videnskabelige og tekniske data, de 
miljømæssige forhold i de forskellige 
områder i Fællesskabet, den økonomiske og 
sociale udvikling i Fællesskabet som helhed 
og den afbalancerede udvikling i dets 
områder. Mange af de informationer, der har 
stor betydning på forskellige områder af 
miljøpolitikken, er karakteristiske ved at 
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rumme et geografisk aspekt. Desuden er der 
ofte også brug for de samme oplysninger, 
når der skal udformes og gennemføres andre 
fællesskabspolitikker, hvor 
miljøbeskyttelseskrav skal integreres, jf. 
traktatens artikel 6. For at tilvejebringe en 
sådan integration er det nødvendigt at 
etablere en vis samordning mellem brugere 
og leverandører af informationer på disse 
områder, så det bliver muligt at 
sammenstille informationer og viden fra 
forskellige sektorer.

rumme et geografisk aspekt. Desuden er der 
ofte også brug for de samme oplysninger, 
når der skal udformes og gennemføres andre 
fællesskabspolitikker, hvor 
miljøbeskyttelseskrav skal integreres, jf. 
traktatens artikel 6. For at tilvejebringe en 
sådan integration er det nødvendigt at 
forbedre samordningen mellem brugere og 
leverandører af informationer på disse 
områder, så det bliver muligt at 
sammenstille informationer og viden fra 
forskellige sektorer.

Or. fr

Begrundelse

Der findes allerede koordineringer mellem de forskellige nationale myndigheder, det drejer 
sig om at forbedre dem.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 35
Betragtning 3

(3) Disse problemer med eksistensen, 
kvaliteten, tilrettelæggelsen og 
tilgængeligheden af geografiske 
informationer er fælles for mange politiske 
og informationsmæssige temaer, og 
optræder inden for offentlige instanser på 
alle niveauer. Til løsning af disse problemer 
er der behov for foranstaltninger, der tager 
fat om udveksling og videregivelse af, 
adgang til og brug af indbyrdes kompatible 
geodata og datatjenester fra offentlige 
instanser på alle niveauer og på tværs af 
forskellige sektorer. Derfor bør der opbygges
en infrastruktur for geografisk information i 
Fællesskabet.

(3) Disse problemer med eksistensen, 
kvaliteten, tilrettelæggelsen og 
tilgængeligheden af geografiske 
informationer er fælles for mange politiske 
og informationsmæssige temaer, og 
optræder inden for offentlige instanser på 
alle niveauer. Til løsning af disse problemer 
er der behov for foranstaltninger, der tager 
fat om udveksling og videregivelse af, 
adgang til og brug af indbyrdes kompatible 
geodata og datatjenester fra offentlige 
instanser på alle niveauer og på tværs af 
forskellige sektorer. Derfor bør der udvikles
en infrastruktur for geografisk information i 
Fællesskabet, ved i højere grad indbyrdes at 
forbinde de eksisterende infrastrukturer for 
geografisk information.

Or. fr
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Begrundelse

Der findes allerede koordineringer mellem de forskellige nationale myndigheder, det drejer 
sig om at forbedre og udvikle en fællesskabsinfrastruktur.

Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 36
Betragtning 7

(7) Dette direktiv bør ikke indskrænke 
anvendelsen af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 
2003 om videreanvendelse af den offentlige 
sektors informationer, hvis formål er 
komplementært i forhold til dette direktivs 
formål. Kommissionen bør dog træffe 
yderligere foranstaltninger for at løse 
problemer med videreanvendelse af den 
kategori af informationer fra den offentlige 
sektor, der er omfattet af dette direktiv.

(7) Dette direktiv bør ikke indskrænke 
anvendelsen af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 
2003 om videreanvendelse af den offentlige 
sektors informationer, hvis formål er 
komplementært i forhold til dette direktivs 
formål. Kommissionen bør dog træffe 
yderligere foranstaltninger for at løse 
problemer med videreanvendelse af den 
kategori af informationer fra den offentlige 
sektor, der er omfattet af dette direktiv. I den 
forbindelse bør der anvendes samme 
begreber som i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. 
november 2003 og lægges mærke til deres 
betydning. Da den nationale gennemførelse 
af PSI-direktiv 2003/98/EF om 
videreanvendelse af den offentlige sektors 
informationer skal gøres op inden 
31.6.2005, må der skabes sikkerhed for, at 
gennemførelsen af INSPIRE-direktivet 
ikke indebærer yderligere byrder for 
medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

Målsætningerne i PSI-direktivet (der skal være gennemført inden den 31.6.2005) blev opfattet 
som et supplement til INSPIRE-direktivet. Kommissionen bør derfor behandle spørgsmål 
spørgsmål, der vedrører videreanvendelse af de af den offentlige sektors informationer, der 
falder ind under de to direktiver.
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Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 37
Betragtning 13 a (nyt)

(13a) INSPIRE-initiativet skal have 
tilstrækkelig finansiering, især for så vidt 
angår dets budgetmæssige aspekter.

Or. el

Begrundelse 

Giver sig selv.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 38
Betragtning 15

(15) Netbaserede tjenester er nødvendige, 
hvis de forskellige lag af offentlige instanser 
i Fællesskabet skal kunne være fælles om 
geodata. Sådanne nettjenester bør gøre det 
muligt at finde, transformere, vise og 
nedtage geodata, og at aktivere 
geodatatjenester og nethandelstjenester. 
Nettjenesterne bør fungere efter 
specifikationer og minimumskriterier for 
ydeevnen, der er fastlagt i fællesskab, 
således at de infrastrukturer, som 
medlemsstaterne opbygger, kan fungere 
sammen. Tjenestenettet bør desuden omfatte 
uploadtjenester, så de offentlige instanser 
kan gøre deres geodatasæt og -tjenester 
tilgængelige.

(15) Netbaserede tjenester er nødvendige, 
hvis de forskellige lag af offentlige instanser 
i Fællesskabet skal kunne være fælles om 
geodata. Sådanne nettjenester bør gøre det 
muligt at finde, transformere, vise og 
nedtage geodata, og at aktivere 
geodatatjenester og nethandelstjenester. 
Nettjenesterne bør fungere efter 
specifikationer og minimumskriterier for 
ydeevnen, der er fastlagt i fællesskab, 
således at de infrastrukturer, som 
medlemsstaterne opbygger, kan fungere 
sammen. Tjenestenettet bør desuden omfatte 
kompatible netforbundne tjenester, så de 
offentlige instanser kan gøre deres 
geodatasæt og -tjenester tilgængelige.

Or. el

Begrundelse

Netsystemers kompatibilitet er den væsentligste faktor, når der gælder om at gøre forskellige 
operationer i stand til at blive udført, f.eks. uploading, modtagning og tilvejebringelse af 
information.
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Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 39
Betragtning 16

(16) Erfaringer i medlemsstaterne har vist, at 
det er vigtigt, at offentligheden har gratis 
adgang til et vist minimum af tjenester, hvis 
indførelsen af en infrastruktur for geografisk 
information skal blive vellykket. 
Medlemsstaterne bør derfor som minimum 
stille de tjenester, der gør, at man kan finde 
og vise geodatasæt, gratis til rådighed.

(16) Erfaringer i medlemsstaterne har vist, at 
det er vigtigt, at offentligheden har gratis 
adgang til et vist minimum af tjenester, hvis 
indførelsen af en infrastruktur for geografisk 
information skal blive vellykket. 
Medlemsstaterne og Den Europæiske 
Union bør derfor som minimum stille de 
tjenester, der gør, at man kan finde og vise 
geodatasæt, gratis til rådighed.

Or. fr

Begrundelse

For så vidt en fællesskabsinfrastruktur skal udvikles, bør man gøre den til en del af denne 
informationsservice til offentligheden.

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 40
Betragtning 22

(22) En effektiv udbygning af infrastrukturer 
for geografiske informationer forudsætter, at 
alle, der har interesse i udbygningen af 
sådanne infrastrukturer, samordner deres 
indsats, hvad enten de er bidragydere eller 
brugere. Derfor bør der oprettes 
samordningsstrukturer både i 
medlemsstaterne og på EU-niveau.

(22) En effektiv udbygning af infrastrukturer 
for geografiske informationer forudsætter, at 
alle, der har interesse i udbygningen af 
sådanne infrastrukturer, samordner deres 
indsats, hvad enten de er bidragydere eller 
brugere. Derfor bør der oprettes 
samordningsstrukturer, som gælder for de 
forskellige forvaltningsniveauer og tager 
højde for fordelingen af beføjelser og 
ansvar internt i medlemsstaterne.

Or. nl

Begrundelse

Ordføreren ønsker at tage hensyn til den konstitutionelle fastlæggelse af div. beføjelser og 
ansvar i medlemsstaterne. For at undgå unødvendigt bureaukrati, synes det at være at 
foretrække at foreskrive, at kontakter med Kommissionen i forbindelse med dette direktiv bør 
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gå gennem de koordineringsstrukturer som de forskellige forvaltningsniveauer internt i
medlemsstaterne indbyrdes enes om.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 41
Betragtning 22

(22) En effektiv udbygning af infrastrukturer 
for geografiske informationer forudsætter, at 
alle, der har interesse i udbygningen af 
sådanne infrastrukturer, samordner deres 
indsats, hvad enten de er bidragydere eller 
brugere. Derfor bør der oprettes 
samordningsstrukturer både i 
medlemsstaterne og på EU-niveau.

(22) En effektiv udbygning af infrastrukturer 
for geografiske informationer forudsætter, at 
alle, der har interesse i udbygningen af 
sådanne infrastrukturer, samordner deres 
indsats, hvad enten de er bidragydere eller 
brugere. Derfor bør der oprettes 
samordningsstrukturer gennem de 
forskellige kompetenceniveauer, lokalt, 
nationalt og fællesskabsniveau, og de bør 
virke begge veje.

