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Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 34
Αιτιολογική αναφορά 1

Η κοινοτική πολιτική στον τομέα του 
περιβάλλοντος πρέπει να αποσκοπεί σε 
υψηλό επίπεδο προστασίας λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανόμοιες καταστάσεις στις 
διάφορες περιφέρειες της Κοινότητας. Κατά 
την χάραξη της πολιτικής της στον τομέα 
του περιβάλλοντος, η Κοινότητα οφείλει να 
λαμβάνει υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά 
και τεχνικά δεδομένα, τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες στις διάφορες περιφέρειες της 
Κοινότητας, την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη του συνόλου της Κοινότητας και 
την ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών 
της. Πολλά θέματα πληροφοριών που 
αφορούν χωρικά χαρακτηριστικά 
απαιτούνται για ευρύ φάσμα 
περιβαλλοντικών πολιτικών. Επιπλέον, οι 
ίδιες πληροφορίες απαιτούνται συχνά για τη 

Η κοινοτική πολιτική στον τομέα του 
περιβάλλοντος πρέπει να αποσκοπεί σε 
υψηλό επίπεδο προστασίας λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανόμοιες καταστάσεις στις 
διάφορες περιφέρειες της Κοινότητας. Κατά 
την χάραξη της πολιτικής της στον τομέα 
του περιβάλλοντος, η Κοινότητα οφείλει να 
λαμβάνει υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά 
και τεχνικά δεδομένα, τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες στις διάφορες περιφέρειες της 
Κοινότητας, την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη του συνόλου της Κοινότητας και 
την ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών 
της. Πολλά θέματα πληροφοριών που 
αφορούν χωρικά χαρακτηριστικά 
απαιτούνται για ευρύ φάσμα 
περιβαλλοντικών πολιτικών. Επιπλέον, οι 
ίδιες πληροφορίες απαιτούνται συχνά για τη 
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χάραξη και την εφαρμογή άλλων πολιτικών 
της Κοινότητας, στις οποίες πρέπει να 
ενσωματώνονται οι απαιτήσεις προστασίας 
του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 6 
της Συνθήκης. Για να επιτευχθεί αυτή η 
ολοκλήρωση είναι αναγκαίο να καθιερωθεί 
σε κάποιο βαθμό ο συντονισμός μεταξύ των 
χρηστών και των παρόχων των 
πληροφοριών επ’ αυτών των θεμάτων, ώστε 
να είναι δυνατός ο συνδυασμός των 
πληροφοριών και της γνώσης που 
προέρχονται από διάφορους τομείς.

χάραξη και την εφαρμογή άλλων πολιτικών 
της Κοινότητας, στις οποίες πρέπει να 
ενσωματώνονται οι απαιτήσεις προστασίας 
του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 6 
της Συνθήκης. Για να επιτευχθεί αυτή η 
ολοκλήρωση είναι αναγκαίο να βελτιωθεί ο 
συντονισμός μεταξύ των χρηστών και των 
παρόχων των πληροφοριών επ’ αυτών των 
θεμάτων, ώστε να είναι δυνατός ο 
συνδυασμός των πληροφοριών και της 
γνώσης που προέρχονται από διάφορους 
τομείς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ήδη συντονισμός μεταξύ των διαφόρων εθνικών αρχών, αλλά πρέπει να βελτιωθεί.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 35
Αιτιολογική αναφορά 3

Τα προβλήματα ως προς τη διαθεσιμότητα, 
την ποιότητα, την οργάνωση και την 
πρόσβαση στις χωρικές πληροφορίες είναι 
κοινά για πλήθος θεμάτων άσκησης 
πολιτικής και πληροφόρησης και απαντούν 
σε όλες τις βαθμίδες των δημοσίων αρχών. 
Προς επίλυση αυτών των προβλημάτων 
απαιτούνται μέτρα για την ανταλλαγή, τον 
μερισμό, την πρόσβαση και τη χρήση 
διαλειτουργικών χωρικών δεδομένων και 
υπηρεσιών χωρικών δεδομένων μεταξύ 
όλων των βαθμίδων δημόσιας διοίκησης και 
μεταξύ διαφορετικών κλάδων. Πρέπει ως εκ 
τούτου να δημιουργηθεί υποδομή χωρικών 
πληροφοριών στην Κοινότητα. 

Τα προβλήματα ως προς τη διαθεσιμότητα, 
την ποιότητα, την οργάνωση και την 
πρόσβαση στις χωρικές πληροφορίες είναι 
κοινά για πλήθος θεμάτων άσκησης 
πολιτικής και πληροφόρησης και απαντούν 
σε όλες τις βαθμίδες των δημοσίων αρχών. 
Προς επίλυση αυτών των προβλημάτων 
απαιτούνται μέτρα για την ανταλλαγή, τον 
μερισμό, την πρόσβαση και τη χρήση 
διαλειτουργικών χωρικών δεδομένων και 
υπηρεσιών χωρικών δεδομένων μεταξύ 
όλων των βαθμίδων δημόσιας διοίκησης και 
μεταξύ διαφορετικών κλάδων. Πρέπει ως εκ 
τούτου να αναπτυχθεί υποδομή χωρικών 
πληροφοριών στην Κοινότητα, με μια 
μεγαλύτερη διασύνδεση των υποδομών 
χωρικών πληροφοριών που ήδη υπάρχουν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ήδη συντονισμός μεταξύ των διαφόρων εθνικών αρχών, αλλά πρέπει να βελτιωθεί και 
πρέπει επίσης να αναπτυχθεί μια κοινοτική υποδομή.
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Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Η παρούσα οδηγία πρέπει να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2003/98/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 
2003, για την περαιτέρω χρήση των 
πληροφοριών του δημοσίου τομέα, της 
οποίας οι στόχοι συμπληρώνουν τους 
στόχους της παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, η 
Επιτροπή πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα 
που να πραγματεύονται προβλήματα
σχετικά με την περαιτέρω χρήση της ειδικής 
κατηγορίας πληροφοριών του δημοσίου 
τομέα η οποία καλύπτεται από την παρούσα 
οδηγία.

(7) Η παρούσα οδηγία πρέπει να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2003/98/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 
2003, για την περαιτέρω χρήση των 
πληροφοριών του δημοσίου τομέα, της 
οποίας οι στόχοι συμπληρώνουν τους 
στόχους της παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, η 
Επιτροπή πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα 
που να πραγματεύονται προβλήματα 
σχετικά με την περαιτέρω χρήση της ειδικής 
κατηγορίας πληροφοριών του δημοσίου 
τομέα η οποία καλύπτεται από την παρούσα 
οδηγία. Στο πλαίσιό τους θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται οι ίδιοι όροι όπως στην 
οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Νοεμβρίου 2003 και να δοθεί προσοχή στη 
σημασία τους. Δεδομένου ότι η μεταφορά 
της οδηγίας σχετικά με τις πληροφορίες 
του δημοσίου τομέα 2003/98/ΕΚ στο 
εθνικό δίκαιο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι τις 31.6.2005, πρέπει να διασφαλιστεί 
ότι από την μεταφορά της οδηγίας 
INSPIRE δεν θα προκύψουν πρόσθετα 
έξοδα για τα κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι της οδηγίας για τις πληροφορίες του δημοσίου τομέα (η μεταφορά της οποίας στο 
εθνικό δίκαιο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31.6.2005) θεωρούνται συμπληρωματικοί προς 
τους στόχους της οδηγίας INSPIRE. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάσει ζητήματα που σχετίζονται με την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου 
τομέα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αμφότερων των οδηγιών.
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Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

(13α) Είναι αναγκαίο η πρωτοβουλία 
INSPIRE να έχει επαρκή χρηματοδότηση 
ιδίως όσον αφορά τις δημοσιονομικές 
πτυχές της.

Or. el

Αιτιολόγηση

Γιατί είναι αυτονόητο.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 38
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Δικτυακές υπηρεσίες είναι αναγκαίες 
για τον μερισμό χωρικών δεδομένων μεταξύ 
των διαφόρων βαθμίδων δημοσίων αρχών 
στην Κοινότητα. Αυτές οι δικτυακές 
υπηρεσίες πρέπει να παρέχουν τη 
δυνατότητα εξεύρεσης, μετασχηματισμού, 
απεικόνισης και τηλεφόρτωσης από την 
υποδομή (download) των χωρικών 
δεδομένων και επίκληση χωρικών 
δεδομένων και υπηρεσιών ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Οι υπηρεσίες του δικτύου πρέπει 
να λειτουργούν σύμφωνα με συμφωνημένες 
προδιαγραφές και ελάχιστα κριτήρια 
επιδόσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η 
διαλειτουργικότητα των υποδομών που 
έχουν συγκροτηθεί από τα κράτη μέλη. Το 
δίκτυο υπηρεσιών πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει υπηρεσίες τηλεφόρτωσης 
προς την υποδομή (upload) ώστε οι 
δημόσιες αρχές να έχουν τη δυνατότητα να 
καθιστούν διαθέσιμα τα σύνολα και τις 
υπηρεσίες χωρικών δεδομένων.

(15) Δικτυακές υπηρεσίες είναι αναγκαίες 
για τον μερισμό χωρικών δεδομένων μεταξύ 
των διαφόρων βαθμίδων δημοσίων αρχών 
στην Κοινότητα. Αυτές οι δικτυακές 
υπηρεσίες πρέπει να παρέχουν τη 
δυνατότητα εξεύρεσης, μετασχηματισμού, 
απεικόνισης και τηλεφόρτωσης από την 
υποδομή (download) των χωρικών 
δεδομένων και επίκληση χωρικών 
δεδομένων και υπηρεσιών ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Οι υπηρεσίες του δικτύου πρέπει 
να λειτουργούν σύμφωνα με συμφωνημένες 
προδιαγραφές και ελάχιστα κριτήρια 
επιδόσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η 
διαλειτουργικότητα των υποδομών που 
έχουν συγκροτηθεί από τα κράτη μέλη. Το 
δίκτυο υπηρεσιών πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει υπηρεσίες συμβατής
δικτυακής σύνδεσης, ώστε οι δημόσιες 
αρχές να έχουν τη δυνατότητα να καθιστούν 
διαθέσιμα τα σύνολα και τις υπηρεσίες 
χωρικών δεδομένων.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Η συμβατότητα των δικτυακών συστημάτων είναι ο απαραίτητος παράγοντας για να μπορούν 
να εκτελούν τις διάφορες υπηρεσιακές λειτουργίες όπως για παράδειγμα τηλεφόρτωσης 
(upload)αλλά και λήψης και διάθεσης πληροφοριών.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 39
Αιτιολογική αναφορά 16

Η πείρα στα κράτη μέλη έχει δείξει ότι είναι 
σημαντικό, για την επιτυχή υλοποίηση 
υποδομής χωρικών πληροφοριών, να 
διατίθεται δωρεάν στο κοινό ένας ελάχιστος 
αριθμός υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη πρέπει 
λοιπόν να προσφέρουν δωρεάν και 
τουλάχιστον τις υπηρεσίες εξεύρεσης και 
απεικόνισης συνόλων χωρικών δεδομένων. 

Η πείρα στα κράτη μέλη έχει δείξει ότι είναι 
σημαντικό, για την επιτυχή υλοποίηση 
υποδομής χωρικών πληροφοριών, να 
διατίθεται δωρεάν στο κοινό ένας ελάχιστος 
αριθμός υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει λοιπόν να 
προσφέρουν δωρεάν και τουλάχιστον τις 
υπηρεσίες εξεύρεσης και απεικόνισης 
συνόλων χωρικών δεδομένων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εφόσον πρόκειται να αναπτυχθεί μια κοινή υποδομή, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις 
υπηρεσίες πληροφοριών που παρέχονται προς το κοινό.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 40
Αιτιολογική αναφορά 22

Για την αποτελεσματική υλοποίηση των 
υποδομών χωρικών πληροφοριών απαιτείται 
συντονισμός όλων όσων ενδιαφέρονται για 
την συγκρότηση τέτοιων υποδομών, 
ανεξαρτήτως εάν συμβάλλουν με χωρικές 
πληροφορίες ή είναι χρήστες τους. Οι 
κατάλληλες δομές συντονισμού πρέπει κατά 
συνέπεια να καθιερωθούν σε επίπεδο 
κράτους μέλους και σε επίπεδο 
Κοινότητας.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση των 
υποδομών χωρικών πληροφοριών απαιτείται 
συντονισμός όλων όσων ενδιαφέρονται για 
την συγκρότηση τέτοιων υποδομών, 
ανεξαρτήτως εάν συμβάλλουν με χωρικές 
πληροφορίες ή είναι χρήστες τους. Οι 
κατάλληλες δομές συντονισμού πρέπει κατά 
συνέπεια να καθιερωθούν οι οποίες θα 
καλύπτουν τα διάφορα επίπεδα 
αρμοδιοτήτων και θα συνυπολογίζουν την 
κατανομή εξουσιών εντός των κρατών 
μελών.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια θέλει να λάβει υπόψη τις συνταγματικές διατάξεις περί κατανομής των διαφόρων 
εξουσιών εντός των κρατών μελών. Για την αποφυγή περιττής γραφειοκρατίας, είναι 
προτιμότερο να γίνεται η επικοινωνία με την Επιτροπή για τα ζητήματα αυτής της οδηγίας μέσω 
της συντονιστικής δομής που θα συμφωνηθεί μεταξύ των διαφόρων αρμοδίων αρχών των 
κρατών μελών.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 41
Αιτιολογική σκέψη 22

(22) Για την αποτελεσματική υλοποίηση των 
υποδομών χωρικών πληροφοριών απαιτείται 
συντονισμός όλων όσων ενδιαφέρονται για 
την συγκρότηση τέτοιων υποδομών, 
ανεξαρτήτως εάν συμβάλλουν με χωρικές 
πληροφορίες ή είναι χρήστες τους. Οι 
κατάλληλες δομές συντονισμού πρέπει κατά 
συνέπεια να καθιερωθούν σε επίπεδο 
κράτους μέλους και σε επίπεδο 
Κοινότητας.

