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Módosítás Françoise Grossetête részéről

34. módosítás
1. preambulumbekezdés

(1) A környezettel foglalkozó közösségi 
politikának magas szintű védelem kell 
legyen a célja, miközben figyelembe veszi a 
Közösség különböző régióiban jelentkező 
helyzetek sokféleségét is. A Közösségnek, a 
környezettel kapcsolatos politikájának 
előkészítése során, figyelembe kell vennie a 
rendelkezésre álló tudományos és műszaki 
adatokat, környezeti feltételeket a Közösség 
különböző régióiban, egyszersmind a 
Közösség gazdasági és társadalmi 
fejlődésének egészét, végül pedig régióinak 
kiegyensúlyozott fejlődését is. Sok, a térbeli 
jellemzőkkel összefüggő információs 
témakörre van szükség, hogy a 
környezetvédelmi politikák skálája széles 
legyen. Mi több, gyakran ugyanaz az 
információ szükséges más közösségi 
politikák megfogalmazásához és 
alkalmazásához, amelyeknek egyébként – a 

(1) A környezettel foglalkozó közösségi 
politikának magas szintű védelem kell 
legyen a célja, miközben figyelembe veszi a 
Közösség különböző régióiban jelentkező 
helyzetek sokféleségét is. A Közösségnek, a 
környezettel kapcsolatos politikájának 
előkészítése során, figyelembe kell vennie a 
rendelkezésre álló tudományos és műszaki 
adatokat, környezeti feltételeket a Közösség 
különböző régióiban, egyszersmind a 
Közösség gazdasági és társadalmi 
fejlődésének egészét, végül pedig régióinak 
kiegyensúlyozott fejlődését is. Sok, a térbeli 
jellemzőkkel összefüggő információs 
témakörre van szükség, hogy a 
környezetvédelmi politikák skálája széles 
legyen. Mi több, gyakran ugyanaz az 
információ szükséges más közösségi 
politikák megfogalmazásához és 
alkalmazásához, amelyeknek egyébként – a
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Szerződés 6. cikkének megfelelően –
környezetvédelmi követelményeket kell 
integrálniuk. Annak érdekében, hogy a 
szóban forgó integrációt létre lehessen 
hozni, a szóban forgó témakörökkel 
kapcsolatos információ felhasználói és 
szolgáltatói közötti koordináció egyfajta 
mértékének kialakítására van szükség, így 
aztán a különböző ágazatokból származó 
információ és ismeret egyesíthető. 

Szerződés 6. cikkének megfelelően –
környezetvédelmi követelményeket kell 
integrálniuk. Annak érdekében, hogy a 
szóban forgó integrációt létre lehessen 
hozni, a szóban forgó témakörökkel 
kapcsolatos információ felhasználói és 
szolgáltatói közötti koordináció javítására 
van szükség, így aztán a különböző 
ágazatokból származó információ és ismeret 
egyesíthető.

Er. fr

Indokolás

Koordináció már amúgy is létezik a különböző nemzeti hatóságok között, így csupán annak 
javítására van szükség.

Módosítás Françoise Grossetête részéről

35. módosítás
3. preambulumbekezdés

(3) A térbeli adatok rendelkezésre állásával, 
minőségével, szervezettségével és 
hozzáférhetőségével kapcsolatos problémák 
nagyszámú politikai és információs témakör 
szempontjából közösek, ugyanakkor pedig a 
hatóságok különböző szintjén 
tapasztalhatók. E problémák megoldása 
olyan intézkedéseket követel, amelyek a 
legkülönbözőbb szintű hatóságok és a 
legkülönbözőbb ágazatok által szolgáltatott, 
interoperábilis térbeli adatok és térbeliadat-
szolgáltatások kicserélését, 
hozzáférhetőségét és felhasználását, 
valamint az azokon való osztozást célozzák 
meg. Ennélfogva, a Közösségen belül ki kell 
alakítani a térbeli információ 
infrastruktúráját.