Or. el

Begrundelse

Fordi det ønskede mål ellers ikke bliver nået.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 42
Artikel 1, stk. 1

1. I dette direktiv fastsættes de generelle 
regler for oprettelse af en infrastruktur for 
geografisk information i Fællesskabet til 
brug for Fællesskabets miljøpolitik og for 
dets politik eller aktiviteter på andre 
områder, der kan få direkte eller indirekte 
virkninger for miljøet.

1. I dette direktiv fastsættes komponenterne 
eller hjørnestenene i en strategisk 
planlægning der skal indføre en 
infrastruktur for geografisk information i 
Fællesskabet til brug for en politik for 
bæredygtig udvikling med hensyn til 
Fællesskabet og for dets politik eller 
aktiviteter på andre områder, der kan få 
direkte eller indirekte virkninger for miljøet.

Or. el

Begrundelse

Fordi det, siden Gøteborg, har været officiel fællesskabspolitik.
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Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 43
Artikel 1, stk. 1

1. I dette direktiv fastsættes de generelle 
regler for oprettelse af en infrastruktur for 
geografisk information i Fællesskabet til 
brug for Fællesskabets miljøpolitik og for 
dets politik eller aktiviteter på andre 
områder, der kan få direkte eller indirekte 
virkninger for miljøet.

1. I dette direktiv fastsættes de generelle 
regler for oprettelse af en infrastruktur for 
geografisk information i Fællesskabet til 
brug for Fællesskabets miljøpolitik og for 
dets politik eller aktiviteter på andre 
områder, der kan få direkte eller indirekte 
virkninger for miljøet og for 
arealforvaltningen.

Or. it

Begrundelse

INSPIRE-applikationen vil få direkte gavnlige konsekvenser for arealanvendelsen.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 44
Artikel 1, stk. 2, afsnit 1

2. Infrastrukturen for geografisk information 
i Fællesskabet bygger på infrastrukturer for 
geografisk information, der oprettes og 
drives af medlemsstaterne.

2. Infrastrukturen for geografisk information 
i Fællesskabet bygger på infrastrukturer for 
geografisk information, der oprettes og 
drives af medlemsstaterne. Kommissionen 
kan spille en koordinerende rolle, f.eks. i 
forbindelse med initiativer med en EU-
dimension, f.eks. satellitprospektering. 

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at understrege, at harmoniseringen af data på europæisk plan kræver 
overnational koordinering.
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Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 45
Artikel 1, stk. 2, afsnit 1

2. Infrastrukturen for geografisk information 
i Fællesskabet bygger på infrastrukturer for 
geografisk information, der oprettes og 
drives af medlemsstaterne.

2. Infrastrukturen for geografisk information 
i Fællesskabet bygger på infrastrukturer for 
geografisk information, der oprettes og 
drives af medlemsstaterne, og på enhver 
vedvarende infrastruktur, som allerede 
findes på fællesskabsplan.

Or. fr

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 46
Artikel 1, stk. 2, afsnit 1

2. Infrastrukturen for geografisk information 
i Fællesskabet bygger på infrastrukturer for 
geografisk information, der oprettes og 
drives af medlemsstaterne.

2. Infrastrukturen for geografisk information 
i Fællesskabet bygger på de bestående 
infrastrukturer for geografisk information, 
der oprettes og drives af medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

Vedrører ikke den danske version.

Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 47
Artikel 2, stk. 1, litra c

c) De indehaves af enten: c) De står under ansvar af eller bearbejdes 
på vegne af enten:

(i) en offentlig instans, idet de enten er 
frembragt eller modtaget af en offentlig 
instans eller forvaltes eller ajourføres af 
denne

(i) en offentlig instans, der frembringer eller 
forvalter eller ajourfører data eller som 
modtager disse formidlet,

(ii) en fysisk eller juridisk person på vegne 
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af en offentlig instans
(iii) en tredjepart, der har fået 
uploadtjenester stillet til rådighed i overens-
stemmelse med artikel 17, stk. 3.

(ii) en tredjepart, der har fået lov til at 
benytte netværket i overensstemmelse med 
artikel 17, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Her benyttes begrebet "indehaves af" uden nærmere forklaring. "Står under ansvar af" er et 
bedre begreb. Derved forstås, at den enkelte myndighed har ret til at give tilladelse til at 
benytte disse data.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 48
Artikel 2, stk. 1, litra c

c) De indehaves af enten: c) De står under ansvar af eller bearbejdes 
på vegne af enten:

(i) en offentlig instans, idet de enten er 
frembragt eller modtaget af en offentlig 
instans eller forvaltes eller ajourføres af 
denne

(i) en offentlig instans, der frembringer eller 
forvalter eller ajourfører data eller som 
modtager disse formidlet,

(ii) en fysisk eller juridisk person på vegne 
af en offentlig instans
(iii) en tredjepart, der har fået 
uploadtjenester stillet til rådighed i overens-
stemmelse med artikel 17, stk. 3.

(ii) en tredjepart, der har fået lov til at 
benytte netværket i overensstemmelse med 
artikel 17, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Her benyttes begrebet "indehaves af" uden nærmere forklaring. Til præcisering af dette 
begreb foreslås det, at man enten efter ordene "indehaves af" tilføjer "jvf. betragtning 11 i 
PSI-direktivet" eller omformulerer hele dette stk., så det forklarer sig selv. Efter vores skøn er 
"står under ansvar af" et bedre begreb. Vi forstår derved, at den enkelte myndighed har ret til 
at give tilladelse til at benytte disse geologiske data. Også selv om begrebet "instans" bliver 
forklaret senere i dette direktiv, så er det dog værd at kritisere, at der her benyttes et andet 
begreb end i PSI-direktivet (hvor det hedder "den offentlige myndighed").
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Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 49
Artikel 2, stk. 4, afsnit 1a (nyt)

Interessenter, herunder civilsamfundets 
organisationer samt brugere, 
dataproducenter og udbydere af 
værdiforøgende tjenester, skal gives 
mulighed for at deltage i processen i 
forbindelse med enhver tilpasning af 
bilagene i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 50
Artikel 3, stk. 1

1. Dette direktiv indskrænker ikke 
anvendelsen af direktiv 2003/4/EF, 
medmindre andet bestemmes.

1. Dette direktiv indskrænker ikke 
anvendelsen af direktiv 2003/4/EF.

Or. fr

Begrundelse

Formuleringen "medmindre andet bestemmes" er ikke klar, al den stund det ikke præciseres, 
hvorfra dette andet kunne komme. Desuden er det også vigtigt at koordinere med artikel 3, 
stk. 2.

Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 51
Artikel 4

For geodatasæt, der indehaves af eller på 
vegne af en offentlig instans, jf. artikel 2, 
stk. 1, litra c), på det laveste 
forvaltningsniveau i en medlemsstat, finder 
dette direktiv kun anvendelse, hvis
indsamling eller formidling af disse 
datasæt samordnes af en anden offentlig 

For geodatasæt, der indehaves af eller på 
vegne af en offentlig instans, jf. artikel 2, 
stk. 1, litra c), på det laveste 
forvaltningsniveau i en medlemsstat (dvs. på 
lokalt plan som f.eks. i byer og kommuner)
finder dette direktiv kun anvendelse i 
tilfælde, hvor der på et højere 
forvaltningsniveau bestemmes over disse 
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instans eller er lovpligtig i medlemsstaten. datasæt i den nationale ret, eller der findes 
lovbestemmelser om benyttelsen af disse 
datasæt.

Or. de

Begrundelse

Medens der i artikel 5 tales om nationalt, regionalt og lokalt plan, sniger begrebet "laveste 
niveau" sig ind i denne artikel.

I det mindste diktionen i dette direktiv bør være den samme. det bør derfor gøres tydeligt, 
hvilket de tre førnævnte niveauer der menes (lokalt niveau).

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 52
Artikel 4

For geodatasæt, der indehaves af eller på 
vegne af en offentlig instans, jf. artikel 2, 
stk. 1, litra c), på det laveste 
forvaltningsniveau i en medlemsstat, finder 
dette direktiv kun anvendelse, hvis 
indsamling eller formidling af disse 
datasæt samordnes af en anden offentlig 
instans eller er lovpligtig i medlemsstaten.

Til brug for dette direktiv gælder følgende 
definitioner:

1) "infrastruktur for geografisk 
information": en infrastruktur, hvis 
komponenter omfatter metadata, 
geodatasæt og geodatatjenester; 
nettjenester og -teknologier; aftaler om 
udlevering, adgang og brug; 
koordinerings- og 
overvågningsmekanismer, -processer og     
-procedurer, som er oprettet, drives og 
gøres tilgængelige i overensstemmelse med 
dette direktiv,
2) "geodata": alle data der direkte eller 
indirekte henviser til en særlig lokalitet 
eller et særligt geografisk område,
3) "geodatasæt": en identificerbar samling 
geodata,
4) "geodatatjenester": de operationer der 
kan udføres under anvendelse af en 
computerapplikation på geodata indeholdt i 
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geodatasæt eller på relaterede metadata,
5)"geografisk objekt": en abstrakt 
repræsentation af en entitet i den virkelige 
verden, som er knyttet til et bestemt sted 
eller geografisk område,
6) "metadata": informationer, der 
beskriver geodatasæt og geodatatjenester, 
og som gør det muligt at finde, registrere og 
bruge dem,
7) "offentlig myndighed": 
α) enhver regering eller anden offentlig 
forvaltning, herunder offentlige, 
rådgivende instanser, på nationalt, 
regionalt eller lokalt plan,
b) enhver fysisk eller juridisk person der 
udfører offentlige, administrative 
funktioner under national lov, herunder 
særlige pligter, aktiviteter eller tjenester i 
relation til miljøet, og den teknologiske 
støtte der ved hver enkelt lejlighed ydes med 
det formål at forbedre det,
c) enhver fysisk eller juridisk person som 
har offentlige forpligtelser eller funktioner, 
eller som yder offentlige tjenesteydelser 
under kontrol af en instans eller en person, 
der falder ind under a) eller b). 
Medlemsstaterne kan bestemme, at når 
organer eller institutioner optræder som 
dømmende eller lovgivende instanser, skal 
de ikke betragtes som offentlige 
myndigheder, for så vidt angår dette 
direktiv,

(8) "tredjepart": enhver fysisk eller juridisk 
person, der ikke er en offentlig instans., 
som benytter en adgangskode.