(22) Για την αποτελεσματική υλοποίηση των 
υποδομών χωρικών πληροφοριών απαιτείται 
συντονισμός όλων όσων ενδιαφέρονται για 
την συγκρότηση τέτοιων υποδομών, 
ανεξαρτήτως εάν συμβάλλουν με χωρικές 
πληροφορίες ή είναι χρήστες τους. Οι 
κατάλληλες δομές συντονισμού πρέπει κατά 
συνέπεια να καθιερωθούν διά μέσου των 
διαφόρων επιπέδων αρμοδιότητας  
τοπικών, εθνικών και κοινοτικών, που 
πρέπει να λειτουργούν αμφίδρομα. 

Or. el

Αιτιολόγηση

Γιατί αλλιώς δεν θα επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 42
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Στην παρούσα οδηγία ορίζονται οι γενικοί 
κανόνες για την δημιουργία υποδομής 
χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα, για 
τους σκοπούς της περιβαλλοντικής
πολιτικής της Κοινότητας και της άσκησης 
πολιτικών ή δραστηριοτήτων που ενδέχεται 
να έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο 
περιβάλλον.

1. Στην παρούσα οδηγία ορίζονται οι
συνιστώσες ή άξονες στρατηγικού 
σχεδιασμού, που αποσκοπούν στη
δημιουργία υποδομής χωρικών 
πληροφοριών στην Κοινότητα, για τους 
σκοπούς της πολιτικής της αειφόρου 
ανάπτυξης όσον αφορά την Κοινότητα και
της άσκησης πολιτικών ή δραστηριοτήτων 
που ενδέχεται να έχουν άμεσο ή έμμεσο 
αντίκτυπο στο περιβάλλον.
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Or. el

Αιτιολόγηση

Γιατί αποτελεί μετά το Gothenburg επίσημη πολιτική της Κοινότητας.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 43
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Στην παρούσα οδηγία ορίζονται οι γενικοί 
κανόνες για την δημιουργία υποδομής 
χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα, για 
τους σκοπούς της περιβαλλοντικής 
πολιτικής της Κοινότητας και της άσκησης 
πολιτικών ή δραστηριοτήτων που ενδέχεται 
να έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο 
περιβάλλον.

1. Στην παρούσα οδηγία ορίζονται οι γενικοί 
κανόνες για την δημιουργία υποδομής 
χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα, για 
τους σκοπούς της περιβαλλοντικής 
πολιτικής της Κοινότητας και της άσκησης 
πολιτικών ή δραστηριοτήτων που ενδέχεται 
να έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο 
περιβάλλον και στη διαχείριση του 
εδάφους.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή του INSPIRE θα έχει άμεσες θετικές επιπτώσεις στη χωροταξία.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 44
Άρθρο 1, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1

2. Η υποδομή χωρικών πληροφοριών στην 
Κοινότητα βασίζεται σε υποδομές χωρικών 
πληροφοριών που έχουν δημιουργήσει και 
διαχειρίζονται τα κράτη μέλη.

2. Η υποδομή χωρικών πληροφοριών στην 
Κοινότητα βασίζεται σε υποδομές χωρικών 
πληροφοριών που έχουν δημιουργήσει και 
διαχειρίζονται τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή 
μπορεί να αναλαμβάνει συντονιστικές 
πρωτοβουλίες, ειδικότερα έναντι των 
πρωτοβουλιών κοινοτικών διαστάσεων, 
όπως π.χ. στον τομέα της δορυφορικής 
διερεύνησης. 

Or. it
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονισθεί ότι η εναρμόνιση των δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτεί υπερεθνικό 
συντονισμό.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 45
Άρθρο 1, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1

2. Η υποδομή χωρικών πληροφοριών στην 
Κοινότητα βασίζεται σε υποδομές χωρικών 
πληροφοριών που έχουν δημιουργήσει και 
διαχειρίζονται τα κράτη μέλη.

2. Η υποδομή χωρικών πληροφοριών στην 
Κοινότητα βασίζεται σε υποδομές χωρικών 
πληροφοριών που έχουν δημιουργήσει και 
διαχειρίζονται τα κράτη μέλη, και σε κάθε 
κατάλληλη υποδομή ήδη υπάρχουσα σε 
κοινοτικό επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 46
Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Η υποδομή χωρικών πληροφοριών στην 
Κοινότητα βασίζεται σε υποδομές χωρικών
πληροφοριών που έχουν δημιουργήσει και 
διαχειρίζονται τα κράτη μέλη.

2. Η υποδομή χωρικών πληροφοριών στην 
Κοινότητα βασίζεται σε υποδομές χωρικών 
πληροφοριών που έχουν δημιουργήσει και 
διαχειρίζονται τα κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 47
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

(γ) βρίσκονται στην κατοχή ενός εκ των 
κατωτέρω:

(γ) εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ή 
υποβάλλονται σε επεξεργασία κατ΄ εντολή 



AM\555961.2EL.doc 9/51 PE 353.672v01-00

EL

ενός εκ των κατωτέρω:
(i) δημόσιας αρχής, έχουν παραχθεί ή 
παραληφθεί από δημόσια αρχή, ή τα 
διαχειρίζεται ή τα επικαιροποιεί αυτή η 
αρχή·

(i) δημόσιας αρχής, η οποία παράγει ή
διαχειρίζεται ή επικαιροποιεί ή 
παραλαμβάνει δεδομένα·

(ii) φυσικού ή νομικού προσώπου για 
λογαριασμό δημόσιας αρχής·
(iii) τρίτου μέρους στο οποίο έχουν διατεθεί 
υπηρεσίες τηλεφόρτωσης προς την 
υποδομή σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 3·

(ii) τρίτου μέρους στο οποίο έχουν διατεθεί 
υπηρεσίες δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 3·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιείται ο όρος "κατοχή" χωρίς λεπτομερέστερες 
διευκρινίσεις. Ο όρος "αρμοδιότητα" είναι πιο κατάλληλος. Ο όρος αυτός υποδηλώνει ότι η 
εκάστοτε υπηρεσία έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την χρήση αυτών των χωρικών πληροφοριών.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 48
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (c)

(γ) βρίσκονται στην κατοχή ενός εκ των 
κατωτέρω:

(γ) εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ή 
υποβάλλονται σε επεξεργασία κατ΄ εντολή 
ενός εκ των κατωτέρω:

(i) δημόσιας αρχής, έχουν παραχθεί ή 
παραληφθεί από δημόσια αρχή, ή τα 
διαχειρίζεται ή τα επικαιροποιεί αυτή η 
αρχή·

(i) δημόσιας αρχής, η οποία παράγει ή
διαχειρίζεται ή επικαιροποιεί ή 
παραλαμβάνει δεδομένα·

(ii) φυσικού ή νομικού προσώπου για 
λογαριασμό δημόσιας αρχής·
(iii) τρίτου μέρους στο οποίο έχουν διατεθεί 
υπηρεσίες τηλεφόρτωσης προς την 
υποδομή σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 3·

(ii) τρίτου μέρους στο οποίο έχουν διατεθεί 
υπηρεσίες δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 3·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιείται ο όρος "κατοχή" χωρίς λεπρομερέστερες 
διευκρινίσεις. Προκειμένου να αποσαφηνιστεί αυτός ο όρος προτείνεται είτε να προστεθεί μετά 
από τη λέξη "κατοχή" η διατύπωση "σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 11 της οδηγίας για τις 
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πληροφορίες του δημοσίου τομέα" είτε να συμπεριληφθεί στην παράγραφο αυτή επεξήγηση. 
Κατά τη γνώμη μας ο όρος "αρμοδιότητα" είναι πιο κατάλληλος. Ο όρος αυτός υποδηλώνει ότι 
η εκάστοτε υπηρεσία έχει το δικαίωμα να επιτρέπει τη χρήση αυτών των χωρικών 
πληροφοριών. Αν και ο όρος "αρχή" εξηγείται σε μεταγενέστερο σημείο της παρούσας οδηγίας, 
κρίνεται ωστόσο αρνητικά το γεγονός ότι στην οδηγία αυτή χρησιμοποιούνται διαφορετικοί 
όροι από ό,τι στην οδηγία για τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα (στην εν λόγω οδηγία 
χρησιμοποιείται ο όρος "φορέας του δημόσιου τομέα").

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 49
Άρθρο 2, παράγραφος 4, εδάφιο 1α (νέο)

Παρέχεται η ευκαιρία στα ενδιαφερόμενα 
μέρη, συμπεριλαμβανομένων των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
των χρηστών, των παραγωγών δεδομένων 
και των φορέων παροχής υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας να συμμετάσχουν 
στην διαδικασία ενδεχόμενης 
προσαρμογής των παραρτημάτων στην 
παρούσα οδηγία. 

Or. en

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 50
Άρθρο 3, παράγραφος 1

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της οδηγίας 2003/4/EΚ, εκτός 
εάν ορίζεται άλλως.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της οδηγίας 2003/4/EΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η μνεία "εκτός εάν ορίζεται άλλως" δεν είναι σαφής, διότι δεν διευκρινίζεται από ποιόν 
"ορίζεται άλλως". Αφετέρου, χρειάζεται επίσης συνοχή με το άρθρο 3, παράγραφος 2.
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Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 51
Άρθρο 4

Στην περίπτωση συνόλων χωρικών 
δεδομένων τα οποία έχει στην κατοχή της 
δημόσια αρχή ή κατέχει τρίτο μέρος για 
λογαριασμό δημόσιας αρχής σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), όταν 
πρόκειται για αρχή της κατώτατης δυνατής 
βαθμίδας σε κράτος μέλος, η οδηγία ισχύει 
μόνο για τα σύνολα χωρικών δεδομένων
των οποίων η συλλογή ή η διάδοση 
συντονίζεται από άλλη δημόσια αρχή ή 
απαιτείται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία.

Στην περίπτωση συνόλων χωρικών 
δεδομένων τα οποία έχει στην κατοχή της 
δημόσια αρχή ή κατέχει τρίτο μέρος για 
λογαριασμό δημόσιας αρχής σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), όταν 
πρόκειται για αρχή της κατώτατης δυνατής 
βαθμίδας σε κράτος μέλος, (δηλαδή σε 
τοπικό επίπεδο, όπως π.χ. σε δήμους ή 
κοινότητες), η οδηγία ισχύει μόνο όταν 
θεσπίζονται εθνικές διατάξεις σχετικά με 
αυτά τα σύνολα δεδομένων σε ανώτερη 
διοικητική βαθμίδα ή όταν υπάρχουν 
νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την 
χρήση αυτών των συνόλων δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενώ στο άρθρο 5, παράγραφος (a) γίνεται λόγος για εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
σε αυτό το άρθρο εμφανίζεται η έννοια της "κατώτατης βαθμίδας". Στην παρούσα οδηγία θα 
ήταν ωστόσο σκόπιμο να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ενιαία ορολογία. Για το λόγο αυτό θα 
πρέπει να διευκρινιστεί για ποιο από τα τρία προαναφερόμενα επίπεδα πρόκειται (τοπικό 
επίπεδο).