(3) A térbeli adatok rendelkezésre állásával, 
minőségével, szervezettségével és 
hozzáférhetőségével kapcsolatos problémák 
nagyszámú politikai és információs témakör 
szempontjából közösek, ugyanakkor pedig a 
hatóságok különböző szintjén 
tapasztalhatók. E problémák megoldása 
olyan intézkedéseket követel, amelyek a 
legkülönbözőbb szintű hatóságok és a 
legkülönbözőbb ágazatok által szolgáltatott, 
interoperábilis térbeli adatok és térbeliadat-
szolgáltatások kicserélését, 
hozzáférhetőségét és felhasználását, 
valamint az azokon való osztozást célozzák 
meg. Ennélfogva, a Közösségen belül ki kell 
fejleszteni a térbeli információ 
infrastruktúráját, mégpedig a meglévő 
térbeli információ infrastruktúráinak az 
eddigieknél jobban egymáshoz 
kapcsolásával.

Er. fr
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Indokolás

Koordináció már amúgy is létezik a különböző nemzeti hatóságok között, így csupán annak 
javítására, egyszersmind egy közösségi infrastruktúra fejlesztésére van szükség.

Módosítás Karin Scheele részéről

36. módosítás
7. preambulumbekezdés

(7) Ez az irányelv az Európai Parlament és a 
Tanácsa a közszektorból származó 
információ újbóli felhasználására vonatkozó 
2003. november 17-i, 2003/98/EK sz. 
irányelvét nem sérti, amelynek célkitűzései 
egyébként ezen irányelv célkitűzéseit 
kiegészítik. A Bizottságnak azonban további 
intézkedéseket kell tennie, amelyek 
segítségével a közszektor az ebben az 
irányelvben érintett, sajátos információs 
kategóriájának az újbóli felhasználására 
irányuló kérdéseket vehetnek célba.

(7) Ez az irányelv az Európai Parlament és a 
Tanácsa a közszektorból származó 
információ újbóli felhasználására vonatkozó 
2003. november 17-i, 2003/98/EK sz. 
irányelvét nem sérti, amelynek célkitűzései 
egyébként ezen irányelv célkitűzéseit 
kiegészítik. A Bizottságnak azonban további 
intézkedéseket kell tennie, amelyek 
segítségével a közszektor az ebben az 
irányelvben érintett, sajátos információs 
kategóriájának az újbóli felhasználására 
irányuló kérdéseket vehetnek célba. Ennek 
során ugyanazok a kifejezések 
használatosak, mint amelyeket az Európai 
Parlament és a Tanács 2003. november 17-
i, 2003/98/EK sz. irányelvében használtak, 
azok jelentését pedig tiszteletben kell 
tartani. Mivel az informatikai 
közszolgáltatással foglalkozó 2003/98/EK 
sz. irányelv nemzeti szinten történő 
végrehajtását 2005. június 30-ig be kell 
fejezni, lépéseket kell tenni annak 
biztosítására, hogy a tagállamok részéről 
nem merül fel semmilyen további kiadás az 
INSPIRE irányelv alkalmazása során.

Er. de

Indokolás

Az informatikai közszolgáltatásra vonatkozó irányelv (amelyet 2005. június 30-ig kell 
végrehajtani) célkitűzéseit úgy fogalmazták meg, hogy kiegészítse az INSPIRE irányelvet. 
Ennélfogva, a Bizottságnak foglalkoznia kell a közszektor információinak újbóli 
felhasználásával kapcsolatos azon ügyekkel, amelyek mindkét irányelv körébe tartoznak.
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Módosítás Antonios Trakatellis részéről

37. módosítás
13 a preambulumbekezdés (új)

(13a) Az INSPIRE kezdeményezésnek –
különösen, ami költségvetési vonatkozásait 
illeti – megfelelő finanszírozással kell 
rendelkeznie.

Er. el

Indokolás

Magától értetődő.