Or. el

Begrundelse

Den nye formulering skulle gøre direktivet mere sammenhængende og specifikt.
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Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 53
Artikel 4

For geodatasæt, der indehaves af eller på 
vegne af en offentlig instans, jf. artikel 2, 
stk. 1, litra c), på det laveste 
forvaltningsniveau i en medlemsstat, finder 
dette direktiv kun anvendelse, hvis 
indsamling eller formidling af disse datasæt
samordnes af en anden offentlig instans eller 
er lovpligtig i medlemsstaten.

For geodatasæt, der indehaves af eller på 
vegne af en offentlig instans, jf. artikel 2, 
stk. 1, litra c), på det laveste 
forvaltningsniveau i en medlemsstat, er 
tilvejebringelsen af data, som er et 
supplement i forhold til datasæt, hvis 
indsamling eller formidling samordnes af en 
anden offentlig instans eller er lovpligtig i 
medlemsstaten, frivillig.

Or. en

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 54
Artikel 5

I dette direktiv forstås ved "offentlig 
instans":

I dette direktiv forstås ved "offentlig 
instans":

a) en statslig eller anden offentlig 
forvaltning, herunder offentlige rådgivende 
organer og organer på nationalt, regionalt 
eller lokalt plan

a) en statslig eller anden offentlig 
forvaltning, herunder offentlige rådgivende 
organer og organer på nationalt, regionalt 
eller lokalt plan

b) enhver fysisk eller juridisk person, der 
varetager offentlige forvaltningsopgaver i 
henhold til national ret, herunder konkrete 
miljørelaterede opgaver, aktiviteter og 
tjenesteydelser

b) enhver fysisk eller juridisk person, der 
umiddelbart varetager offentlige 
forvaltningsopgaver i henhold til national 
ret, herunder konkrete direkte 
miljørelaterede opgaver, aktiviteter og 
tjenesteydelser.

c) enhver fysisk eller juridisk person, som 
det påhviler at varetage offentlige pligter 
eller opgaver eller at udføre offentlig 
service, og som er underlagt kontrol af et 
organ eller en person, der falder ind under 
litra a) eller b).
Medlemsstaterne kan bestemme, at organer 
eller institutioner ikke skal anses for at 
være offentlige instanser i dette direktivs 
forstand, når de handler som dømmende 
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eller lovgivende myndigheder.

Or. de

Begrundelse

Begrebsdefinitionerne under b) og c) skelner ikke tilstrækkeligt mellem myndigheder i 
egentligste forstand, der som en offentlig opgave er forpligtet på at forestå opbygning og 
vedligeholdelse af infrastrukturen for geografisk information, og tredjeparter som blot kan 
deltage heri. Ikke mindst på grund af formuleringen under litra c) ville privatretligt juridiske 
personer, der er 100% ejet af Forbundsrepublikken Tyskland, være at opfatte som instanser i 
direktivets forstand. En sådan placering ville udviske ansvarligheden mellem private 
tredjeparter, herunder økonomiske virksomheder, og statslige kompetente myndigheder.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 55
Artikel 5, litra c

c) enhver fysisk eller juridisk person, som 
det påhviler at varetage offentlige pligter 
eller opgaver eller at udføre offentlig 
service, og som er underlagt kontrol af et 
organ eller en person, der falder ind under 
litra a) eller b).

c) enhver fysisk eller juridisk person, som 
udfører en offentlig opgave i den ånd som 
fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 
om videreanvendelse af den offentlige 
sektors informationer, eller som under 
kontrol af et organ eller en person, der falder 
ind under litra a) eller b) udfører offentlig 
service.

Or. de

Begrundelse

Begrundelsen vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 56
Artikel 5, litra c

c) enhver fysisk eller juridisk person, som 
det påhviler at varetage offentlige pligter 
eller opgaver eller at udføre offentlig 
service, og som er underlagt kontrol af et 
organ eller en person, der falder ind under 

c) enhver fysisk eller juridisk person, som 
udfører en offentlig opgave i den ånd som 
fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 
om videreanvendelse af den offentlige 
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litra a) eller b). sektors informationer, eller som under 
kontrol af et organ eller en person, der falder 
ind under litra a) eller b) udfører offentlig 
service.

Or. de

Begrundelse

Begrundelsen vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 57
Artikel 5, stk. 2

Medlemsstaterne kan bestemme, at organer 
eller institutioner ikke skal anses for at 
være offentlige instanser i dette direktivs 
forstand, når de handler som dømmende 
eller lovgivende myndigheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Stk. 2 indebærer en unødvendig udelukkelse, eftersom miljøpolitiske og retslige afgørelser om 
miljøspørgsmål udgør en del af det samlede sæt af oplysninger vedrørende miljøet. Disse 
oplysninger er tilgængelige via EU's IDA-program og medlemsstaternes obligatoriske 
rammer for interoperabilitet i e-forvaltning.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 58
Artikel 5, afsnit 2

Medlemsstaterne kan bestemme, at organer 
eller institutioner ikke skal anses for at 
være offentlige instanser i dette direktivs 
forstand, når de handler som dømmende 
eller lovgivende myndigheder.

udgår

Or. it
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Begrundelse

Definitionen på offentlig instans bør også kunne anvendes på et dømmende organ, f.eks. en 
domstol. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 59
Artikel 7

Medlemsstaterne opretter og driver 
infrastrukturer for geografiske informationer 
i overensstemmelse med dette direktiv.

Medlemsstaterne opretter og driver 
infrastrukturer for geografiske informationer 
i overensstemmelse med dette direktiv.

For så vidt tredjeparter deltager heri, får de 
en passende godtgørelse af deres 
omkostninger, forudsat disse er af en 
betydelig størrelse.
I tilfælde af at der senere sker en rent 
kommerciel udnyttelse af disse data, skal de 
have en rimelig del i udbyttet.

Or. de

Begrundelse

Der skal tages større hensyn til de økonomiske aspekter af udleveringen og udnyttelsen af 
data. For de pågældende private opstår der betydelige omkostninger, både i forbindelse med 
registreringen af data og ved den påkrævede konvertering til et format, der er kompatibelt 
med databanken. Disse omkostninger skal på passende måde godtgøres. Også Kommissionen 
opererer i sin begrundelse med gode udsigter til udbytte i den private sektor. Derfor skal der i 
tilstrækkelig grad tages hensyn til den økonomiske værdi af sådanne data.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 60
Artikel 7

Medlemsstaterne opretter og driver 
infrastrukturer for geografiske informationer 
i overensstemmelse med dette direktiv.

Medlemsstaterne opretter og driver 
infrastrukturer for deres egne geografiske 
informationer i overensstemmelse med dette 
direktiv. Kommissionen kan træffe 
initiativer til koordinering og 
standardisering.
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Or. it

Begrundelse

Områderne for national og fællesskabsintervention bør præciseres bedre.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 61
Artikel 8, stk. 2, litra b

b) rettigheder til anvendelse af 
geodatasættene og -tjenesterne

b) Udnyttelsesbetingelser for tjenester og 
geodatasæt (inklusive gyldigheden af 
geodata til særlige anvendelser)

Or. de

Begrundelse

Der er behov for videregivelse af udnyttelsesbetingelser, som påviseligt må accepteres 
(ligesom licensaftaler ved internet-downloads), da der også fremstilles geodata på en særlig 
måde til særlige formål. Brug af disse data til andre formål kunne medføre skader. 
Oplysninger om geodata i metadataene alene fritager ikke på forhånd dataproducenterne for 
krav om skadeserstatning. Af den grund skal dataproducenterne stå fast på, at der videregives 
udnyttelsesbetingelser, som bl.a. indeholder en beskrivelse af, til hvilken anvendelse dataene 
er frigivet. I modsat fald må man i direktivet sørge for, at dataproducenter friholdes for 
skadeserstatningskrav af enhver art (se også ændringsforslag til artikel 26).

Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 62
Artikel 8, stk. 2, litra b

b) rettigheder til anvendelse af 
geodatasættene og -tjenesterne

b) Udnyttelsesbetingelser for tjenester og 
geodatasæt (herunder geodatas gyldighed 
for særlige anvendelser),

Or. de

Begrundelse

Der er behov for videregivelse af udnyttelsesbetingelser, som påviseligt må accepteres 
(ligesom licensaftaler ved internet-downloads), da der også fremstilles geodata på en særlig 
måde til særlige formål. Brug af disse data til andre formål kunne medføre skader. 



PE 353.672v01-00 18/48 AM\555961DA.doc

DA

Oplysninger om geodata i metadataene alene fritager ikke på forhånd dataproducenterne for 
krav om skadeserstatning. Af den grund skal dataproducenterne stå fast på, at der videregives 
udnyttelsesbetingelser, som bl.a. indeholder en beskrivelse af, til hvilken anvendelse dataene 
er frigivet. I modsat fald må man i direktivet sørge for, at dataproducenter friholdes for 
skadeserstatningskrav af enhver art.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 63
Artikel 8, stk. 2, litra b)

(b) rettigheder til anvendelse af 
geodatasættene og -tjenesterne

(b) rettigheder til anvendelse af
geodatasættene og -tjenesterne, og evt. 
tilsvarende omkostninger.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at have kendskab til og kunne sammenligne omkostningerne.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 64
Artikel 8, stk. 2, litra e

e) om offentlighedens adgang til 
geodatasættene er begrænset, jf. artikel 19, 
og hvad grunden er til begrænsningen.

udgår

Or. es

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at fremstille metadata for geodatasæt, som offentligheden kun har 
begrænset adgang til.