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 52
Άρθρο 4

Στην περίπτωση συνόλων χωρικών 
δεδομένων τα οποία έχει στην κατοχή της 
δημόσια αρχή ή κατέχει τρίτο μέρος για 
λογαριασμό δημόσιας αρχής σύμφωνα με 
το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), όταν 
πρόκειται για αρχή της κατώτατης 
δυνατής βαθμίδας σε κράτος μέλος, η 
οδηγία ισχύει μόνο για τα σύνολα χωρικών 
δεδομένων των οποίων η συλλογή ή η 
διάδοση συντονίζεται από άλλη δημόσια 
αρχή ή απαιτείται σύμφωνα με την εθνική 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
ισχύουν οι εξής ορισμοί:
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νομοθεσία.
1) ως «υποδομή χωρικών δεδομένων» 
νοείται η υποδομή τα συστατικά στοιχεία 
της οποίας αποτελούν μεταδεδομένα, 
σύνολα χωρικών δεδομένων και υπηρεσίες 
χωρικών δεδομένων, δικτυακές υπηρεσίες 
και τεχνολογίες, συμφωνίες μερισμού, 
πρόσβασης και χρήσης, καθώς και 
μηχανισμοί, μέθοδοι και διαδικασίες 
συντονισμού και παρακολούθησης που 
έχουν δημιουργηθεί, λειτουργούν ή 
διατίθενται σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία·
2) ως «χωρικά δεδομένα», νοούνται 
οποιαδήποτε δεδομένα αφορούν άμεσα ή 
έμμεσα συγκεκριμένη τοποθεσία ή 
γεωγραφική περιοχή.
3) ως «σύνολο χωρικών δεδομένων» 
νοείται αναγνωρίσιμη συλλογή χωρικών 
δεδομένων·
4) ως «υπηρεσίες χωρικών δεδομένων» 
νοούνται οι πράξεις που είναι δυνατό να 
εκτελούνται, με την εφαρμογή 
πληροφορικής, στα χωρικά δεδομένα που 
περιέχονται στα εν λόγω σύνολα δεδομένων 
ή μεταδεδομένα·
5) ως «χωροαντικείμενο» νοείται η 
αφηρημένη παρουσίαση υλικής οντότητας 
που σχετίζεται με συγκεκριμένη τοποθεσία 
ή γεωγραφική περιοχή· 
6) ως «μεταδεδομένα» νοούνται 
πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν σύνολα 
και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων και 
καθιστούν δυνατή την εξεύρεση, την 
ταξινόμηση και τη χρήση τους·
7) ως «δημόσια αρχή» νοείται: 
α) η κυβέρνηση ή άλλη δημόσια διοίκηση, 
συμπεριλαμβανομένων δημοσίων 
συμβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο·
β) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
εκτελεί δημόσια διοικητικά καθήκοντα 
δυνάμει του εθνικού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
αρμοδιοτήτων, δραστηριοτήτων ή 
υπηρεσιών σχετικών με το περιβάλλον και 
την τεχνολογική υποστήριξη που παρέχεται 
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κάθε φορά και αποσκοπεί στη βελτίωσή 
του
(γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
ασκεί καθήκοντα ή αρμοδιότητες 
δημόσιας αρχής, ή παρέχει δημόσιες 
υπηρεσίες, υπό τον έλεγχο φορέα ή 
προσώπου που εμπίπτει στα στοιχεία α) ή 
β).
Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να προβλέπουν 
ότι δεν πρέπει να θεωρούνται ως δημόσιες 
αρχές για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας οργανισμοί ή όργανα που ενεργούν 
υπό δικαστική ή νομοθετική ιδιότητα· 
(8) ως «τρίτο μέρος» νοείται κάθε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι δημόσια 
αρχή, χρησιμοποιεί όμως κωδικούς 
πρόσβασης. 

Or. el

Αιτιολόγηση

Η νέα διατύπωση καταστεί την παρούσα οδηγία συνεκτικότερη και πιο συγκεκριμένη.

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 53
Άρθρο 4

Στην περίπτωση συνόλων χωρικών 
δεδομένων τα οποία έχει στην κατοχή της 
δημόσια αρχή ή κατέχει τρίτο μέρος για 
λογαριασμό δημόσιας αρχής σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), όταν 
πρόκειται για αρχή της κατώτατης δυνατής 
βαθμίδας σε κράτος μέλος, η οδηγία ισχύει 
μόνο για τα σύνολα χωρικών δεδομένων των 
οποίων η συλλογή ή η διάδοση συντονίζεται 
από άλλη δημόσια αρχή ή απαιτείται 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Στην περίπτωση συνόλων χωρικών 
δεδομένων τα οποία έχει στην κατοχή της 
δημόσια αρχή ή κατέχει τρίτο μέρος για 
λογαριασμό δημόσιας αρχής σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), όταν 
πρόκειται για αρχή της κατώτατης δυνατής 
βαθμίδας σε κράτος μέλος, η παροχή 
δεδομένων που είναι πρόσθετα προς τα 
σύνολα χωρικών δεδομένων των οποίων η 
συλλογή ή η διάδοση συντονίζεται από άλλη 
δημόσια αρχή ή απαιτείται σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, πραγματοποιείται σε 
εθελοντική βάση.

Or. en
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 54
Άρθρο 5

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ως 
δημόσια αρχή νοείται:

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ως 
δημόσια αρχή νοείται:

(α) η κυβέρνηση ή άλλη δημόσια διοίκηση, 
συμπεριλαμβανομένων δημόσιων 
συμβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο·

(α) η κυβέρνηση ή άλλη δημόσια διοίκηση, 
συμπεριλαμβανομένων δημόσιων 
συμβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο·

(β) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που εκτελεί δημόσια διοικητικά καθήκοντα 
δυνάμει του εθνικού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
αρμοδιοτήτων, δραστηριοτήτων ή 
υπηρεσιών σχετικών με το περιβάλλον·

(β) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που εκτελεί άμεσα δημόσια διοικητικά 
καθήκοντα δυνάμει του εθνικού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
αρμοδιοτήτων, δραστηριοτήτων ή 
υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με το 
περιβάλλον·

(γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που ασκεί καθήκοντα ή αρμοδιότητες 
δημόσιας αρχής, ή παρέχει δημόσιες 
υπηρεσίες, υπό τον έλεγχο φορέα ή 
προσώπου που εμπίπτει στα στοιχεία α) ή 
β).
Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να προβλέπουν 
ότι δεν πρέπει να θεωρούνται ως δημόσιες 
αρχές για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας οργανισμοί ή όργανα που ενεργούν 
υπό δικαστική ή νομοθετική ιδιότητα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στους ορισμούς των σημείων β) και γ) δεν γίνεται επαρκής διάκριση μεταξύ των πραγματικών 
αρχών, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να δημιουργούν και να συντηρούν την υποδομή χωρικών 
δεδομένων στο πλαίσιο των δημόσιων καθηκόντων τους και τρίτων μερών που μπορούν απλώς 
να συμμετέχουν σε αυτά. Ιδίως με βάση τη διατύπωση του εδαφίου γ), τα νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν 100% στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας θα 
πρέπει να χαρακτηριστούν αρχές με την έννοια της οδηγίας. Μία κατάταξη αυτού του είδους θα 
είχε ως αποτέλεσμα να καταστούν δυσδιάκριτα τα όρια των αρμοδιοτήτων μεταξύ ιδιωτικών 
τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιχειρήσεων και των εθνικών φορέων.
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Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 55
Άρθρο 5, στοιχείο (γ)

(γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που ασκεί καθήκοντα ή αρμοδιότητες
δημόσιας αρχής, ή παρέχει δημόσιες 
υπηρεσίες, υπό τον έλεγχο φορέα ή 
προσώπου που εμπίπτει στα στοιχεία α) ή 
β).

(γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που ασκεί δημόσιο καθήκον με την έννοια 
της οδηγίας 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Νοεμβρίου 2003 για την περαιτέρω χρήση 
πληροφοριών του δημόσιου τομέα, ή 
παρέχει δημόσιες υπηρεσίες, υπό τον έλεγχο 
φορέα ή προσώπου που εμπίπτει στα 
στοιχεία α) ή β).

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενώ η οδηγία για τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα αναφέρεται σε "φορείς του δημόσιου 
τομέα" και σε "δημόσια αποστολή", στο παρόν άρθρο γίνεται λόγος για "δημόσιες διοικήσεις", 
"δημόσιους συμβουλευτικούς φορείς", "δημόσια αρμοδιότητα" και "δημόσια καθήκοντα".  Δεν 
παρέχεται ωστόσο καμία επεξήγηση αυτών των εννοιών και κατά συνέπεια θα πρέπει να 
απαιτηθεί.

Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 56
Άρθρο 5, στοιχείο (γ)

(γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που ασκεί καθήκοντα ή αρμοδιότητες 
δημόσιας αρχής, ή παρέχει δημόσιες 
υπηρεσίες, υπό τον έλεγχο φορέα ή 
προσώπου που εμπίπτει στα στοιχεία α) ή 
β).

(γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που ασκεί δημόσιο καθήκον με την έννοια 
της οδηγίας 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Νοεμβρίου 2003 για την περαιτέρω χρήση 
πληροφοριών του δημόσιου τομέα, ή 
παρέχει δημόσιες υπηρεσίες, υπό τον έλεγχο 
φορέα ή προσώπου που εμπίπτει στα 
στοιχεία α) ή β).

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενώ η οδηγία για τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα αναφέρεται σε "φορείς του δημόσιου 
τομέα" και σε "δημόσια αποστολή", στο παρόν άρθρο γίνεται λόγος για "δημόσιες διοικήσεις", 
"δημόσιους συμβουλευτικούς φορείς", "δημόσια αρμοδιότητα" και "δημόσια καθήκοντα".  Δεν 
παρέχεται ωστόσο καμία επεξήγηση αυτών των εννοιών.
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Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 57
Άρθρο 5, εδάφιο 2

Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να προβλέπουν 
ότι δεν πρέπει να θεωρούνται ως δημόσιες 
αρχές για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας οργανισμοί ή όργανα που ενεργούν 
υπό δικαστική ή νομοθετική ιδιότητα.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση που θεσπίζεται στην παράγραφο 2 είναι περιττή, δεδομένου ότι η περιβαλλοντική 
πολιτική και οι δικαστικές αποφάσεις σχετικά με το περιβάλλον αποτελούν τμήμα του συνόλου 
των πληροφοριών που σχετίζονται με το περιβάλλον. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται στο 
πλαίσιο του προγράμματος IDA της ΕΕ και στο πλαίσιο των υποχρεωτικών πλαισίων των 
κρατών μελών σχετικά με τη διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 58
Άρθρο 5, εδάφιο 2

Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να προβλέπουν 
ότι δεν πρέπει να θεωρούνται ως δημόσιες 
αρχές για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας οργανισμοί ή όργανα που ενεργούν 
υπό δικαστική ή νομοθετική ιδιότητα.

Διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός περί δημόσιας αρχής πρέπει να μπορεί να ισχύει και για δικαιοδοτικά όργανα, όπως 
π.χ. ένα δικαστήριο.
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 59
Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη δημιουργούν και 
λειτουργούν υποδομές για χωρικές 
πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

Τα κράτη μέλη δημιουργούν και 
λειτουργούν υποδομές για χωρικές 
πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

Σε περίπτωση που στις υποδομές αυτές 
συμμετέχουν τρίτα μέρη, λαμβάνουν -
εφόσον προκύπτει σημαντικό οικονομικό 
κόστος - κατάλληλη αποζημίωση.
Σε περίπτωση μεταγενέστερης, αμιγώς 
εμπορικής χρήσης των δεδομένων, είναι 
αναγκαία η κατάλληλη συμμετοχή τους 
στα κέρδη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ληφθούν σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη οι οικονομικές πτυχές της διάθεσης και 
χρήσης των δεδομένων. Για τους ενδιαφερόμενους ιδιωτικούς φορείς προκύπτει σημαντικό 
κόστος τόσο λόγω της συλλογής δεδομένων όσο και λόγω της αναγκαίας μετατροπής σε έναν 
συμβατό με την βάση δεδομένων μορφότυπο. Το κόστος αυτό θα πρέπει να αντισταθμιστεί με 
κατάλληλο τρόπο. Στην αιτιολόγησή της η Επιτροπή διαβλέπει επίσης καλές προοπτικές 
κέρδους στον ιδιωτικό τομέα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθεί επαρκώς υπόψη η 
οικονομική αξία αυτών των δεδομένων.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 60
Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη δημιουργούν και 
λειτουργούν υποδομές για χωρικές 
πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

Τα κράτη μέλη δημιουργούν και 
λειτουργούν υποδομές για τις δικές τους 
χωρικές πληροφορίες σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή μπορεί να 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες συντονισμού 
και τυποποίησης.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθοριστούν καλύτερα τα εθνικά και τα κοινοτικά πεδία.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 61
Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

(β) τα δικαιώματα χρήσης συνόλων και 
υπηρεσιών χωρικών δεδομένων·

(β) οι όροι χρήσης για υπηρεσίες και 
σύνολα χωρικών δεδομένων 
(συμπεριλαμβανομένης της ισχύος των 
χωρικών δεδομένων για ειδικές 
εφαρμογές)· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η κοινοποίηση όρων χρήσης, οι οποίοι πρέπει αποδεδειγμένα να γίνονται 
δεκτοί (όπως οι συμφωνίες παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης τεχνικών πληροφοριών για το 
κατέβασμα περιεχομένων από το Ίντερνετ), δεδομένου ότι παράγονται χωρικά δεδομένα με 
ειδικό τρόπο για ειδικούς σκοπούς. Ενδεχόμενη χρήση αυτών των δεδομένων για άλλους 
σκοπούς θα μπορούσε να έχει επιζήμιες επιπτώσεις. Η απλή παροχή πληροφοριών σχετικά με 
τα χωρικά δεδομένα στα μεταδεδομένα δεν απαλλάσσει εκ των προτέρων τον παραγωγό 
δεδομένων από αξιώσεις αποζημίωσης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να απαιτηθεί από τους 
παραγωγούς δεδομένων η κοινοποίηση όρων χρήσης, στους οποίους θα συμπεριλαμβάνεται 
μεταξύ άλλων διευκρίνιση σχετικά με τον σκοπό χρήσης των δεδομένων, αλλιώς στην οδηγία θα 
πρέπει να προβλέπεται απαλλαγή του παραγωγού δεδομένων από αξιώσεις αποζημίωσης 
οιασδήποτε μορφής (βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 26).

Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 62
Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

(β) τα δικαιώματα χρήσης συνόλων και 
υπηρεσιών χωρικών δεδομένων·

(β) οι όροι χρήσης για υπηρεσίες και 
σύνολα χωρικών δεδομένων 
(συμπεριλαμβανομένης της ισχύος των 
χωρικών δεδομένων για ειδικές 
εφαρμογές)· 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η κοινοποίηση όρων χρήσης, οι οποίοι πρέπει αποδεδειγμένα να γίνονται 
δεκτοί (όπως οι συμφωνίες παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης τεχνικών πληροφοριών για το 
κατέβασμα περιεχομένων από το Ίντερνετ), δεδομένου ότι παράγονται χωρικά δεδομένα με 
ειδικό τρόπο για ειδικούς σκοπούς. Ενδεχόμενη χρήση αυτών των δεδομένων για άλλους 
σκοπούς θα μπορούσε να έχει επιζήμιες επιπτώσεις. Η απλή παροχή πληροφοριών σχετικά με 
τα χωρικά δεδομένα στα μεταδεδομένα δεν απαλλάσσει εκ των προτέρων τον παραγωγό 
δεδομένων από αξιώσεις αποζημίωσης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να απαιτηθεί από τους 
παραγωγούς δεδομένων η κοινοποίηση όρων χρήσης, στους οποίους θα συμπεριλαμβάνεται 
μεταξύ άλλων διευκρίνιση σχετικά με τον σκοπό χρήσης των δεδομένων, αλλιώς στην οδηγία θα 
πρέπει να προβλέπεται απαλλαγή του παραγωγού δεδομένων από αξιώσεις αποζημίωσης 
οιασδήποτε μορφής (βλ. τροπολογία στο άρθρο 26).

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 63
Άρθρο 8, παράγραφος 2, σημείο (β)

τα δικαιώματα χρήσης συνόλων και 
υπηρεσιών χωρικών δεδομένων·

τα δικαιώματα χρήσης συνόλων και 
υπηρεσιών χωρικών δεδομένων και τις 
ενδεχόμενες αντίστοιχες δαπάνες·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η γνώση και η σύγκριση των δαπανών είναι σημαντικά στοιχεία που πρέπει να γίνονται 
γνωστά.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 64
Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο (ε)

ε) τα σύνολα χωρικών δεδομένων στα 
οποία η πρόσβαση του κοινού είναι 
περιορισμένη σύμφωνα με το άρθρο 19 
καθώς και τους λόγους της περιορισμένης 
πρόσβασης. 

Διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν θεωρούμε απαραίτητη τη δημιουργία μεταδεδομένων για εκείνα τα σύνολα δεδομένων στα 
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οποία η πρόσβαση του κοινού υπόκειται σε περιορισμούς.

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 65
Άρθρο 9

Τα κράτη μέλη δημιουργούν τα 
μεταδεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 
8 σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:

Τα κράτη μέλη δημιουργούν τα 
μεταδεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 
8 εντός [3 ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα σύνολα 
χωρικών δεδομένων που υπάγονται σε 
θέματα τα οποία καταλογογραφούνται στα 
παραρτήματα Ι, ΙΙ και III είναι εφαρμοστέα 
στην επικράτεια του κράτους μέλους.

(a) εντός [3 ετών μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα 
σύνολα χωρικών δεδομένων που υπάγονται 
σε ένα ή περισσότερα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στα παραρτήματα Ι 
και ΙΙ·

(β) εντός [6 ετών μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα 
σύνολα χωρικών δεδομένων που υπάγονται 
σε ένα ή περισσότερα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 66
Άρθρο 9

Τα κράτη μέλη δημιουργούν τα 
μεταδεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 
8 σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:

Τα κράτη μέλη δημιουργούν τα 
μεταδεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 
8 σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:

εντός [3 ετών μετά την έναρξη ισχύος της
παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα σύνολα 
χωρικών δεδομένων που υπάγονται σε ένα ή 
περισσότερα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στα παραρτήματα Ι 

εντός [3 ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα σύνολα 
χωρικών δεδομένων που έχουν σχέση με ένα 
ή περισσότερα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στα παραρτήματα Ι 
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και ΙΙ· και ΙΙ·
εντός [6 ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα σύνολα 
χωρικών δεδομένων που υπάγονται σε ένα ή 
περισσότερα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στο παράρτημα ΙΙΙ.

εντός [6 ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα σύνολα 
χωρικών δεδομένων που έχουν σχέση με ένα 
ή περισσότερα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια επιθυμεί να διευκρινίσει περί ποίων δεδομένων πρόκειται, κυρίως όμως θέλει να 
φέρει σε συνοχή την περιγραφή που περιέχει το άρθρο 9 με τους στόχους που διατυπώνει το 
άρθρο 2.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 67
Άρθρο 9

Τα κράτη μέλη δημιουργούν τα 
μεταδεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 
8 σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:

Τα κράτη μέλη δημιουργούν τα 
μεταδεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 
8 σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:

εντός [3 ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα σύνολα 
χωρικών δεδομένων που υπάγονται σε ένα ή 
περισσότερα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στα παραρτήματα Ι 
και ΙΙ·

εντός [3 ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα σύνολα 
χωρικών δεδομένων που υπάγονται σε 
κάποιο από τα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στα παραρτήματα Ι 
και ΙΙ·

εντός [6 ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα σύνολα 
χωρικών δεδομένων που υπάγονται σε ένα ή 
περισσότερα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στο παράρτημα ΙΙΙ.

εντός [6 ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα σύνολα 
χωρικών δεδομένων που υπάγονται σε 
κάποιο από τα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Or. es

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 68
Άρθρο 11, παράγραφος 1, σημείο (α)
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α) εναρμονισμένες προδιαγραφές για τα 
χωρικά δεδομένα·

α) προδιαγραφές για την εναρμόνιση των 
χωρικών δεδομένων·

Or. es

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 69
Άρθρο 11, παράγραφος 2

2. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής 
στην εκπόνηση των εκτελεστικών διατάξεων 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 σε 
πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τα χωρικά 
δεδομένα λόγω του ρόλου τους στην 
υποδομή χωρικών πληροφοριών, στα οποία 
περιλαμβάνονται οι χρήστες, οι παραγωγοί, 
οι πάροχοι υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας ή 
ο συντονιστικός φορέας.

2. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής 
στην εκπόνηση των εκτελεστικών διατάξεων 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 τόσο 
στους εκπροσώπους της εθνικής, 
περιφερειακής και τοπικής διοίκησης των 
κρατών μελών, λόγω της σημασίας τους 
ως παραγωγών και φορέων ελέγχου και 
παροχής χωρικών δεδομένων όσο και σε 
πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τα χωρικά 
δεδομένα λόγω του ρόλου τους στην 
υποδομή χωρικών πληροφοριών, στα οποία 
περιλαμβάνονται οι χρήστες, οι παραγωγοί, 
οι πάροχοι υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας ή 
ο συντονιστικός φορέας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην διατύπωση της Επιτροπής, λόγω της απαρίθμησης των συμμετεχόντων στη διαδικασία 
επεξεργασίας, διαστρεβλώνεται η σπουδαιότητα των φορέων που συμμετέχουν πραγματικά στη 
διαδικασία παραγωγής, ελέγχου και παροχής. Δεδομένου ότι το κόστος και η κατανομή του θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη και σ' αυτό το σημείο, ζητείται αλλαγή της διατύπωσης.

Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 70
Άρθρο 11, παράγραφος 2

2. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής 
στην εκπόνηση των εκτελεστικών διατάξεων 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 σε 
πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τα χωρικά 

2. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής 
στην εκπόνηση των εκτελεστικών διατάξεων 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 τόσο 
στους εκπροσώπους της εθνικής, 
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δεδομένα λόγω του ρόλου τους στην 
υποδομή χωρικών πληροφοριών, στα οποία 
περιλαμβάνονται οι χρήστες, οι παραγωγοί, 
οι πάροχοι υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας ή 
ο συντονιστικός φορέας.

περιφερειακής και τοπικής διοίκησης των 
κρατών μελών, λόγω της σημασίας τους 
ως παραγωγών και φορέων ελέγχου και 
παροχής χωρικών δεδομένων όσο και σε 
πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τα χωρικά 
δεδομένα λόγω του ρόλου τους στην 
υποδομή χωρικών πληροφοριών, στα οποία 
περιλαμβάνονται οι χρήστες, οι παραγωγοί, 
οι πάροχοι υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας ή 
ο συντονιστικός φορέας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην διατύπωση της Επιτροπής διαστρεβλώνεται η σημασία των φορέων που συμμετέχουν 
πραγματικά στη διαδικασία παραγωγής, ελέγχου και παροχής. Δεδομένου ότι το κόστος και η 
κατανομή του θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και σ' αυτό το σημείο, ζητείται αλλαγή της 
διατύπωσης.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 71
Άρθρο 13, παράγραφος 1

1. Στην περίπτωση συνόλων χωρικών 
δεδομένων που υπάγονται σε ένα ή 
περισσότερα θέματα που 
καταλογογραφούνται στο παράρτημα Ι ή ΙΙ, 
οι εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
πρέπει να πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4.

1. Στην περίπτωση συνόλων χωρικών 
δεδομένων που υπάγονται σε κάποιο από τα
θέματα που καταλογογραφούνται στο 
παράρτημα Ι , ΙΙ ή ΙΙΙ, οι εκτελεστικές 
διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 
παράγραφος 1 στοιχείο α) πρέπει να 
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις 
παραγράφους 2, 3 και 4.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην παράγραφο αυτή πρέπει να μνημονευθεί και το Παράρτημα ΙΙΙ, διότι πρόκειται για 
θεματικό πεδίο που πρέπει να εναρμονισθεί δεόντως, πόσο μάλλον που υπάρχει προθεσμία για 
την ενσωμάτωσή του.
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Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 72
Άρθρο 13, παράγραφος 1

1. Στην περίπτωση συνόλων χωρικών 
δεδομένων που υπάγονται σε ένα ή 
περισσότερα θέματα που 
καταλογογραφούνται στο παράρτημα Ι ή ΙΙ, 
οι εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
πρέπει να πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4.

1. Στην περίπτωση συνόλων χωρικών 
δεδομένων που υπάγονται στα θέματα που 
καταλογογραφούνται στο παράρτημα Ι ή ΙΙ, 
οι εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
πρέπει να πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4.

Or. en

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 73
Άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

a) κοινό σύστημα μονοσήμαντων 
αναγνωριστικών για χωροαντικείμενα·

Διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η προσπάθεια πρέπει να εστιασθεί στην εναρμόνιση και ενσωμάτωση συνόλων και 
ονοματολογιών οντοτήτων (features) χωρίς απόπειρα επιβολής κάποιου συστήματος 
μονοσήμαντων αναγνωριστικών σε επίπεδο μεμονωμένων αντικειμένων.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 74
Άρθρο 13, παράγραφος 2, σημείο (α)

α) κοινό σύστημα μονοσήμαντων 
αναγνωριστικών για χωροαντικείμενα·

α) σύνολο από κοινού χρησιμοποιήσιμων 
συστημάτων αναγνώρισης γεωγραφικών 
αντικειμένων

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση στερείται ευκρίνειας. Όντως, σκοπός του κειμένου είναι να φτάσουμε σε μια 
ανταλλαγή κοινών εφαρμόσιμων μέτρων, που είναι το νόημα του άρθρου αυτού. Όμως, η χρήση 
του όρου "μονοσήμαντων αναγνωριστικών" μπορεί να προκαλέσει σύγχυση εάν εκληφθεί ότι 
παραπέμπει σε μια ήδη χρησιμοποιούμενη τεχνική που δεν θεωρείται η πλέον ενδεδειγμένη. Για 
να αποφευχθεί κάθε παρερμηνεία, πρέπει να αλλάξουμε τον όρο "μονοσήμαντων 
αναγνωριστικών".