Módosítás Antonios Trakatellis részéről

38. módosítás
15. preambulumbekezdés

(15) Hálózati szolgáltatások szükségesek a 
térbeli adatokon való osztozáshoz a 
hatóságok különböző csoportjai között a 
Közösségen belül. A szóban forgó hálózati 
szolgáltatások tegyék lehetővé a térbeli 
adatok feltárását, átalakítását, 
szemlélhetőségét és letölthetőségét, 
egyszersmind hívják segítségül a térbeli 
adatokat és az e-kereskedelemmel 
kapcsolatos szolgáltatásokat. A hálózat 
nyújtotta szolgáltatásoknak a közösen 
megállapodott előírások és a minimális 
teljesítési kívánalmak szerint kell 
működniük, hogy a tagállamok által 
létrehozott infrastruktúrák interoperabilitása 
biztosítható legyen. A szolgáltatások 
hálózatának ezenkívül ki kell terjednie a 
feltöltést biztosító szolgáltatásokra is, hogy a 
hatóságok számára térbeliadat-készleteik és 
szolgáltatásaik hozzáférhetőségének 
biztosítását lehetővé tegyék.

(15) Hálózati szolgáltatások szükségesek a 
térbeli adatokon való osztozáshoz a 
hatóságok különböző csoportjai között a 
Közösségen belül. A szóban forgó hálózati 
szolgáltatások tegyék lehetővé a térbeli 
adatok feltárását, átalakítását, 
szemlélhetőségét és letölthetőségét, 
egyszersmind hívják segítségül a térbeli 
adatokat és az e-kereskedelemmel 
kapcsolatos szolgáltatásokat. A hálózat 
nyújtotta szolgáltatásoknak a közösen 
megállapodott előírások és a minimális 
teljesítési kívánalmak szerint kell 
működniük, hogy a tagállamok által 
létrehozott infrastruktúrák interoperabilitása 
biztosítható legyen. A szolgáltatások 
hálózatának ezenkívül ki kell terjednie a 
kompatibilis hálózatkapcsolásos 
szolgáltatásokra is, hogy a hatóságok 
számára térbeliadat-készleteik és 
szolgáltatásaik hozzáférhetőségének 
biztosítását lehetővé tegyék.
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Er. el

Indokolás

A hálózati rendszerek kompatibilitása lényeges tényezőnek számít, amikor különböző 
műveletek – például adatok feltöltése, fogadása és átadása – végrehajtásának lehetővé 
tételéről van szó.

Módosítás Françoise Grossetête részéről

39. módosítás
16. preambulumbekezdés

(16) A tagállamok által szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a térbeli 
adatok számára szolgáló infrastruktúra 
sikeres alkalmazásához fontos, hogy 
minimális számú szolgáltatás álljon 
ingyenesen és nyilvánosan rendelkezésre. A 
tagállamoknak ennélfogva – mintegy 
minimumként, egyszersmind ingyenesen –
kell rendelkezésre bocsátaniuk a térbeliadat-
készletek feltárását és szemlélhetőségét 
célzó szolgáltatásokat.

(16) A tagállamok által szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a térbeli 
adatok számára szolgáló infrastruktúra 
sikeres alkalmazásához fontos, hogy 
minimális számú szolgáltatás álljon 
ingyenesen és nyilvánosan rendelkezésre. A 
tagállamoknak és az Európai Uniónak
ennélfogva – mintegy minimumként, 
egyszersmind ingyenesen – kell 
rendelkezésre bocsátaniuk a térbeliadat-
készletek feltárását és szemlélhetőségét 
célzó szolgáltatásokat.

Er. fr

Indokolás

Mivel a Közösség infrastruktúrája az, amelyet fejleszteni kell, ennélfogva be kellene vonni 
ebbe az informatikai közszolgáltatásba.