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 65
Artikel 9

Medlemsstaterne fremstiller de i artikel 8 Medlemsstaterne fremstiller de i artikel 8 



AM\555961DA.doc 19/48 PE 353.672v01-00

DA

omhandlede metadata efter følgende 
tidsplan:

omhandlede metadata senest [3 år efter dette 
direktivs ikrafttræden], for så vidt angår 
geodatasæt for et eller flere af de temaer, der 
er omhandlet i bilag I, II og III, som finder 
anvendelse på den enkelte medlemsstats 
territorium.

(a) senest [3 år efter dette direktivs 
ikrafttræden], for så vidt angår geodatasæt 
for et eller flere af de temaer, der er 
omhandlet i bilag I og II

(b) senest [6 år efter dette direktivs 
ikrafttræden], for så vidt angår geodatasæt 
for et eller flere af de temaer, der er 
omhandlet i bilag III.

Or. en

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 66
Artikel 9

Medlemsstaterne fremstiller de i artikel 8 
omhandlede metadata efter følgende 
tidsplan:

(Vedrører ikke den danske tekst)

a) senest [3 år efter dette direktivs 
ikrafttræden], for så vidt angår geodatasæt 
for et eller flere af de temaer, der er 
omhandlet i bilag I og II

b) senest [6 år efter dette direktivs 
ikrafttræden], for så vidt angår geodatasæt 
for et eller flere af de temaer, der er 
omhandlet i bilag III.

Or. nl

Begrundelse

Ændringsforslaget vedrører ikke den danske tekst.
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Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 67
Artikel 9

Medlemsstaterne fremstiller de i artikel 8 
omhandlede metadata efter følgende 
tidsplan:

(Vedrører ikke den danske tekst)

a) senest [3 år efter dette direktivs 
ikrafttræden], for så vidt angår geodatasæt 
for et eller flere af de temaer, der er 
omhandlet i bilag I og II

b) senest [6 år efter dette direktivs 
ikrafttræden], for så vidt angår geodatasæt 
for et eller flere af de temaer, der er 
omhandlet i bilag III.

Or. es

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 68
Artikel 11, stk. 1, litra a

a) harmoniserede specifikationer for 
geodata

a) specifikationer for harmonisering af 
geodata

Or. es

.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 69
Artikel 11, stk. 2

2. Når Kommissionen skal vedtage
gennemførelsesregler i henhold til stk. 1, 
giver den personer, som har interesse i de 
pågældende geodata i kraft af deres rolle 
inden for geodatainfrastrukturen - f.eks. 
brugere, producenter, udbydere af 
værdiforøgende tjenester eller 
samordningsorganer - lejlighed til at deltage 

2. Repræsentanterne for de nationale, 
regionale og lokale niveauer i 
medlemsstaterne kan, på grund af deres 
betydning som producenter, ihændehavere 
og udbydere af geodata, i lighed med
personer, som har interesse i de pågældende 
geodata i kraft af deres rolle inden for 
geodatainfrastrukturen - f.eks. brugere, 
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i det forberedende arbejde. producenter, udbydere af værdiforøgende 
tjenester eller samordningsorganer - deltage 
i udarbejdelsen af gennemførelsesreglerne i 
henhold til stk. 1.

Or. de

Begrundelse

I Kommissionens formulering blev betydningen af dem der rent faktisk deltager i processen 
som producenter, ihændehavere og udbydere stillet på hovedet på grund af rækkefølgen af 
dem der blev nævnt som havende del i udarbejdelsesprocessen. Der anmodes om en ændring 
af ordlyden, så den afspejler udgifternes omfang og fordeling.

Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 70
Artikel 11, stk. 2

2. Når Kommissionen skal vedtage
gennemførelsesregler i henhold til stk. 1, 
giver den personer, som har interesse i de 
pågældende geodata i kraft af deres rolle 
inden for geodatainfrastrukturen - f.eks. 
brugere, producenter, udbydere af 
værdiforøgende tjenester eller 
samordningsorganer - lejlighed til at deltage 
i det forberedende arbejde.

2. Repræsentanterne for de nationale, 
regionale og lokale niveauer i 
medlemsstaterne kan, på grund af deres 
betydning som producenter, ihændehavere 
og udbydere af geodata, i lighed med
personer, som har interesse i de pågældende 
geodata i kraft af deres rolle inden for 
geodatainfrastrukturen - f.eks. brugere, 
producenter, udbydere af værdiforøgende 
tjenester eller samordningsorganer - deltage 
i udarbejdelsen af gennemførelsesreglerne i 
henhold til stk. 1.

Or. de

Begrundelse

I Kommissionens formulering blev betydningen af dem der rent faktisk deltager i processen 
som producenter, ihændehavere og udbydere stillet på hovedet på grund af rækkefølgen af 
dem der blev nævnt som havende del i udarbejdelsesprocessen. Ordlyden bør ændres, så den 
afspejler udgifternes omfang og fordeling.
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Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 71
Artikel 13, stk. 1

1. For geodatasæt, der svarer til et eller flere 
af temaerne i bilag I eller II, fastsættes de i 
artikel 11, stk. 1, litra a), anførte 
gennemførelsesregler, så de opfylder 
betingelserne i stk. 2, 3 og 4.

1. For geodatasæt, der svarer til et eller flere 
af temaerne i bilag I, II eller III, fastsættes 
de i artikel 11, stk. 1, litra a), anførte 
gennemførelsesregler, så de opfylder 
betingelserne i stk. 2, 3 og 4.

Or. es

Begrundelse

Bilag III bør også medtages i dette stykke, eftersom der er tale om et tematisk område, som 
bør harmoniseres forsvarligt, ikke mindst fordi det har en længere frist for integrering.

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 72
Artikel 13, stk. 1

1. For geodatasæt, der svarer til et eller flere 
af temaerne i bilag I eller II, fastsættes de i 
artikel 11, stk. 1, litra a), anførte 
gennemførelsesregler, så de opfylder 
betingelserne i stk. 2, 3 og 4.

1. For geodatasæt, der svarer til temaerne i 
bilag I eller II, fastsættes de i artikel 11, stk. 
1, litra a), anførte gennemførelsesregler, så 
de opfylder betingelserne i stk. 2, 3 og 4.

Or. en

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 73
Artikel 13, stk. 2, litra a

a) et fælles system af entydige identer for 
geografiske objekter

udgår

Or. es

Begrundelse

Man bør koncentrere sig om at få harmoniseret og integreret de forskellige klasser og typer 
af enheder (features) frem for at forsøge at gennemtvinge et system af identer for de enkelte 
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objekter.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 74
Artikel 13, stk. 2, litra a)

(a) et fælles system af entydige identer for 
geografiske objekter

(a) en samling tilgængelige systemer til 
identifikation af geografiske genstande

Or. fr

Begrundelse

Forslaget mangler klarhed. I virkeligheden er målet med denne tekst at nå frem til at udveksle 
anvendelige fælles foranstaltninger, og det er det der er meningen med denne artikel. Men 
brugen af ord som "entydige identer" kan medføre forvirring i den udstrækning udtrykket kan 
referere til en allerede benyttet teknik, som ikke synes at være den mest velegnede. For at 
undgå enhver fortolkningsmulighed, bør man ændre udtrykket "entydige identer".

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 75
Artikel 14

De i artikel 11, stk. 1, litra a), omhandlede 
gennemførelsesregler vedtages efter 
følgende tidsplan:

De i artikel 11, stk. 1, litra a), omhandlede 
gennemførelsesregler for så vidt angår 
geodatasæt for de temaer, der er omhandlet 
i bilag I, II og III, vedtages senest [2 år efter 
dette direktivs ikrafttræden].

(a) senest [2 år efter dette direktivs 
ikrafttræden], for så vidt angår geodatasæt 
for et eller flere af de temaer, der er 
omhandlet i bilag I.
(b) senest [5 år efter dette direktivs 
ikrafttræden], for så vidt angår geodatasæt 
for et eller flere af de temaer, der er 
omhandlet i bilag II eller III.

Or. en
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Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 76
Artikel 14

De i artikel 11, stk. 1, litra a), omhandlede 
gennemførelsesregler vedtages efter 
følgende tidsplan:

(Vedrører ikke den danske tekst)

a) senest [2 år efter dette direktivs 
ikrafttræden], for så vidt angår geodatasæt 
for et eller flere af de temaer, der er 
omhandlet i bilag I.

b) senest [5 år efter dette direktivs 
ikrafttræden], for så vidt angår geodatasæt 
for et eller flere af de temaer, der er 
omhandlet i bilag II eller III.

Or. nl

Begrundelse

Ændringsforslaget vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 77
Artikel 14

De i artikel 11, stk. 1, litra a), omhandlede 
gennemførelsesregler vedtages efter 
følgende tidsplan:

(Vedrører ikke den danske tekst).

a) senest [2 år efter dette direktivs 
ikrafttræden], for så vidt angår geodatasæt 
for et eller flere af de temaer, der er 
omhandlet i bilag I.

b) senest [5 år efter dette direktivs 
ikrafttræden], for så vidt angår geodatasæt 
for et eller flere af de temaer, der er 
omhandlet i bilag II eller III.