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 75
Άρθρο 14

Οι εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
εκδίδονται σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:

Οι εκτελεστικές διατάξεις για τα σύνολα 
χωρικών δεδομένων που αντιστοιχούν στα 
θέματα που απαριθμούνται στα 
Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, οι οποίες
προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο α) εκδίδονται 

(a) εντός [2 ετών μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα 
σύνολα χωρικών δεδομένων που υπάγονται 
σε ένα ή περισσότερα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στο παράρτημα Ι·
(β) εντός [5 ετών μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα 
σύνολα χωρικών δεδομένων που υπάγονται 
σε ένα ή περισσότερα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στα παραρτήματα ΙΙ 
ή ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 76
Άρθρο 14

Οι εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
εκδίδονται σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:

Οι εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
εκδίδονται σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:
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εντός [2 ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα σύνολα 
χωρικών δεδομένων που υπάγονται σε ένα ή 
περισσότερα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στο παράρτημα Ι·

εντός [2 ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα σύνολα 
χωρικών δεδομένων που έχουν σχέση με ένα 
ή περισσότερα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στο παράρτημα Ι·

εντός [5 ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα σύνολα 
χωρικών δεδομένων που υπάγονται σε ένα ή 
περισσότερα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στα παραρτήματα ΙΙ ή 
ΙΙΙ.

εντός [5 ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα σύνολα 
χωρικών δεδομένων που έχουν σχέση με ένα 
ή περισσότερα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στα παραρτήματα ΙΙ ή 
ΙΙΙ.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια επιθυμεί να διευκρινίσει περί ποίων δεδομένων πρόκειται, κυρίως όμως θέλει να 
φέρει σε συνοχή την περιγραφή που περιέχει το άρθρο 14 με τους στόχους που διατυπώνει το 
άρθρο 2.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 77
Άρθρο 14

Οι εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
εκδίδονται σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:

Οι εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
εκδίδονται σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:

εντός [2 ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα σύνολα 
χωρικών δεδομένων που υπάγονται σε ένα ή 
περισσότερα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στο παράρτημα Ι·

εντός [2 ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα σύνολα 
χωρικών δεδομένων που υπάγονται σε 
κάποιο από τα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στο παράρτημα Ι.

εντός [5 ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα σύνολα 
χωρικών δεδομένων που υπάγονται σε ένα ή 
περισσότερα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στα παραρτήματα ΙΙ ή 
ΙΙΙ.

εντός [5 ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα σύνολα 
χωρικών δεδομένων που υπάγονται σε 
κάποιο από τα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στα παραρτήματα ΙΙ ή 
ΙΙΙ.

Or. es
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Τροπολογία: Caroline Jackson, Mary Honeyball

Τροπολογία 78
Άρθρο 15

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σύνολα 
χωρικών δεδομένων τα οποία έχουν 
συλλεχθεί ή επικαιροποιηθεί αφού έχουν 
παρέλθει δύο έτη μετά την ημερομηνία 
έκδοσης των σχετικών προδιαγραφών που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο α) ευθυγραμμίζονται προς αυτές τις 
προδιαγραφές με την προσαρμογή ή τον
μετασχηματισμό των συνόλων χωρικών 
δεδομένων.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σύνολα 
χωρικών δεδομένων τα οποία έχουν 
συλλεχθεί, αναδιαρθρωθεί ή 
επανασχεδιαστεί στο σύνολό τους αφού 
έχουν παρέλθει δύο έτη μετά την 
ημερομηνία έκδοσης των σχετικών 
προδιαγραφών που προβλέπονται στο άρθρο 
11 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
ευθυγραμμίζονται προς αυτές τις 
προδιαγραφές με την προσαρμογή των 
προδιαγραφών ή την διαλειτουργικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σημερινό κείμενο θα απαιτούσε συνολικό επανασχεδιασμό εκτεταμένων βάσεων δεδομένων 
που υποβάλλονται σε τακτικές επικαιροποιήσεις μικρής κλίμακας, ώστε να είναι συμβατές με τις 
νέες τεχνικές προδιαγραφές. Τούτο θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις 
αναδιάρθρωσης ευρείας κλίμακας ή στην δημιουργία νέων βάσεων δεδομένων. Ο χρόνος, το 
χρήμα και η εμπειρογνωμοσύνη θα πρέπει να εστιασθούν σε μελλοντική εργασία και όχι στον 
επανασχεδιασμό έργου που έχει επιτελεσθεί στο παρελθόν· επίσης, θα πρέπει να διασφαλιστεί η 
διαλειτουργικότητα, να καταστεί δηλαδή δυνατή η αλληλεπίδραση των βάσεων δεδομένων 
χωρίς τη δυσανάλογη απαίτηση να έχουν ακριβώς την ίδια διάρθρωση.

Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 79
Άρθρο 16, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οποιεσδήποτε πληροφορίες ή δεδομένα 
χρειάζονται για τη συμμόρφωση προς τις 
εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 11 παράγραφος 1 διατίθενται στις 
δημόσιες αρχές ή στα τρίτα μέρη υπό όρους 
που δεν περιορίζουν τη χρήση τους για τον 
σκοπό αυτό.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οποιεσδήποτε πληροφορίες ή δεδομένα 
χρειάζονται για τη συμμόρφωση προς τις 
εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 11 παράγραφος 1 διατίθενται στις 
δημόσιες αρχές ή στα τρίτα μέρη ή 
ανταλλάσσονται με αυτά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις τις οδηγίας για την περαιτέρω 
χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα. 
Οι περιορισμοί της χρήσης που πρέπει να 
τηρούνται πρέπει να διατυπώνονται με 
διαφανή και κατανοητό τρόπο υπό μορφή 
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όρων χρήσης και να αποδεικνύεται  η 
αποδοχή τους από τους χρήστες, ώστε να 
αποφεύγονται εσφαλμένες εφαρμογές και οι 
συνακόλουθες ζημίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή υπονομεύει ενδεχομένως ανάλογες διατάξεις της οδηγίας για τις πληροφορίες 
του δημοσίου τομέα, στην οποία παρέχεται στην Επιτροπή η δυνατότητα, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 30, παράγραφος 2 να θεσπίζει εκτελεστικές διατάξεις σχετικά με 
συμφωνίες για την ανταλλαγή χωρικών δεδομένων. Στο σημείο αυτό δεν υπάρχει ούτε καν 
υπαινιγμός σχετικά με το περιεχόμενο ή την κατεύθυνση αυτών των εκτελεστικών διατάξεων. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η νομική ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών θα ήταν προτιμότερο
να χρησιμοποιούνται ήδη εγκριθείσες κοινοτικές οδηγίες, αντί να δημιουργούνται συνεχώς νέες 
φραστικές διατυπώσεις, που αποκλίνουν εν μέρει σημαντικά από τους υπάρχοντες ορισμούς.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 80
Άρθρο 17

1. Τα κράτη μέλη δημιουργούν και 
λειτουργούν υπηρεσίες τηλεφόρτωσης προς 
την υποδομή (upload) για να καθίστανται 
προσβάσιμα τα μεταδεδομένα και τα σύνολα 
και οι υπηρεσίες χωρικών δεδομένων μέσω 
των υπηρεσιών που προβλέπονται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 1.

1. Τα κράτη μέλη δημιουργούν και 
λειτουργούν διαλειτουργικές υπηρεσίες για 
να καθίστανται προσβάσιμα τα 
μεταδεδομένα και τα σύνολα και οι 
υπηρεσίες χωρικών δεδομένων μέσω των 
υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1.

2. Οι υπηρεσίες τηλεφόρτωσης προς την 
υποδομή που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 καθίστανται προσβάσιμες στις δημόσιες 
αρχές.

2. Οι διαλειτουργικές υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθίστανται 
προσβάσιμες στις δημόσιες αρχές.

3. Οι υπηρεσίες τηλεφόρτωσης προς την 
υποδομή που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 καθίστανται προσβάσιμες σε τρίτα μέρη 
μετά από αίτημά τους, υπό τον όρο ότι τα 
σύνολα και οι υπηρεσίες τους χωρικών 
δεδομένων πληρούν τις εκτελεστικές 
διατάξεις όπου ορίζονται οι υποχρεώσεις, 
ιδίως όσον αφορά τα μεταδεδομένα, τις 
δικτυακές υπηρεσίες και τη 
διαλειτουργικότητα.

3. Οι διαλειτουργικές υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθίστανται 
προσβάσιμες σε τρίτα μέρη μετά από αίτημά 
τους, υπό τον όρο ότι τα σύνολα και οι 
υπηρεσίες τους χωρικών δεδομένων 
πληρούν τις εκτελεστικές διατάξεις όπου 
ορίζονται οι υποχρεώσεις, ιδίως όσον αφορά 
τα μεταδεδομένα, τις δικτυακές υπηρεσίες 
και τη διαλειτουργικότητα.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Μια Υποδομή Χωρικών Δεδομένων (SDI) είναι "μια ενοποιημένη δομή γεωγραφικών 
δεδομένων κατανεμημένων σε διάφορα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, προσβάσιμη 
μέσω Διαδικτύου με ένα ελάχιστο αριθμό πρωτοκόλλων και τυποποιημένων χαρακτηριστικών, 
που πέρα από τα δεδομένα και τις περιγραφές τους (μεταδεδομένα) περιλαμβάνει και τις 
τεχνολογίες αναζήτησης και πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα, τα πρότυπα για την παραγωγή, 
διαχείριση και διάδοσή τους, καθώς και τις συμφωνίες μεταξύ των παραγωγών τους και μεταξύ 
των παραγωγών και των χρηστών", και επομένως είναι μια δομή που παρέχει υπηρεσία 
διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, με τη 
μεταβίβαση δεδομένων σε κάποιο σύστημα ως μια απλώς από τις δυνατές εφαρμογές της. 

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 81
Άρθρο 18, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι 
εύχρηστες και εύκολα προσβάσιμες μέσω 
του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε άλλου 
μέσου τηλεπικοινωνίας είναι διαθέσιμο στο 
κοινό.

Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι 
εύχρηστες και εύκολα προσβάσιμες μέσω 
του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε άλλου 
μέσου τηλεπικοινωνίας είναι διαθέσιμο στο 
κοινό, με εξαίρεση τα δεδομένα των 
οποίων η κοινοποίηση στο ευρύτερο κοινό 
θα συνεπαγόταν ορισμένες δυσμενείς 
επιπτώσεις. Οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει να 
αιτιολογούνται πλήρως. 

Or. el

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιχειρεί να καλύψει μία περιοχή ευαίσθητων δεδομένων των οποίων η 
κοινοποίηση στο ευρύτερο κοινό θα μπορούσε να προκαλέσει κοινωνικά προβλήματα.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 82
Άρθρο 18, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2

Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι 
εύχρηστες και εύκολα προσβάσιμες μέσω 
του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε άλλου 
μέσου τηλεπικοινωνίας είναι διαθέσιμο στο 
κοινό. 

Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι 
εύχρηστες και εύκολα προσβάσιμες μέσω 
του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε άλλου 
μέσου τηλεπικοινωνίας είναι διαθέσιμο στο 
κοινό βάσει οικονομικών όρων 
καθοριζόμενων από τα κράτη μέλη.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές δομές έχουν διαφορετικά οικονομικά μοντέλλα. Όντως, κάποιες χρηματοδοτούνται 
εξ ολοκλήρου από το κράτος και κάποιες μόνον εν μέρει. Πρέπει στον τομέα αυτό να 
σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 83
Άρθρο 19, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)

(δ) τον εμπιστευτικό χαρακτήρα εμπορικών 
ή βιομηχανικών πληροφοριών όταν η εθνική 
ή κοινοτική νομοθεσία προβλέπει αυτόν τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα προκειμένου να 
προστατευθεί θεμιτό οικονομικό συμφέρον,
συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου 
συμφέροντος για την τήρηση του 
εμπιστευτικού χαρακτήρα των 
στατιστικών στοιχείων και του 
φορολογικού απορρήτου·

(δ) τον εμπιστευτικό χαρακτήρα εμπορικών 
ή βιομηχανικών πληροφοριών όταν η εθνική 
ή κοινοτική νομοθεσία προβλέπει αυτόν τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα προκειμένου να 
προστατευθεί θεμιτό οικονομικό συμφέρον·

Or. en

Τροπολογία: Caroline Jackson, Mary Honeyball

Τροπολογία 84
Άρθρο 19, παράγραφος 1, στοιχείο (στ α) (νέο)

(στ a) τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρωτοβουλία INSPIRE δεν επιτρέπεται να θεσπίζει διαφορετικό καθεστώς από την 
υπάρχουσα νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την λειτουργία της οδηγίας σχετικά με την πρόσβαση 
σε περιβαλλοντικές πληροφορίες (2003/4). Στο άρθρο 19 της πρότασης της Επιτροπής θα 
πρέπει απλώς να επαναλαμβάνονται οι λόγοι άρνησης που παρατίθενται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 2 αυτής της οδηγίας.
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Τροπολογία: Caroline Jackson, Mary Honeyball

Τροπολογία 85
Άρθρο 19, παράγραφος 1, στοιχείο (στ β) (νέο)