Or. es
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Ændringsforslag af Caroline Jackson and Mary Honeyball

Ændringsforslag 78
Artikel 15

Medlemsstaterne sikrer, at geodatasæt, der 
indsamles eller ajourføres senere end to år 
efter vedtagelsen af de dertil svarende 
specifikationer, jf. artikel 11, stk. 1, litra a), 
bringes i overensstemmelse med disse 
specifikationer, ved enten tilpasning eller 
transformation af geodatasættene.

Medlemsstaterne sikrer, at geodatasæt, der 
indsamles, omstruktureres eller 
genopbygges i deres helhed senere end to år 
efter vedtagelsen af de dertil svarende 
specifikationer, jf. artikel 11, stk. 1, litra a), 
bringes i overensstemmelse med disse 
specifikationer, ved enten tilpasning af 
specifikationen eller gennem 
interoperabilitet.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende formulering indebærer, at store databaser, som er genstand for 
regelmæssige, mindre ajourføringer, skal genopbygges i deres helhed for at overholde de nye 
specifikationer. Dette bør kun gælde for større omstruktureringer eller oprettelse af nye 
databaser. Tiden, pengene og sagkundskaben bør primært bruges på fremtidens arbejde, ikke 
på genopbygning af fortiden, samt på sikring af interoperabilitet, dvs. at sætte databaser i 
stand til at kommunikere indbyrdes uden urimelige krav om, at de skal have nøjagtig samme 
struktur.

Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 79
Artikel 16, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at informationer 
eller data, som er en forudsætning for, at de 
offentlige instanser eller tredjeparterne kan 
overholde de i artikel 11, stk. 1, litra a), 
omhandlede gennemførelsesregler, stilles til 
rådighed for disse parter på vilkår, der ikke 
begrænser deres brug til dette formål.

1. Medlemsstaterne sikrer, at informationer 
eller data, som er en forudsætning for, at de 
offentlige instanser eller tredjeparterne kan 
overholde de i artikel 11, stk. 1, litra a), 
omhandlede gennemførelsesregler, stilles til 
rådighed for disse parter til 
videreanvendelse i overensstemmelse med 
bestemmelserne i PSI-direktivet eller 
udveksles med dem. Indskrænkninger i 
udnyttelsen, som skal overholdes, skal 
deklareres på en gennemskuelig og 
forståelig måde som udnyttelsesbetingelser 
og påviseligt accepteres af brugerne for at 
undgå forkerte anvendelser og deraf 
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følgende skader.

Or. de

Begrundelse

Denne bestemmelse kommer eventuelt i konflikt med tilsvarende bestemmelser i PSI-
direktivet, idet der indrømmes Kommissionen mulighed for efter proceduren i artikel 30. stk. 
2, at vedtage gennemførelsesbestemmelser for aftaler om udveksling af geodata. Indholdet 
eller angrebsretningen af disse gennemførelsesbestemmelser ikke så meget som antydes på 
dette sted.
Anskuet i lyset af den europæiske borgers retssikkerhed ville det nok være bedre at gribe 
tilbage til EU's allerede vedtagne retningslinjer, i stedet for hele tiden at formulere nye, 
eksakte sproglige nyskabelser, der afviger fra eksisterende begrebsbestemmelser på en ofte 
graverende måde.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 80
Artikel 17

1. Medlemsstaterne opretter og driver 
uploadtjenester, hvorved metadata og 
geodatasæt og -tjenester kan gøres 
tilgængelige gennem de tjenester, der er 
nævnt i artikel 18, stk. 1.

1. Medlemsstaterne opretter og driver 
interoperable tjenester, hvorved metadata 
og geodatasæt og -tjenester kan gøres 
tilgængelige gennem de tjenester, der er 
nævnt i artikel 18, stk. 1.

2. De i stk. 1 omhandlede uploadtjenester
stilles til rådighed for de offentlige instanser.

2. De i stk. 1 omhandlede interoperable 
tjenester stilles til rådighed for de offentlige 
instanser.

3. De i stk. 1 omhandlede uploadtjenester
stilles efter anmodning til rådighed for 
tredjeparter, hvis deres geodatasæt og 
-tjenester er i overensstemmelse med 
gennemførelsesregler om forpligtelser, som 
navnlig vedrører metadata, nettjenester og 
indbyrdes kompatibilitet.

3. De i stk. 1 omhandlede interoperable 
tjenester stilles efter anmodning til rådighed 
for tredjeparter, hvis deres geodatasæt og 
-tjenester er i overensstemmelse med 
gennemførelsesregler om forpligtelser, som 
navnlig vedrører metadata, nettjenester og 
indbyrdes kompatibilitet.

Or. es

Begrundelse

En infrastruktur for geografiske data er en struktur, som består af geografiske referencedata 
inden for forskellige geografiske informationssystemer, som er tilgængelig via internettet med 
et minimum af protokoller og standardspecifikationer, og som ud over selve dataene og deres 
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beskrivelser (metadata) omfatter teknologien for søgning af og adgang til disse data og 
normerne for produktion, administration og udbredelse heraf samt aftalerne mellem 
producenterne og mellem disse og brugerne. Der er altså tale om en struktur, der muliggør 
sammenkobling og samdrift af geografiske informationssystemer, og selve overførslen af data 
til et system er kun en af dens mulige funktioner.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 81
Artikel 18, stk. 1,afsnit 2

Disse tjenester skal være lette at anvende og 
tilgængelige via internettet eller andre 
egnede telekommunikationsmidler, som 
offentligheden har adgang til.

Disse tjenester skal være lette at anvende og 
tilgængelige via internettet eller andre 
egnede telekommunikationsmidler, som 
offentligheden har adgang til, med 
undtagelse af data, som hvis de blev 
offentliggjort ville medføre visse uheldige 
bagslag. Sådanne undtagelser skal 
motiveres fuldt ud.

Or. el

Begrundelse

Hensigten med ændringsforslaget er at dække et område med følsomme data, som hvis de blev 
gjort tilgængelige for den brede offentlighed ville forårsage sociale problemer.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 82
Artikel 18, stk. 1, afsnit 2

Disse tjenester skal være lette at anvende og 
tilgængelige via internettet eller andre 
egnede telekommunikationsmidler, som 
offentligheden har adgang til.

Disse tjenester skal være lette at anvende og 
tilgængelige via internettet eller andre 
egnede telekommunikationsmidler, som 
offentligheden har adgang til, afhængigt af 
hvilke økonomiske vilkår medlemsstaterne 
har fastlagt.

Or. fr

Begrundelse

De nationale strukturer opererer med forskellige økonomiske modeller. I virkeligheden er 
nogle af dem finansieret 100% af staten, mens andre kun er det delvist. Man bør respektere 
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subsidiariteten på dette område. 

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 83
Artikel 19, stk. 1, litra d

d) beskyttelsen af forretnings- og 
fabrikshemmeligheder, hvis de skal 
beskyttes i henhold til national ret eller 
fællesskabsret med henblik på at beskytte en 
legitim økonomisk interesse, herunder 
offentlighedens interesser i at bevare 
statistisk fortrolighed og fortrolighed i 
skatteforhold

d) beskyttelsen af forretnings- og 
fabrikshemmeligheder, hvis de skal 
beskyttes i henhold til national ret eller 
fællesskabsret med henblik på at beskytte en 
legitim økonomisk interesse

Or. en

Ændringsforslag af Caroline Jackson and Mary Honeyball

Ændringsforslag 84
Artikel 19, stk. 1, litra f a (nyt)

fa) intellektuelle ejendomsrettigheder

Or. en

Begrundelse

Inspire må ikke indføre en anden ordning end den, der i forvejen gælder i eksisterende 
lovgivning, navnlig af hensyn til forvaltningen af direktivet om offentlig adgang til 
miljøoplysninger (2003/4). Artikel 19 i Kommissionens forslag bør simpelthen være en 
gengivelse af de undtagelsesgrunde, som er anført i det nævnte direktivs artikel 4, st. 2.

Ændringsforslag af Caroline Jackson and Mary Honeyball

Ændringsforslag 85
Artikel 19, stk. 1, litra f b (nyt)

fb) hensynet til personers interesser eller 
beskyttelse, når disse personer har givet de 
ønskede oplysninger frivilligt uden at være 
eller kunne gøres juridisk forpligtet hertil, 
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medmindre de har givet deres samtykke til 
offentliggørelse af oplysningerne

Or. en

Begrundelse

Inspire må ikke indføre en anden ordning end den, der i forvejen gælder i eksisterende 
lovgivning, navnlig af hensyn til forvaltningen af direktivet om offentlig adgang til 
miljøoplysninger (2003/4). Artikel 19 i Kommissionens forslag bør simpelthen være en 
gengivelse af de undtagelsesgrunde, som er anført i det nævnte direktivs artikel 4, st. 2.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 86
Artikel 19, stk. 2

2. De i stk. 1 og 2 anførte grunde til at 
begrænse adgangen skal fortolkes 
restriktivt under hensyntagen til 
samfundets interesse i, at offentligheden 
har adgang til tjenesterne i det konkrete 
tilfælde. I hvert enkelt tilfælde skal de 
offentlige interesser, der varetages ved 
udlevering, afvejes over for de interesser, 
der varetages ved at begrænse adgangen 
eller gøre den betinget. Medlemsstaterne må 
ikke i kraft af stk. 1, litra a), d), e) eller f) 
begrænse adgangen til oplysninger om 
emissioner til miljøet.

2. De offentlige interesser, der varetages ved 
udlevering, skal i hvert enkelt tilfælde 
afvejes over for de interesser, der varetages 
ved at begrænse adgangen eller gøre den 
betinget. I den forbindelse skal der tages 
rimeligt hensyn til, at erhvervs- og 
forretningshemmeligheder forbliver 
fortrolige. Medlemsstaterne må ikke i kraft 
af stk. 1, litra a), e) eller f) begrænse 
adgangen til oplysninger om emissioner til 
miljøet.