(στ β) τα συμφέροντα ή την προστασία 
οποιουδήποτε προσώπου παρέσχε τις 
πληροφορίες που ζητήθηκαν σε εθελοντική 
βάση χωρίς να υπόκειται, ή να μπορεί να 
υπαχθεί σε σχετική νομική υποχρέωση, 
εκτός εάν το πρόσωπο αυτό έχει δώσει τη 
συγκατάθεσή του για την κοινοποίηση της 
εν λόγω πληροφορίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρωτοβουλία INSPIRE δεν επιτρέπεται να θεσπίζει διαφορετικό καθεστώς από την 
υπάρχουσα νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την λειτουργία της οδηγίας σχετικά με την πρόσβαση 
σε περιβαλλοντικές πληροφορίες (2003/4). Στο άρθρο 19 της πρότασης της Επιτροπής θα 
πρέπει απλώς να επαναλαμβάνονται οι λόγοι άρνησης που παρατίθενται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 2 αυτής της οδηγίας.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 86
Άρθρο 19, παράγραφος 2

2. Οι λόγοι περιορισμού της πρόσβασης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
ερμηνεύονται συσταλτικά, λαμβανομένου 
υπόψη, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, 
του δημόσιου συμφέροντος που εξυπηρετεί 
η παροχή πρόσβασης. Σε κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση, το δημόσιο 
συμφέρον που εξυπηρετεί η δημοσιοποίηση 
των πληροφοριών σταθμίζεται συγκριτικά 
προς το συμφέρον που εξυπηρετεί η 
περιορισμένη ή υπό προϋποθέσεις 
πρόσβαση. Τα κράτη μέλη δεν δύνανται, 
δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχεία α), δ), 
ε) και στ) να περιορίζουν την πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με εκπομπές στο 

2. Το δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετεί η 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών 
σταθμίζεται σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση συγκριτικά προς το συμφέρον 
που εξυπηρετεί η περιορισμένη ή υπό 
προϋποθέσεις πρόσβαση. Στο πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη ο 
εμπιστευτικός χαρακτήρας του 
επαγγελματικού και επιχειρηματικού 
απορρήτου. Τα κράτη μέλη δεν δύνανται, 
δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχεία α), δ), 
ε) και στ) να περιορίζουν την πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με εκπομπές στο 
περιβάλλον.
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περιβάλλον.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά τη χρήση προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να τηρείται σε μεγάλο βαθμό ο εμπιστευτικός 
χαρακτήρας του επιχειρηματικού ή του επαγγελματικού απορρήτου, εφόσον αυτά 
προστατεύονται από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο, προκειμένου να προστατεύονται 
δικαιολογημένα οικονομικά συμφέροντα. Η περιοριστική ερμηνεία αυτών των δικαιωμάτων 
προστασίας προσκρούει σε σημαντικές επιφυλάξεις νομικού χαρακτήρα.

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 87
Άρθρο 19, παράγραφος 2

2. Οι λόγοι περιορισμού της πρόσβασης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
ερμηνεύονται συσταλτικά, λαμβανομένου 
υπόψη, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, του 
δημόσιου συμφέροντος που εξυπηρετεί η 
παροχή πρόσβασης. Σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση, το δημόσιο συμφέρον που 
εξυπηρετεί η δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών σταθμίζεται συγκριτικά προς 
το συμφέρον που εξυπηρετεί η περιορισμένη 
ή υπό προϋποθέσεις πρόσβαση. Τα κράτη 
μέλη δεν δύνανται, δυνάμει της 
παραγράφου 1 στοιχεία α), δ), ε) και στ) να 
περιορίζουν την πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχετικά με εκπομπές στο περιβάλλον.

2. Οι λόγοι περιορισμού της πρόσβασης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
ερμηνεύονται συσταλτικά, λαμβανομένου 
υπόψη, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, του 
δημόσιου συμφέροντος που εξυπηρετεί η 
παροχή πρόσβασης. Σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση, το δημόσιο συμφέρον που 
εξυπηρετεί η δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών σταθμίζεται συγκριτικά προς 
το συμφέρον που εξυπηρετεί η περιορισμένη 
ή υπό προϋποθέσεις πρόσβαση. Τα κράτη 
μέλη δεν δύνανται να περιορίζουν την 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με 
εκπομπές στο περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία: Caroline Jackson, Mary Honeyball

Τροπολογία 88
Άρθρο 20, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) διατίθενται 
δωρεάν στο κοινό.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1 στοιχείο α) διατίθενται 
δωρεάν στο κοινό και ότι οι υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 
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στοιχείο β διατίθενται στο κοινό. Στην 
τελευταία περίπτωση τούτο μπορεί να 
συμπεριλαμβάνει, εφόσον είναι αναγκαίο, 
την καταβολή τέλους και/ή την χορήγηση
άδειας στο πρόσωπο που παρέχει την 
υπηρεσία στο κοινό, ή, εφόσον το επιλέξει ο 
πάροχος της υπηρεσίας, στο ίδιο το κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέσω ιστοσελίδων όπως η www.multimap.com, διατίθενται ήδη δωρεάν χωρικά δεδομένα στο 
κοινό. Τούτο είναι δυνατόν επειδή ο πάροχος πρόσβασης (π.χ. η multimap) καταβάλλει αντίτιμο 
για την παροχή πληροφοριών από τις υπηρεσίες χαρτογράφησης του κράτους μέλους και κάνει 
απόσβεση του κόστους μέσω της διαφήμισης. Η εν λόγω τροπολογία θα ενθαρρύνει αυτή την 
κοινή πρακτική της παροχής ελεύθερης πρόσβασης στο κοινό, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 89
Άρθρο 20

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) διατίθενται 
δωρεάν στο κοινό.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1 στοιχείο α) διατίθενται 
δωρεάν στο κοινό.

2. Όταν οι δημόσιες αρχές επιβάλλουν τέλη 
για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή ε), τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι διατίθενται 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου.

2. Όταν οι δημόσιες αρχές επιβάλλουν τέλη 
για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία β, γ), δ) ή 
ε), τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
διατίθενται υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
εμπορίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στα στοιχεία β και δ θα μπορούσαν επίσης να είναι υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας και η παρουσίασή τους θα μπορούσε να συνδέεται με υψηλό κόστος. 

Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 90
Άρθρο 20
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1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) διατίθενται 
δωρεάν στο κοινό.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1 στοιχείο α) διατίθενται 
δωρεάν στο κοινό.

2. Όταν οι δημόσιες αρχές επιβάλλουν τέλη 
για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή ε), τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι διατίθενται 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου.

2. Όταν οι δημόσιες αρχές επιβάλλουν τέλη 
για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία β, γ), δ) ή 
ε), τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
διατίθενται υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
εμπορίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στα στοιχεία β και δ θα μπορούσαν επίσης να είναι υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας και η παρουσίασή τους θα μπορούσε να συνδέεται με υψηλό κόστος.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 91
Άρθρο 20, παράγραφος 2

2. Όταν οι δημόσιες αρχές επιβάλλουν τέλη 
για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή ε), τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι διατίθενται 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου.

2. Όταν οι δημόσιες αρχές επιβάλλουν τέλη 
για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή ε), τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι διατίθενται 
υπηρεσίες πληροφορικής πρόσβασης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες μπορούν να τιμολογηθούν με διαφορετικούς τρόπους. Υπό την έννοια αυτή, ο 
όρος "πληροφορική πρόσβαση" είναι ευρύτερος από τον όρο "ηλεκτρονικό εμπόριο".

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 92
Άρθρο 21, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2

Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να
παρέχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές 
μέσω των δικών τους σημείων πρόσβασης. 

Τα κράτη μέλη παρέχουν πρόσβαση στις 
υπηρεσίες αυτές μέσω των δικών τους 
σημείων πρόσβασης.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την υποχρέωση και όχι απλώς την προαιρετική δυνατότητα να 
παρέχουν δικτυακή πύλη γεωγραφικών πληροφοριών (geoportal).

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 93
Άρθρο 23, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη υιοθετούν μέτρα για τον 
μερισμό των συνόλων και υπηρεσιών 
χωρικών δεδομένων μεταξύ των δημοσίων 
αρχών. Τα μέτρα αυτά πρέπει να παρέχουν 
τη δυνατότητα στις δημόσιες αρχές των 
κρατών μελών και στα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας να αποκτούν 
πρόσβαση στα σύνολα και τις υπηρεσίες 
χωρικών δεδομένων, καθώς και να 
ανταλλάσσουν και να χρησιμοποιούν αυτά 
τα σύνολα και τις υπηρεσίες για την άσκηση 
δημόσιας αποστολής τους που ενδέχεται να 
έχει άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο 
περιβάλλον.

1. Τα κράτη μέλη, με τη σύμφωνη γνώμη 
των περιφερειακών και εδαφικών 
θεσμικών τους οργάνων, υιοθετούν μέτρα 
για τον μερισμό των συνόλων και 
υπηρεσιών χωρικών δεδομένων μεταξύ των 
δημοσίων αρχών. Τα μέτρα αυτά πρέπει να 
παρέχουν τη δυνατότητα στις δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών και στα όργανα 
και τους οργανισμούς της Κοινότητας να 
αποκτούν πρόσβαση στα σύνολα και τις 
υπηρεσίες χωρικών δεδομένων, καθώς και 
να ανταλλάσσουν και να χρησιμοποιούν 
αυτά τα σύνολα και τις υπηρεσίες για την 
άσκηση δημόσιας αποστολής τους που 
ενδέχεται να έχει άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο 
στο περιβάλλον.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να κατοχυρωθεί η συμμετοχή και των τοπικών φορέων και οργάνων.

Τροπολογία: Caroline Jackson, Mary Honeyball

Τροπολογία 94
Άρθρο 23, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Τα μέτρα που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο αποκλείουν, στο σημείο χρήσης, 
οποιουσδήποτε περιορισμούς, ιδίως 
συναλλακτικού, δικονομικού, νομικού, 
θεσμικού ή χρηματοδοτικού χαρακτήρα.

Προκειμένου να αυξηθούν η χρήση και ο 
μερισμός δεδομένων, οι δημόσιες αρχές 
των κρατών μελών και τα θεσμικά όργανα 
και οι οργανισμοί της Κοινότητας έχουν 
πρόσβαση και χρησιμοποιούν τα σύνολα 
και τις υπηρεσίες χωρικών δεδομένων 



PE 353.672v01-00 36/51 AM\555961.2EL.doc

EL

μέσω του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η επαναχρησιμοποίηση των χωρικών δεδομένων. Ωστόσο, οι 
περισσότεροι πάροχοι χωρικών δεδομένων χορηγούν άδειες για τα δεδομένα έναντι τέλους. Από 
το τέλος αυτό χρηματοδοτούνται η συντήρηση και η ανάπτυξη της υπηρεσίας προκειμένου να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών. Το παρόν άρθρο ενδέχεται να έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στα κεφάλαια που μπορούν να επενδύσουν οι πάροχοι των δεδομένων 
στην υπηρεσία τους, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών και να 
βελτιωθεί η ποιότητα των δεδομένων. Η διασφάλιση της δυνατότητας δωρεάν 
επαναχρησιμοποίησης των πληροφοριών δεν μπορεί να υποστηριχθεί και θα έχει ως 
αποτέλεσμα χαμηλότερη ποιότητα των πληροφοριών και κατά συνέπεια πιο περιορισμένα οφέλη 
από την προτεινόμενη οδηγία.

Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 95
Άρθρο 23, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Τα μέτρα που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο αποκλείουν, στο σημείο χρήσης, 
οποιουσδήποτε περιορισμούς, ιδίως 
συναλλακτικού, δικονομικού, νομικού, 
θεσμικού ή χρηματοδοτικού χαρακτήρα.

Τα μέτρα που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο αποκλείουν, στο σημείο χρήσης εκ 
μέρους αρχών που ενεργούν με βάση 
δημόσια εντολή, οποιουσδήποτε 
περιορισμούς, ιδίως συναλλακτικού, 
δικονομικού, νομικού, θεσμικού ή 
χρηματοδοτικού χαρακτήρα, εφόσον δεν 
είναι αναγκαίοι περιορισμοί της χρήσης, 
λόγω της προστασίας του χρήστη από 
ζημία που προκαλείται από ακούσια 
εσφαλμένη χρήση των δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε αυτό το σημείο συνιστάται ανάλογη διατύπωση με τη διατύπωση του άρθρου 2, 7.4 της 
οδηγίας για τις πληροφορίες του δημοσίου τομέα.
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Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 96
Άρθρο 23, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2

Τα μέτρα που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο αποκλείουν, στο σημείο χρήσης, 
οποιουσδήποτε περιορισμούς, ιδίως 
συναλλακτικού, δικονομικού, νομικού, 
θεσμικού ή χρηματοδοτικού χαρακτήρα.

Τα μέτρα που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο αποκλείουν, στο σημείο χρήσης, 
οποιουσδήποτε περιορισμούς, ιδίως 
συναλλακτικού, δικονομικού, νομικού, 
θεσμικού ή χρηματοδοτικού χαρακτήρα, 
πλην των σχετιζομένων με το δικαίωμα 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

Or. fr

Τροπολογία: Caroline Jackson, Mary Honeyball

Τροπολογία 97
Άρθρο 23, παράγραφος 2

2. Η δυνατότητα μερισμού χωρικών 
δεδομένων, όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, παρέχεται σε φορείς που 
έχουν συσταθεί με διεθνή συμφωνία της 
οποίας συμβαλλόμενο μέρος είναι η 
Κοινότητα ή κράτος μέλος, για την εκτέλεση 
καθηκόντων που ενδέχεται να έχουν άμεσο 
ή έμμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον.