Or. de

Begrundelse

Ved anvendelse af private data skal man i vidt omfang tilgodese forretnings- eller 
virksomhedshemmeligheder, i det omfang disse er beskyttet af national eller fællesskabsret, 
for at beskytte berettigede økonomiske interesser. En restriktiv udlæggelse af disse 
beskyttelsesrettigheder støder på betragtelige juridiske betænkeligheder.

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 87
Artikel 19, stk. 2
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2. De i stk. 1 og 2 anførte grunde til at 
begrænse adgangen skal fortolkes restriktivt 
under hensyntagen til samfundets interesse i, 
at offentligheden har adgang til tjenesterne i 
det konkrete tilfælde. I hvert enkelt tilfælde 
skal de offentlige interesser, der varetages 
ved udlevering, afvejes over for de 
interesser, der varetages ved at begrænse 
adgangen eller gøre den betinget. 
Medlemsstaterne må ikke i kraft af stk. 1, 
litra a), d), e) eller f) begrænse adgangen til 
oplysninger om emissioner til miljøet.

2. De i stk. 1 og 2 anførte grunde til at 
begrænse adgangen skal fortolkes restriktivt 
under hensyntagen til samfundets interesse i, 
at offentligheden har adgang til tjenesterne i 
det konkrete tilfælde. I hvert enkelt tilfælde 
skal de offentlige interesser, der varetages 
ved udlevering, afvejes over for de 
interesser, der varetages ved at begrænse 
adgangen eller gøre den betinget. 
Medlemsstaterne må ikke begrænse 
adgangen til oplysninger om emissioner til 
miljøet.

Or. en

Ændringsforslag af Caroline Jackson and Mary Honeyball

Ændringsforslag 88
Artikel 20, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at de tjenester, 
der er anført i artikel 18, stk. 1, litra a) og b), 
stilles gratis til rådighed for offentligheden.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de tjenester, 
der er anført i artikel 18, stk. 1, litra a), 
stilles gratis til rådighed for offentligheden, 
og at de i artikel 18, stk. 1, litra b), nævnte 
tjenester stilles til rådighed for 
offentligheden. I sidstnævnte tilfælde kan 
dette i relevant omfang være forbundet med 
et gebyr og/eller en licens til enten den 
person, der leverer tjenesten til 
offentligheden, eller, hvis 
tjenesteudbyderen vælger dette, til 
offentligheden selv.

Or. en

Begrundelse

Geodata stilles allerede gratis til offentlighedens rådighed via websteder som f.eks. 
www.multimap.com. Dette er muligt, fordi udbyderen (f.eks. multimap), der køber 
informationen hos de kartografiske myndigheder, får dækket sine udgifter via reklamer. Dette 
ændringsforslag vil fremme denne almindelige praksis med at give offentligheden gratis 
adgang, samtidig med at de intellektuelle ejendomsrettigheder beskyttes.
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 89
Artikel 20

1. Medlemsstaterne sikrer, at de tjenester, 
der er anført i artikel 18, stk. 1, litra a) og b), 
stilles gratis til rådighed for offentligheden.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de tjenester, 
der er anført i artikel 18, stk. 1, litra a), 
stilles gratis til rådighed for offentligheden.

2. Opkræver offentlige instanser gebyr for 
brug af de tjenester, der er anført i artikel 18, 
stk. 1, litra c) eller e), sikrer 
medlemsstaterne, at der er adgang til 
nethandelstjenester.

2. Opkræver offentlige instanser gebyr for 
brug af de tjenester, der er anført i artikel 18, 
stk. 1, litra b), c), d) eller e), sikrer 
medlemsstaterne, at der er adgang til 
nethandelstjenester.

Or. de

Begrundelse

Også tjenesterne i litra b) og d) kunne være af høj kvalitet, eller ydelsen af dem være 
forbundet med store omkostninger.

Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 90
Artikel 20

1. Medlemsstaterne sikrer, at de tjenester, 
der er anført i artikel 18, stk. 1, litra a) og b), 
stilles gratis til rådighed for offentligheden.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de tjenester, 
der er anført i artikel 18, stk. 1, litra a), 
stilles gratis til rådighed for offentligheden.

2. Opkræver offentlige instanser gebyr for 
brug af de tjenester, der er anført i artikel 18, 
stk. 1, litra c) eller e), sikrer 
medlemsstaterne, at der er adgang til 
nethandelstjenester.

2. Opkræver offentlige instanser gebyr for 
brug af de tjenester, der er anført i artikel 18, 
stk. 1, litra b), c), d) eller e), sikrer 
medlemsstaterne, at der er adgang til 
nethandelstjenester.

Or. de

Begrundelse

Også tjenesterne i litra b) og d) kunne være af høj kvalitet, eller ydelsen af dem være 
forbundet med store omkostninger.
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Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 91
Artikel 20, stk. 2

2. Opkræver offentlige instanser gebyr for 
brug af de tjenester, der er anført i artikel 18, 
stk. 1, litra c) eller e), sikrer 
medlemsstaterne, at der er adgang til 
nethandelstjenester.

2. Opkræver offentlige instanser gebyr for 
brug af de tjenester, der er anført i artikel 18, 
stk. 1, litra c) eller e), sikrer 
medlemsstaterne, at der er adgang til 
informatiktjenester.

Or. it

Begrundelse

Gebyropkrævningen for tjenesterne kan antage forskellige former. "Adgang til 
informatiktjenester" er et mere omfattende udtryk end nethandel. 

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 92
Artikel 21, stk. 2, afsnit 2

Medlemsstaterne kan også give adgang til 
disse tjenester via deres egne indgange.

Medlemsstaterne giver også adgang til disse 
tjenester via deres egne indgange.

Or. es

Begrundelse

Det bør være en forpligtelse, ikke en valgmulighed, for medlemsstaterne at oprette en 
national geoportal.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 93
Artikel 23, stk. 1, afsnit 1

1. Medlemsstaterne vedtager 
foranstaltninger, der gør det muligt for 
offentlige instanser at stille geodatasæt og 
-tjenester til rådighed for hinanden. Disse 
foranstaltninger skal sætte medlemsstaternes 
offentlige instanser og Fællesskabets 
institutioner og organer i stand til at få 

1. Medlemsstaterne vedtager efter aftale 
med deres egne regionale og territoriale 
institutioner foranstaltninger, der gør det 
muligt for offentlige instanser at stille 
geodatasæt og -tjenester til rådighed for 
hinanden. Disse foranstaltninger skal sætte 
medlemsstaternes offentlige instanser og 
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adgang til geodatasæt og -tjenester og at 
udveksle og anvende disse datasæt og 
tjenester for at udføre offentlige opgaver, der 
kan få direkte eller indirekte virkninger for 
miljøet.

Fællesskabets institutioner og organer i 
stand til at få adgang til geodatasæt og 
-tjenester og at udveksle og anvende disse 
datasæt og tjenester for at udføre offentlige 
opgaver, der kan få direkte eller indirekte 
virkninger for miljøet.

Or. it

Begrundelse

Det bør sikres, at også institutioner og organer under lokalregeringer inddrages.

Ændringsforslag af Caroline Jackson and Mary Honeyball

Ændringsforslag 94
Artikel 23, stk. 1, afsnit 2

De i første afsnit omhandlede 
foranstaltninger skal udelukke, at der på 
tidspunktet for anvendelsen forekommer 
nogen restriktioner, særlig af 
forretningsmæssig, proceduremæssig, 
retslig, institutionel eller økonomisk art.

For at fremme videreanvendelse og 
videregivelse af data skal medlemsstaternes 
offentlige myndigheder samt Fællesskabets 
institutioner og organer have adgang til
gøre brug af geodatasæt og -tjenester inden 
for de eksisterende retlige rammer.

Or. en

Begrundelse

Der bør tilskyndes til videreanvendelse af geodata. De fleste geodataleverandører opkræver 
imidlertid et gebyr for en licens til at bruge deres data. Denne indtægt anvendes til at drive og 
udvikle tjenesten, så den opfylder kundens forventninger. Denne artikel kan få en væsentlig 
negativ indvirkning på størrelsen af den investering, dataleverandørerne kan lægge i deres 
tjeneste for at opfylde kundens forventninger og forbedre datakvaliteten. At tillade gratis 
videreanvendelse af informationen vil være uholdbart samt resultere i en forringelse af 
datakvaliteten og dermed også af de fordele, det foreslåede direktiv kan medføre. 

Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 95
Artikel 23, stk. 1, afsnit 2

De i første afsnit omhandlede 
foranstaltninger skal udelukke, at der på 
tidspunktet for anvendelsen forekommer 

De i første afsnit omhandlede 
foranstaltninger skal udelukke, at der på 
tidspunktet for anvendelsen forekommer 
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nogen restriktioner, særlig af 
forretningsmæssig, proceduremæssig, 
retslig, institutionel eller økonomisk art.

nogen restriktioner fra instansers side, som 
optræder på det offentliges vegne, særlig af 
forretningsmæssig, proceduremæssig, 
retslig, institutionel eller økonomisk art, 
såfremt det ikke er nødvendigt med 
indskrænkningen i udnyttelsen for at 
beskytte anvenderen mod skader opstået 
som følge uafvidende forkert anvendelse af 
dataene.

Or. de

Begrundelse

På dette sted tilrådes en formulering analog med artikel 2 i PSI-direktivet.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 96
Artikel 23, stk. 1, afsnit 2

De i første afsnit omhandlede 
foranstaltninger skal udelukke, at der på 
tidspunktet for anvendelsen forekommer 
nogen restriktioner, særlig af 
forretningsmæssig, proceduremæssig, 
retslig, institutionel eller økonomisk art.

De i første afsnit omhandlede 
foranstaltninger skal udelukke, at der på 
tidspunktet for anvendelsen forekommer 
nogen restriktioner, særlig af 
forretningsmæssig, proceduremæssig, 
retslig, institutionel eller økonomisk art, 
bortset fra restriktioner som følge af 
intellektuel ejendomsret..

Or. fr

Ændringsforslag af Caroline Jackson and Mary Honeyball

Ændringsforslag 97
Artikel 23, stk. 2

2. Muligheden for at stille geodata til 
rådighed som omhandlet i stk. 1 skal være 
åben for organer, der er oprettet ved en 
international aftale, som Fællesskabet eller 
medlemsstaterne er part i, med henblik på 
udførelse af opgaver, der kan få direkte eller 

2. De samme ordninger for deling af
geodata som omhandlet i stk. 1 skal være 
åbne for organer, der er oprettet ved en 
international aftale, som Fællesskabet eller 
medlemsstaterne er part i, med henblik på 
udførelse af opgaver, der kan få direkte eller 
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indirekte virkninger for miljøet. indirekte virkninger for miljøet.

Or. en

Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 98
Artikel 23, stk. 2

2. Muligheden for at stille geodata til 
rådighed som omhandlet i stk. 1 skal være 
åben for organer, der er oprettet ved en 
international aftale, som Fællesskabet eller 
medlemsstaterne er part i, med henblik på 
udførelse af opgaver, der kan få direkte eller 
indirekte virkninger for miljøet.

2. Muligheden for at stille geodata til 
rådighed som omhandlet i stk. 1 skal være 
åben for organer, der er oprettet ved en 
international aftale, som Fællesskabet eller 
medlemsstaterne er part i, med henblik på 
udførelse af opgaver, der får virkninger for 
miljøet. Enhver kommerciel udnyttelse er 
udelukket fra denne fælles adgang.

Or. de

Begrundelse

Denne formulering er vel alt for bredt affattet og skyder over målet. Således kan både 
miljøpolitisk fornuftige og ansvarsbevidste organer benytte disse data, men samtidig kan 
globale koncerner - eksempelvis gennem handelsaftaler - føle, at det også henvender sig til 
dem og derpå give sig til at udnytte disse gratis til rådighed stillede data kommercielt. Det må 
afvises at gøre det muligt for sådanne instanser at have adgang til at udnytte geodata, 
ovenikøbet ganske ensidigt. Skulle sådanne instanser rent faktisk vise relevant interesse, så 
foreslås de i hvert enkelt tilfælde henvist til en fremgangsmåde efter artikel 30.

Ændringsforslag af Caroline Jackson and Mary Honeyball

Ændringsforslag 99
Artikel 23, stk. 3

3. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at hindre 
konkurrenceforvridning i tilfælde, hvor 
offentlige instanser også driver 
forretningsaktiviteter, der ikke er forbundet 
med udførelsen af deres offentlige opgaver, 
og offentliggør disse foranstaltninger.

3. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at hindre 
konkurrenceforvridning.
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Or. en

Begrundelse

Der bør ikke være nogen konkurrenceforvridning, punktum. Den sidste del af stk. 3 indebærer 
en unødig sondring mellem offentlige og private aktører.

Ændringsforslag af Caroline Jackson and Mary Honeyball

Ændringsforslag 100
Artikel 23, stk. 4

4. Fællesskabets institutioner og organer 
har adgang til geodatasæt og -tjenester 
udover den i stk. 1 omhandlede. 
Kommissionen vedtager 
gennemførelsesregler for denne adgang og 
for de tilhørende udnyttelsesrettigheder 
efter den fremgangsmåde, der er henvist til 
i artikel 30, stk. 2.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke være nogen konkurrenceforvridning, punktum. Stk. 4 er overflødigt, fordi stk. 1 
og 2 i deres ændrede form omhandler det eventuelle krav om adgang til supplerende geodata.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 101
Artikel 23, stk. 4

4. Fællesskabets institutioner og organer har 
adgang til geodatasæt og -tjenester udover 
den i stk. 1 omhandlede. Kommissionen 
vedtager gennemførelsesregler for denne 
adgang og for de tilhørende 
udnyttelsesrettigheder efter den 
fremgangsmåde, der er henvist til i artikel 
30, stk. 2.

4. Fællesskabets institutioner og organer har 
koordinerede aftaler om adgang til 
geodatasæt og -tjenester. Kommissionen 
vedtager gennemførelsesregler for denne 
adgang og for de tilhørende 
udnyttelsesrettigheder efter den 
fremgangsmåde, der er henvist til i artikel 
30, stk. 2.

Or. de
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Begrundelse

Formuleringerne lyder, som om der er ubegrænset adgang til alle informationer fra 
medlemsstaterne. Dette kan ikke være det Kommissionen vil, så derfor bør teksten affattes 
tydeligere.

Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 102
Artikel 24

Efter fremgangsmåden i artikel 30, stk. 2, 
vedtager Kommissionen 
gennemførelsesregler for at øge 
mulighederne for tredjeparters 
videreanvendelse af geodatasæt og 
-tjenester. Disse gennemførelsesregler kan 
omfatte etablering af fælles licensvilkår.

Efter fremgangsmåden i artikel 30, stk. 2, 
vedtager Kommissionen 
gennemførelsesregler for at øge 
mulighederne for tredjeparters 
videreanvendelse af geodatasæt og 
-tjenester. Disse gennemførelsesregler, som 
skal afstemmes med bestemmelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/98/EF af 17. november 2003, kan 
omfatte etablering af fælles licensvilkår.

Or. de

Begrundelse

Uanset om Kommissionen i medfør af artikel 30, stk. 2 vedtager tilsvarende bestemmelser, 
eller om det sker gennem medlemsstaterne selv, skal disse gennemførelsesbestemmelser under 
alle omstændigheder være i overensstemmelse med PSI-direktivet.

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 103
Artikel 24, afsnit 1 a (nyt)

En indførelse af fælles licenser må ikke 
indebære en unødig begrænsning af 
videreanvendelsen af data og brugen af 
tjenester og må ikke anvendes i et 
konkurrencebegrænsende øjemed.

Or. en
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 104
Artikel 26, stk. 1

1. Ansvaret for at samordne infrastrukturen
for geografisk information i EF på 
fællesskabsplan påhviler Kommissionen, 
som i denne opgave bistås af Det 
Europæiske Miljøagentur.

1. Ansvaret for at samordne infrastrukturen 
for miljørelevante geodata i EF på 
fællesskabsplan påhviler Kommissionen, 
som i denne opgave bistås af Det 
Europæiske Miljøagentur.

Or. de

Begrundelse

Her glemmer man fuldstændig, hvorfor der overhovedet er noget behov for INSPIRE-
direktivet. I stedet for det mål at kunne tage for sig af miljørelevante data, synes det nu i 
almindelighed kun at være koordineringen af infrastrukturen for geografiske informationer, 
der står i forgrunden. Det bør derfor tydeliggøres, at der er tale om miljødata, så meget mere 
som Kommissionen mangler beføjelser til fysisk planlægning - hvilket evt. kunne underordnes 
ved hjælp af den valgte diktion.

Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 105
Artikel 26, stk. 1

1. Ansvaret for at samordne infrastrukturen 
for geografisk information i EF på 
fællesskabsplan påhviler Kommissionen, 
som i denne opgave bistås af Det 
Europæiske Miljøagentur.

1. Ansvaret for at samordne infrastrukturen 
for miljørelevante geodata i EF på 
fællesskabsplan påhviler Kommissionen, 
som i denne opgave bistås af Det 
Europæiske Miljøagentur.

Or. de

Begrundelse

Her glemmer man fuldstændig, hvorfor der overhovedet er noget behov for INSPIRE-
direktivet. I stedet for det mål at kunne tage for sig af miljørelevante data, synes det nu i 
almindelighed kun at være koordineringen af infrastrukturen for geografiske informationer, 
der står i forgrunden. Det bør derfor tydeliggøres, at der er tale om miljødata, så meget mere 
som Kommissionen mangler beføjelser til fysisk planlægning - hvilket evt. kunne underordnes 
ved hjælp af den valgte diktion. 



AM\555961DA.doc 39/48 PE 353.672v01-00

DA

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 106
Artikel 26, stk. 2

2. Hver medlemsstat udpeger en offentlig 
instans som ansvarlig for kontakten med 
Kommissionen i forbindelse med dette 
direktiv.

2. Hver medlemsstat udpeger den 
koordinationsstruktur som skal være 
ansvarlig for kontakten med Kommissionen 
i forbindelse med dette direktiv, under 
hensyntagen til fordelingen af beføjelser og 
ansvar internt i medlemsstaterne.

Or. nl

Begrundelse

Ordføreren ønsker at tage hensyn til den konstitutionelle fastlæggelse af div. beføjelser og 
ansvar i medlemsstaterne. For at undgå unødvendigt bureaukrati, synes det at være at 
foretrække at foreskrive, at kontakter med Kommissionen i forbindelse med dette direktiv bør 
gå gennem de koordineringsstrukturer som de forskellige forvaltningsniveauer internt i 
medlemsstaterne indbyrdes enes om.

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 107
Artikel 28, stk. 3

3. De informationer, som den i stk. 1 
omhandlede overvågning resulterer i, gøres 
permanent tilgængelige for Kommissionen.

3. De informationer, som den i stk. 1 
omhandlede overvågning resulterer i, gøres 
permanent tilgængelige for offentligheden 
og Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 108
Artikel 28, stk. 3 a (nyt)

3a. Processen med gensidig udveksling og 
registrering af geodata skal sikre 
beskyttelsen af den intellektuelle 
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ejendomsret.

Or. el

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 109
Artikel 28, stk. 3 b (nyt)

3b. Både lokale myndigheder og den 
centrale administration har kompetence til 
at foretage uploading af geodata.