2. Οι ίδιες ρυθμίσεις σχετικά με τον
μερισμό χωρικών δεδομένων, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 1, παρέχεται 
σε φορείς που έχουν συσταθεί με διεθνή 
συμφωνία της οποίας συμβαλλόμενο μέρος 
είναι η Κοινότητα ή κράτος μέλος, για την 
εκτέλεση καθηκόντων που ενδέχεται να 
έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο 
περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 98
Άρθρο 23, παράγραφος 2

2. Η δυνατότητα μερισμού χωρικών 
δεδομένων, όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, παρέχεται σε φορείς που 
έχουν συσταθεί με διεθνή συμφωνία της 
οποίας συμβαλλόμενο μέρος είναι η 

2. Η δυνατότητα μερισμού χωρικών 
δεδομένων, όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, παρέχεται σε φορείς που 
έχουν συσταθεί με διεθνή συμφωνία της 
οποίας συμβαλλόμενο μέρος είναι η 
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Κοινότητα ή κράτος μέλος, για την εκτέλεση 
καθηκόντων που ενδέχεται να έχουν άμεσο 
ή έμμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Κοινότητα ή κράτος μέλος, για την εκτέλεση 
καθηκόντων που έχουν αντίκτυπο στο 
περιβάλλον. Από τον μερισμό αυτό 
εξαιρείται οιαδήποτε εμπορική χρήση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή είναι υπερβολικά γενικόλογη και δεν εξυπηρετεί τον επιδιωκόμενο στόχο. 
Έτσι, τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται τόσο από χρήσιμες από περιβαλλοντική 
άποψη και υπεύθυνες υπηρεσίες όσο και - για παράδειγμα μέσω εμπορικών συμφωνιών - από 
ομίλους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, που στη συνέχεια 
εκμεταλλεύονται εμπορικά αυτά τα δωρεάν παρεχόμενα δεδομένα. Η διασφάλιση σε αυτές τις 
υπηρεσίες της κοινής χρήσης χωρικών δεδομένων- επιπλέον σε μονομερή βάση - απορρίπτεται. 
Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες αυτές επιδείξουν πραγματικά σχετικό ενδιαφέρον, προτείνεται 
για κάθε μεμονωμένη περίπτωση η εφαρμογή διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 30.

Τροπολογία: Caroline Jackson, Mary Honeyball

Τροπολογία 99
Άρθρο 23, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να αποφευχθεί νόθευση του 
ανταγωνισμού σε περιπτώσεις όπου οι 
δημόσιες αρχές ασκούν επίσης εμπορικές 
δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με την 
άσκηση δημόσιας αποστολής, και 
δημοσιεύουν τα μέτρα αυτά.

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να αποφευχθεί νόθευση του 
ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην προκειμένη περίπτωση αρκεί να αναφερθεί ότι πρέπει να αποφευχθεί η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού. Στο δεύτερο μέρος της παραγράφου 3 γίνεται περιττή διάκριση μεταξύ δημόσιων 
και ιδιωτικών φορέων. 

Τροπολογία: Caroline Jackson, Mary Honeyball

Τροπολογία 100
Άρθρο 23, παράγραφος 4

4. Τα όργανα και οι οργανισμοί της 
Κοινότητας έχουν πρόσβαση στα σύνολα 
και τις υπηρεσίες χωρικών δεδομένων 

Διαγράφεται



AM\555961.2EL.doc 39/51 PE 353.672v01-00

EL

επιπροσθέτως της πρόσβασης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1. Η 
Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2, 
εκδίδει τις εκτελεστικές διατάξεις που 
διέπουν αυτή την πρόσβαση καθώς και τα 
σχετικά δικαιώματα χρήσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην προκειμένη περίπτωση αρκεί να αναφερθεί ότι πρέπει να αποφευχθεί η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού. Η παράγραφος 4 καθίσταται περιττή, δεδομένου ότι οι τροποποιημένες 
παράγραφοι 1 και 2 αναφέρονται στην πιθανή απαίτηση πρόσβασης σε πρόσθετα χωρικά 
δεδομένα.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 101
Άρθρο 23, παράγραφος 4

4. Τα όργανα και οι οργανισμοί της 
Κοινότητας έχουν πρόσβαση στα σύνολα 
και τις υπηρεσίες χωρικών δεδομένων 
επιπροσθέτως της πρόσβασης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1. Η 
Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2, 
εκδίδει τις εκτελεστικές διατάξεις που 
διέπουν αυτή την πρόσβαση καθώς και τα 
σχετικά δικαιώματα χρήσης. 

4. Τα όργανα και οι οργανισμοί της 
Κοινότητας έχουν συντονισμένες 
συμφωνίες όσον αφορά την πρόσβαση στα 
σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών 
δεδομένων. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 2, εκδίδει τις εκτελεστικές 
διατάξεις που διέπουν αυτή την πρόσβαση 
καθώς και τα σχετικά δικαιώματα χρήσης. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση υποδηλώνει απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες των κρατών μελών. 
Δεν είναι δυνατόν να είναι αυτή η πρόθεση της Επιτροπής και για το λόγο αυτό το κείμενο θα 
πρέπει να διατυπωθεί με σαφέστερο τρόπο. 

Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 102
Άρθρο 24
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Η Επιτροπή εκδίδει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 2, τις εκτελεστικές διατάξεις 
για την αύξηση του δυναμικού περαιτέρω 
χρήσης συνόλων και υπηρεσιών χωρικών 
δεδομένων από τρίτα μέρη. Στις εν λόγω 
εκτελεστικές διατάξεις επιτρέπεται να 
περιλαμβάνεται ο καθορισμός κοινών 
προϋποθέσεων αδειοδότησης.

Η Επιτροπή εκδίδει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 2, τις εκτελεστικές διατάξεις 
για την αύξηση του δυναμικού περαιτέρω 
χρήσης συνόλων και υπηρεσιών χωρικών 
δεδομένων από τρίτα μέρη. Στις εν λόγω 
εκτελεστικές διατάξεις, οι οποίες πρέπει να 
εναρμονιστούν με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Νοεμβρίου 2003, επιτρέπεται να 
περιλαμβάνεται ο καθορισμός κοινών 
προϋποθέσεων αδειοδότησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ανεξαρτήτως του αν η Επιτροπή ή τα ίδια τα κράτη μέλη θα θεσπίσουν ανάλογες διατάξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 30, παράγραφος 2, οι εκτελεστικές αυτές διατάξεις θα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να συμφωνούν με την οδηγία για τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα.

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 103
Άρθρο 24, παράγραφος 1 α (νέα)

Η καθιέρωση κοινών αδειών δεν περιορίζει 
ασκόπως τις δυνατότητες 
επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων και 
χρήσης των υπηρεσιών και δεν 
χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του 
ανταγωνισμού. 

Or. en

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 104
Άρθρο 26, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή είναι αρμόδια σε επίπεδο 
Κοινότητας για τον συντονισμό της 
υποδομής χωρικών πληροφοριών στην 
Κοινότητα και προς το σκοπό αυτό 

1. Η Επιτροπή είναι αρμόδια σε επίπεδο 
Κοινότητας για τον συντονισμό της 
υποδομής σημαντικών για το περιβάλλον 
χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα και 
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επικουρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Περιβάλλοντος.

προς το σκοπό αυτό επικουρείται από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο σημείο αυτό λησμονείται πλήρως ο πραγματικός λόγος για τον οποίο είναι αναγκαία η 
θέσπιση της οδηγίας INSPIRE. Αντί για τον στόχο της δυνατότητας πρόσβασης σε σημαντικά 
για το περιβάλλον δεδομένα, φαίνεται πλέον να κυριαρχεί μόνο ο γενικός στόχος του 
συντονισμού της υποδομής χωρικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποσαφηνιστεί 
ότι πρόκειται για περιβαλλοντικά δεδομένα, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η Επιτροπή δεν 
διαθέτει αρμοδιότητα χωροταξίας - πράγμα που θα μπορούσε ενδεχομένως να αντισταθμιστεί 
μέσω της επιλεγείσας διατύπωσης.

Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 105
Άρθρο 26, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή είναι αρμόδια σε επίπεδο 
Κοινότητας για τον συντονισμό της 
υποδομής χωρικών πληροφοριών στην 
Κοινότητα και προς το σκοπό αυτό 
επικουρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Περιβάλλοντος.

1. Η Επιτροπή είναι αρμόδια σε επίπεδο 
Κοινότητας για τον συντονισμό της 
υποδομής σημαντικών για το περιβάλλον 
χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα και 
προς το σκοπό αυτό επικουρείται από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο σημείο αυτό λησμονείται πλήρως ο πραγματικός λόγος για τον οποίο είναι αναγκαία η 
θέσπιση της οδηγίας INSPIRE. Αντί για τον στόχο της δυνατότητες πρόσβασης σε σημαντικά για 
το περιβάλλον δεδομένα, φαίνεται πλέον να κυριαρχεί μόνο ο γενικός στόχος του συντονισμού 
της υποδομής χωρικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι πρόκειται 
για περιβαλλοντικά δεδομένα, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει 
αρμοδιότητα χωροταξίας - πράγμα που θα μπορούσε ενδεχομένως να αντισταθμιστεί μέσω της 
επιλεγείσας διατύπωσης.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 106
Άρθρο 26, παράγραφος 2

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει τη δημόσια 2. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τη 
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αρχή που είναι αρμόδια για τις επαφές με 
την Επιτροπή όσον αφορά την παρούσα 
οδηγία.

συντονιστική δομή που είναι αρμόδια για 
τις επαφές με την Επιτροπή όσον αφορά την 
παρούσα οδηγία βάσει της κατανομής 
εξουσιών που ισχύει σε αυτό.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια θέλει να λάβει υπόψη τις συνταγματικές διατάξεις περί κατανομής των διαφόρων 
εξουσιών εντός των κρατών μελών. Για την αποφυγή περιττής γραφειοκρατίας, είναι 
προτιμότερο να γίνεται η επικοινωνία με την Επιτροπή για τα ζητήματα αυτής της οδηγίας μέσω 
της συντονιστικής δομής που θα συμφωνηθεί μεταξύ των διαφόρων αρμοδίων αρχών των 
κρατών μελών.

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 107
Άρθρο 28, παράγραφος 3

3. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από την 
παρακολούθηση η οποία προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 καθίστανται προσβάσιμες 
στην Επιτροπή επί μονίμου βάσεως.

3. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από την 
παρακολούθηση η οποία προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 καθίστανται προσβάσιμες στο 
κοινό και στην Επιτροπή επί μονίμου 
βάσεως.

Or. en

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 108
Άρθρο 28, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Μέσα από τη διαδικασία της 
αμφίδρομης ανταλλαγής και καταγραφής
των εκάστοτε χωρικών δεδομένων θα 
πρέπει να υπάρχει τρόπος διασφάλισης
των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας.

Or. el
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Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 109
Άρθρο 28, παράγραφος 3 β (νέα)

3β. Τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση όσο και η 
κεντρική διοίκηση θα είναι αρμόδιες για 
την τηλεφόρτωση προς την υποδομή 
χωρικών δεδομένων.

Or. el

Αιτιολόγηση

Επιθυμούμε να δοθεί έμφαση στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης γιατί  ουσιαστικά τα 
περισσότερα προγράμματα ξεκινούν και ενεργοποιούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 110
Άρθρο 29, παράγραφος 1, σημείο (δ)

δ) περίληψη των πληροφοριών σχετικά με 
τη χρήση της υποδομής χωρικών 
πληροφοριών·

δ) περίληψη των διαθέσιμων πληροφοριών 
σχετικά με τη χρήση της υποδομής χωρικών 
πληροφοριών·

Or. es

Αιτιολόγηση

Για μια τακτική έκθεση, δεν είναι το ίδιο "υπάρχουσες" και "διαθέσιμες".

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 111
Άρθρο 29, παράγραφος 1, σημείο (ε)

ε) περιγραφή των συμφωνιών μερισμού
μεταξύ δημοσίων αρχών·

ε) περιγραφή των συμφωνιών εναρμόνισης 
και μερισμού των πληροφοριών μεταξύ 
δημοσίων αρχών·
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Or. es

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζει το σκοπό για τον οποίο περιγράφονται οι συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των 
δημοσίων αρχών.

Τροπολογία María Sornosa Martínez

Τροπολογία 112
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 4

Φυσική και βιολογική κάλυψη της γήινης 
επιφάνειας, όπου συμπεριλαμβάνονται 
τεχνητές εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις, 
δάση, (ημι-)φυσικές εκτάσεις, υγρότοποι,
υδατικά συστήματα. 

Φυσική και βιολογική κάλυψη της γήινης 
επιφάνειας, όπου συμπεριλαμβάνονται 
τεχνητές εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις, 
δάση, (ημι-)φυσικές εκτάσεις, υγρότοποι,
υδατικά συστήματα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αφορά το ισπανικό κείμενο (πιστότερη απόδοση όρου wetland).

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 113
Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 2

Γεωγραφική θέση κτιρίων. Γεωγραφική θέση κτιρίων, υποδομών και 
επίβλεψη.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στις κατηγορίες πρέπει να προστεθούν οι υποδομές όπως γέφυρες και κλπ. και η επίβλεψη.

Τροπολογία María Sornosa Martínez

Τροπολογία 114
Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 3
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Χαρακτηρισμός εδάφους και υπεδάφους 
ανάλογα με το βάθος, τον ιστό-υφή, τη δομή 
και την περιεκτικότητα σε σωματίδια και 
οργανικά υλικά, το πετρώδες, και, κατά 
περίπτωση, τη μέση κλίση και την 
προβλεπόμενη χωρητικότητα αποθήκευσης 
νερού.

Χαρακτηρισμός εδάφους και υπεδάφους 
ανάλογα με το βάθος, τον ιστό-υφή, τη δομή 
και την περιεκτικότητα σε σωματίδια και 
οργανικά υλικά, το πετρώδες, τη διάβρωση 
και, κατά περίπτωση, τη μέση κλίση και την 
προβλεπόμενη χωρητικότητα αποθήκευσης 
νερού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η διάβρωση είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στη σταδιακή απώλεια εδάφους που υφίσταται η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, γι΄ αυτό και η ανάλυσή της πρέπει να συμπεριληφθεί στην Οδηγία.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 115
Παράρτημα III, σημείο 4

Γεωλογικός χαρακτηρισμός με βάση τη 
σύσταση και τη δομή. Περιλαμβάνεται εν 
προκειμένω το υπόβαθρο και η 
γεωμορφολογία.

Γεωλογικός χαρακτηρισμός με βάση τη 
σύσταση και τη δομή αλλά και τις 
αλλοιώσεις και τους μετασχηματισμούς  
που έχει υποστεί στη διαστρωμάτωσή του.
Περιλαμβάνεται εν προκειμένω το 
υπόβαθρο και η γεωμορφολογία.

Or. el

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι αλλαγές που συντελούνται στο έδαφος γενικότερα .

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 116
Παράρτημα III, σημείο 5

Χαρακτηρισμός περιοχών ανάλογα με την 
σημερινή και μελλοντική λειτουργία τους ή 
τον κοινωνικοοικονομικό σκοπό τους (π.χ. 
αμιγώς οικιστική, βιομηχανική, εμπορική, 
γεωργική, δασική, αναψυχής).

Χαρακτηρισμός περιοχών ανάλογα με την 
σημερινή και μελλοντική λειτουργία τους ή 
τον κοινωνικοοικονομικό σκοπό τους (π.χ. 
αμιγώς οικιστική, βιομηχανική, εμπορική, 
γεωργική, δασική, αναψυχής).
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Or. it

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 117
Παράρτημα III, σημείο 6

Γεωγραφική κατανομή της εμφάνισης 
ασθενειών που συνδέονται άμεσα 
(επιδημίες, εξάπλωση ασθενειών, 
επιπτώσεις περιβαλλοντικών πιέσεων στην 
υγεία, ατμοσφαιρική ρύπανση, χημικές 
ουσίες, καταστροφή της στιβάδας του 
όζοντος, θόρυβος, κ.λπ.) ή έμμεσα (τρόφιμα, 
γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί, 
υπερένταση, κ.λπ.) με την ποιότητα του 
περιβάλλοντος.

Γεωγραφική κατανομή της εμφάνισης 
ασθενειών που συνδέονται άμεσα 
(επιδημίες, εξάπλωση ασθενειών, φυσικές 
καταστροφές, επιπτώσεις περιβαλλοντικών 
πιέσεων στην υγεία, ατμοσφαιρική ρύπανση, 
χημικές ουσίες, καταστροφή της στιβάδας 
του όζοντος, θόρυβος, κ.λπ.) ή έμμεσα 
(τρόφιμα, γενετικώς τροποποιημένοι 
οργανισμοί κατά την ισχύουσα κοινοτική 
νομοθεσία, υπερένταση, κ.λπ.) με την 
ποιότητα του περιβάλλοντος.

Or. el

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθούν οι φυσικές καταστροφές και όσον αφορά τους γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς υπάρχει ισχύουσα νομοθεσία η οποία πρέπει να τηρείται 
αυστηρά.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 118
Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 6

Γεωγραφική κατανομή της εμφάνισης 
ασθενειών που συνδέονται άμεσα 
(επιδημίες, εξάπλωση ασθενειών, 
επιπτώσεις περιβαλλοντικών πιέσεων στην 
υγεία, ατμοσφαιρική ρύπανση, χημικές 
ουσίες, καταστροφή της στιβάδας του 
όζοντος, θόρυβος, κ.λπ.) ή έμμεσα (τρόφιμα, 
γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί, 
υπερένταση, κ.λπ.) με την ποιότητα του 
περιβάλλοντος.

Γεωγραφική κατανομή της εμφάνισης 
ασθενειών που συνδέονται άμεσα 
(επιδημίες, εξάπλωση ασθενειών, 
επιπτώσεις περιβαλλοντικών πιέσεων στην 
υγεία, ατμοσφαιρική ρύπανση, χημικές 
ουσίες, καταστροφή της στιβάδας του 
όζοντος, θόρυβος, κ.λπ.) ή έμμεσα (τρόφιμα, 
γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί, 
υπερένταση, κ.λπ.) με την ποιότητα του 
περιβάλλοντος. Γεωγραφική κατανομή των 
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οδικών ατυχημάτων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σημαντικότατη κατηγορία για την εφαρμογή του Inspire σε ζητήματα δημόσιας υγείας.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 119
Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 7

7. Κυβερνητικές υπηρεσίες και 
εγκαταστάσεις παρακολούθησης του 
περιβάλλοντος

7. Κοινωφελείς και κυβερνητικές υπηρεσίες

Τοποθεσίες για κυβερνητικές υπηρεσίες, 
θέσεις νοσοκομείων και ιατρικών κέντρων,
σχολείων, νηπιαγωγείων, κ.λπ. 
Συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυμάτων, αποβλήτων και 
ενέργειας, οι χώροι παραγωγής και τα 
κέντρα παρακολούθησης του 
περιβάλλοντος που λειτουργούν υπό τις 
δημόσιες αρχές ή για λογαριασμό τους.

Οι κοινωφελείς και κυβερνητικές υπηρεσίες 
περιλαμβάνουν υπόγεια και επίγεια δίκτυα 
κοινωφελών υπηρεσιών και 
εγκαταστάσεων, όπως π.χ. αποχέτευση, 
επεξεργασία λυμάτων, ενέργεια, 
τηλεπικοινωνίες και ύδρευση, και 
διοικητικές και κοινωνικές κυβερνητικές 
υπηρεσίες όπως δημόσιες διοικητικές 
υπηρεσίες, σχολεία και νοσοκομεία.   
7α. Εγκαταστάσεις παρακολούθησης του 
περιβάλλοντος
Η κατασκευή και λειτουργία 
εγκαταστάσεων παρακολούθησης του 
περιβάλλοντος περιλαμβάνουν την 
παρακολούθηση και μέτρηση των 
εκπομπών, της κατάστασης των διαφόρων 
τομέων (θαλασσίου περιβάλλοντος, 
εσωτερικών επιφανειακών και υπογείων 
υδάτινων όγκων, αέρα και εδάφους) και 
άλλων παραμέτρων του οικοσυστήματος 
(βιοποικιλότητας, οικολογικών συνθηκών 
φυτικής ανάπτυξης κλπ.) από ή εξ 
ονόματος κυβερνητικών φορέων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι δυο κατηγορίες είναι τελείως διαφορετικές και γι΄ αυτό πρέπει να υπαχθούν σε χωριστό 
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κεφάλαιο. Οι εγκαταστάσεις επίβλεψης έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη συγκέντρωση χωρικών 
δεδομένων που αφορούν το περιβάλλον. 

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 120
Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 10

Γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού ανά 
κάνναβο, περιοχή, διοικητική ενότητα ή 
άλλη ενότητα ανάλυσης.

Γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού ανά 
κάνναβο, περιοχή, διοικητική ενότητα ή 
άλλη ενότητα ανάλυσης. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πληθυσμιακά 
χαρακτηριστικά και τα επίπεδα 
δραστηριοτήτων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την αλληλεπίδραση περιβάλλοντος-πληθυσμού, πρέπει να 
γνωρίζουμε τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά (π.χ. κατανομή προσδόκιμων ζωής) και τα 
μοντέλα δραστηριοτήτων (π.χ. καθημερινές μετακινήσεις, άθληση).

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 121
Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 11

Εκτάσεις υπό διαχείριση, υπό ρύθμιση ή 
χρησιμοποιούμενες για αναφορά σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. Περιλαμβάνονται χώροι 
απόρριψης, προστατευόμενες περιοχές γύρω 
από πηγές πόσιμου νερού, ζώνες ευάλωτες 
στη νιτρορρύπανση, κανονιστικά 
ρυθμιζόμενοι δίαυλοι θαλάσσιας ή 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας, περιοχές OSPAR 
(συνθήκη Όσλο-Παρισίου για την 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
του Βορειοανατολικού Ατλαντικού) για τη 
βύθιση αποβλήτων, ζώνες προστασίας από 
τον θόρυβο, περιοχές όπου επιτρέπεται η 
μεταλλευτική έρευνα και εξόρυξη, 
διοικητικές περιοχές ποτάμιων λεκανών, 
μονάδες αναφοράς OSPAR και περιοχές 

Εκτάσεις υπό διαχείριση, υπό ρύθμιση ή 
χρησιμοποιούμενες για αναφορά σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. Περιλαμβάνονται χώροι 
απόρριψης, προστατευόμενες περιοχές γύρω 
από πηγές πόσιμου νερού, ζώνες ευάλωτες 
στη νιτρορρύπανση, κανονιστικά 
ρυθμιζόμενοι δίαυλοι θαλάσσιας ή 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας, περιοχές  για τη 
βύθιση αποβλήτων, ζώνες προστασίας από 
τον θόρυβο, περιοχές όπου επιτρέπεται η 
μεταλλευτική έρευνα και εξόρυξη, 
διοικητικές περιοχές ποτάμιων λεκανών, 
περιοχές παράκτιας διαχείρισης και 
περιβαλλοντικές μονάδες αναφοράς. 
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διαχείρισης παράκτιας ζώνης.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το διεθνές επίπεδο είναι πολύ σημαντικό όπως δείχνουν τα παραδείγματα στον πίνακα και 
πρέπει επομένως να προστεθεί. 

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι σωστό να παραπέμπουμε στη Συνθήκη OSPAR. Η εισηγήτρια 
επιθυμεί μια πιο γενικόλογη περιγραφή.

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 122
Παράρτημα III, σημείο 11 α (νέο)

11a. Περιοχές με προβλήματα που 
οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα
Περιοχές με προβλήματα που οφείλονται 
στον ανθρώπινο παράγοντα, 
συμπεριλαμβανομένων των μολυσμένων 
περιοχών και των περιοχών με 
προβλήματα θορύβου και ακτινοβολίας.

Or. en

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 123
Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 12

Χαρακτηρισμός ευάλωτων περιοχών 
ανάλογα με τους φυσικούς κινδύνους (όλα 
τα ατμοσφαιρικά, υδρολογικά, σεισμικά, 
ηφαιστειακά φαινόμενα και τα φαινόμενα 
καταστροφικών πυρκαγιών που, λόγω της 
θέσης, της σφοδρότητας και της συχνότητάς 
τους, είναι δυνατό να έχουν σοβαρότατες 
επιπτώσεις στην κοινωνία), π.χ. πλημμύρες, 
κατολισθήσεις, χιονοστιβάδες, δασικές 
πυρκαγιές, σεισμοί, εκρήξεις ηφαιστείων.

Χαρακτηρισμός ευάλωτων περιοχών 
ανάλογα με τους φυσικούς κινδύνους (όλα 
τα ατμοσφαιρικά, υδρολογικά, σεισμικά, 
ηφαιστειακά φαινόμενα και τα φαινόμενα 
καταστροφικών πυρκαγιών που, λόγω της 
θέσης, της σφοδρότητας και της συχνότητάς 
τους, είναι δυνατό να έχουν σοβαρότατες 
επιπτώσεις στην κοινωνία), π.χ. πλημμύρες, 
χιονολισθήσεις, χιονοστιβάδες, δασικές 
πυρκαγιές, σεισμοί, εκρήξεις ηφαιστείων, 
κατολισθήσεις και καθιζήσεις.
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Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 124
Παράρτημα III, σημείο 19 α (νέο)

19a. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Or. en
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