Or. el

Begrundelse

De lokale myndigheders rolle fremhæves, fordi de fleste progammer i virkeligheden 
igangsættes og aktiveres af de lokale myndigheder.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 110
Artikel 29, stk. 1, litra d

d) En oversigt over oplysninger om brugen 
af infrastrukturen for geografisk 
information.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 111
Artikel 29, stk. 1, litra e

e) En beskrivelse af aftalerne mellem e) En beskrivelse af aftalerne mellem 
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offentlige instanser om at stille data til 
rådighed for hinanden.

offentlige instanser om harmonisering og 
deling af data.

Or. es

Begrundelse

En tydeliggørelse af formålet med at beskrive aftalerne mellem de offentlige instanser.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 112
Bilag II, nr. 4

Jordens fysiske og biologiske overflade, 
herunder kunstige overfalder, 
landbrugsarealer, skove, (halv-)naturlige 
områder, vådområder, vandområder.

(Vedrører ikke den danske tekst).

Or. es

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 113
Bilag III, nr. 2

Geografisk lokalisering af bygninger. Geografisk lokalisering af bygninger, 
strukturer og tilknyttet overvågning.

Or. it

Begrundelse

Blandt geodatatemaerne bør også indføjes strukturer som f.eks. broer og overvågningen 
heraf.
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Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 114
Bilag III, nr. 3

Jordbund og underjord karakteriseret efter 
dybde, tekstur, struktur og indhold af 
partikler og organisk materiale, 
stenholdighed, i givet fald gennemsnitlig 
hældning og forventet 
vandlagringskapacitet.

Jordbund og underjord karakteriseret efter 
dybde, tekstur, struktur og indhold af 
partikler og organisk materiale, 
stenholdighed, erosion og i givet fald 
gennemsnitlig hældning og forventet 
vandlagringskapacitet.

Or. es

Begrundelse

Erosion er et alvorligt problem, der er skyld i en fremadskridende nedbrydning af jordbunden 
i EU, og det bør derfor være omfattet af analyserne i dette direktiv.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 115
Bilag III, nr. 4

Geologi karakteriseret ved sammensætning 
og struktur. Omfatter grundfjeld og 
geomorfologi.

Geologi karakteriseret ved sammensætning,
struktur og de forandringer og den 
omstrukturering den er undergået i sin 
lagstilling. Omfatter grundfjeld og 
geomorfologi.

Or. el

Begrundelse

Der skal tages hensyn til de forandringer der i almindelighed finder sted i jorden.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 116
Bilag III, nr. 5

Territoriet karakteriseret ved dets nuværende 
og fremtidige funktion eller samfunds-
økonomiske formål (f.eks. beboelse, 
industri, handel, landbrug, skovbrug, 

Territoriet karakteriseret ved dets nuværende 
og fremtidige funktion eller samfunds-
økonomiske formål (f.eks. beboelse, 
industri, handel, landbrug, skovbrug, 
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rekreation). rekreation) og ved dets virkeliggørelse af 
landbrugspolitikken.

Or. it

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 117
Bilag III, nr. 6

Geografisk fordeling af forekomsten af 
sygdomme, der er direkte (epidemier, 
spredning af sygdomme, sundhedsmæssige 
virkninger af miljøbelastninger, 
luftforurening, kemikalier, udtynding af 
ozonlaget, støj osv.) eller indirekte 
(fødevarer, genmodificerede organismer, 
stress osv.) knyttet til miljøkvaliteten.

Geografisk fordeling af forekomsten af 
sygdomme, der er direkte (epidemier, 
spredning af sygdomme, naturkatastrofer, 
sundhedsmæssige virkninger af 
miljøbelastninger, luftforurening, 
kemikalier, udtynding af ozonlaget, støj 
osv.) eller indirekte (fødevarer, 
genmodificerede organismer efter gældende 
EU-lovgivning, stress osv.) knyttet til 
miljøkvaliteten.

Or. el

Begrundelse

Naturkatastrofer må indbefattes, og for så vidt angår genmodificerede organismer, er der 
lovgivning i kraft, som strengt må overholdes.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 118
Bilag III, nr. 6

Geografisk fordeling af forekomsten af 
sygdomme, der er direkte (epidemier, 
spredning af sygdomme, sundhedsmæssige 
virkninger af miljøbelastninger, 
luftforurening, kemikalier, udtynding af 
ozonlaget, støj osv.) eller indirekte 
(fødevarer, genmodificerede organismer, 
stress osv.) knyttet til miljøkvaliteten.

Geografisk fordeling af forekomsten af 
sygdomme, der er direkte (epidemier, 
spredning af sygdomme, sundhedsmæssige 
virkninger af miljøbelastninger, 
luftforurening, kemikalier, udtynding af 
ozonlaget, støj osv.) eller indirekte 
(fødevarer, genmodificerede organismer, 
stress osv.) knyttet til miljøkvaliteten. 
Geografisk fordeling af forekomsten af 
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færdselsuheld.

Or. it

Begrundelse

Er meget vigtigt tema i forbindelse med anvendelse af Inspire til højnelse af folkesundheden.

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 119
Bilag III, nr. 7

7. Faciliteter for offentlig service og 
miljøovervågning

7. Almennyttige tjenesteydelser og offentlig 
service

Lokalisering af offentlig service, hospitaler 
og lægebehandlingslokaliteter, skoler, 
børnehaver osv. Omfatter kloakerings-, 
affalds- og energianlæg, produktionsanlæg 
og miljøovervågningsfaciliteter, der drives 
af eller for offentlige instanser.

Almennyttige tjenesteydelser og offentlig 
service omfatter almennyttige net og 
faciliteter under og over jorden, såsom 
kloakledninger, affaldshåndtering, 
energiforsyning, telekommunikation og 
vandforsyning, samt administrative og 
sociale offentlige ydelser som myndigheder, 
skoler og hospitaler

7a. Faciliteter for miljøovervågning
Opførelse og drift af faciliteter for 
miljøovervågning medfører, at 
myndighederne, eller andre på disses 
vegne, observerer og måler emissioner, 
miljøets tilstand (havmiljø, overfladevand i 
det indre af landet og underjordiske 
vandforekomster, luft og jord) og andre af 
økosystemets parametre (biodiversitet, 
økologiske betingelser for planters vækst 
osv.).

Or. nl

Begrundelse

Disse to kategorier er vidt forskellige og bør derfor anbringes i forskellige afsnit. Faciliteter 
for overvågning er yderst vigtige for geodata om miljøet.
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Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 120
Bilag III, nr. 10

Den geografiske fordeling af befolkningen i 
kvadratnetceller, forvaltningsenheder eller 
andre analytiske enheder.

Den geografiske fordeling af befolkningen i 
kvadratnetceller, forvaltningsenheder eller 
andre analytiske enheder. Dette omfatter 
også befolkningskarakteristika og 
aktivitetsniveauer.

Or. nl

Begrundelse

For bedre at forstå interaktionen mellem miljøet og befolkningen er det vigtigt at kende 
befolkningens karakteristika (fx. aldersfordelingen) og aktivitetsmønstre (fx: pendling og 
sportslige aktiviteter).

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 121
Bilag III, nr. 11

Områder, der forvaltes, reguleres eller 
benyttes som indberetningsenheder på 
europæisk, nationalt, regionalt og lokalt 
plan. Omfatter affaldsdeponier, områder 
med brugsbegrænsninger af hensyn til 
drikkevandsudvinding, nitratfølsomme 
områder, regulerede sejlruter til søs og på 
større indlandsvandområder, OSPAR-områ-
der for dumpning af affald, områder med 
støjbegrænsning, områder, hvor der er 
tilladelse til efterforskning og minedrift, 
vandområdedistrikter, OSPAR-
indberetningsenheder og områder for 
kystzoneforvaltning.

Områder, der forvaltes, reguleres eller 
benyttes som indberetningsenheder på 
internationalt, europæisk, nationalt, 
regionalt og lokalt plan. Omfatter 
affaldsdeponier, områder med 
brugsbegrænsninger af hensyn til 
drikkevandsudvinding, nitratfølsomme 
områder, regulerede sejlruter til søs og på 
større indlandsvandområder, områder for 
dumpning af affald, områder med 
støjbegrænsning, områder, hvor der er 
tilladelse til efterforskning og minedrift, 
vandområdedistrikter, områder for 
kystforvaltning og indberetningsenheder af 
betydning for miljøet.

Or. nl

Begrundelse

Det internationale plan er meget vigtigt, hvilket fremgår af de anførte eksempler, og bør 
derfor indføjes.
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I denne kontekst er det ikke relevant at henvise til OSPAR-konventionen. Ordføreren ønsker at 
holde formuleringen mere almen.

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 122
Bilag III, nr. 11 a (nyt)

11a. Områder under antropogent stress
Områder under antropogent stress såsom 
forurenede områder og områder med stærk 
støj eller stråling

Or. en

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 123
Bilag III, nr. 12

Sårbare områder, karakteriseret efter 
naturlige risici (alle atmosfæriske, 
hydrologiske, seismiske og vulkanske 
fænomener samt brande, som på grund af 
stedet, hvor de forekommer, deres omfang 
og hyppighed kan få alvorlige følger for 
samfundet), f.eks. oversvømmelser, 
jordskred, laviner, skovbrande, jordskælv og 
vulkanudbrud.

Sårbare områder, karakteriseret efter 
naturlige risici (alle atmosfæriske, 
hydrologiske, seismiske og vulkanske 
fænomener samt brande, som på grund af 
stedet, hvor de forekommer, deres omfang 
og hyppighed kan få alvorlige følger for 
samfundet), f.eks. oversvømmelser, 
sneskred, laviner, skovbrande, jordskælv, 
vulkanudbrud, jordskred og 
sammensynkning.

Or. it

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 124
Bilag III, nr. 19 a (nyt)

19a. Vedvarende energikilder

Or. en
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