Módosítás Frederika Brepoels részéről

40. módosítás
22. preambulumbekezdés

(22) A térbeli információt szolgáló 
infrastruktúrák hatékony alkalmazása 
koordinációt igényel mindazok részéről, 
akik – legyenek közreműködők vagy 
felhasználók – érdeklődést mutatnak a 
szóban forgó infrastruktúrák kialakítása 
iránt. Ennélfogva, megfelelő koordinációs 

(22) A térbeli információt szolgáló 
infrastruktúrák hatékony alkalmazása 
koordinációt igényel mindazok részéről, 
akik – legyenek közreműködők vagy 
felhasználók – érdeklődést mutatnak a 
szóban forgó infrastruktúrák kialakítása 
iránt. Ennélfogva, megfelelő koordinációs 
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struktúrákat kell kialakítani mind a 
tagállamokban, mind pedig közösségi 
szinten.

struktúrákat kell kialakítani, amelyek 
különböző kormányzati szintekig terjednek, 
egyszersmind figyelembe veszik a jog- és 
feladatkörök megoszlását is a tagállamokon 
belül.

Er. nl

Indokolás

Az előadó figyelembe kívánja venni a különböző jog- és feladatkörök alkotmányos kijelölését 
a tagállamokban. A szükségtelen bürokrácia elkerülésére megfelelőbbnek tűnik biztosítani, 
hogy a Bizottsággal az ezzel az irányelvvel kapcsolatban kialakított kapcsolatok olyan 
koordinációs struktúrákon haladjanak végig, amelyek tekintetében a tagállamok – különböző 
kormányzati szinteken – egymás között megállapodnak.

Módosítás Antonios Trakatellis részéről

41. módosítás
22. preambulumbekezdés

(22) A térbeli információt szolgáló 
infrastruktúrák hatékony alkalmazása 
koordinációt igényel mindazok részéről, 
akik – legyenek közreműködők vagy 
felhasználók – érdeklődést mutatnak a 
szóban forgó infrastruktúrák kialakítása 
iránt. Ennélfogva, megfelelő koordinációs 
struktúrákat kell kialakítani mind a 
tagállamokban, mind pedig közösségi 
szinten.

(22) A térbeli információt szolgáló 
infrastruktúrák hatékony alkalmazása 
koordinációt igényel mindazok részéről, 
akik – legyenek közreműködők vagy 
felhasználók – érdeklődést mutatnak a 
szóban forgó infrastruktúrák kialakítása 
iránt. Ennélfogva, megfelelő koordinációs 
struktúrákat kell kialakítani végig a helyi, 
nemzeti és közösségi hatáskör különböző 
szintjein, amelyeknek egyébként 
kétirányúan kell működniük.

Er. el

Indokolás

Mivel egyébként a kívánt célkitűzés nem érhető el.

Módosítás Antonios Trakatellis részéről

42. módosítás
1. cikk 1. bekezdése
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1. Ez az irányelv általános szabályokat 
állapít meg a Közösségben a térbeli adatok 
számára szolgáló infrastruktúra 
kialakítására a közösségi környezetvédelmi 
politikák és azon politikák vagy 
tevékenységek értelmezése terén,
amelyeknek közvetlen vagy közvetett hatása 
lehet a környezetre.

1. Ez az irányelv állapítja meg a Közösségen 
belül a térbeli adatok számára szolgáló 
infrastruktúra kialakítására kigondolt 
stratégiai tervezés alkotóelemeit vagy 
alappilléreit, a Közösség és azon politikák 
vagy tevékenységek tekintetében a 
fenntartható fejlesztési politika értelmezését 
tekintve, amelyeknek közvetlen vagy 
közvetett hatása lehet a környezetre.

Er. el

Indokolás

Mivel – Gothenburg óta – ez a hivatalos közösségi politika.

Módosítás Vittorio Prodi részéről

43. módosítás
1. cikk 1. bekezdése

1. Ez az irányelv általános szabályokat
állapít meg a Közösségben a térbeli adatok 
számára szolgáló infrastruktúra kialakítására 
a közösségi környezetvédelmi politikák és 
azon politikák vagy tevékenységek 
értelmezése terén, amelyeknek közvetlen 
vagy közvetett hatása lehet a környezetre.

1. Ez az irányelv általános szabályokat
állapít meg a Közösségben a térbeli adatok 
számára szolgáló infrastruktúra kialakítására 
a közösségi környezetvédelmi politikák és 
azon politikák vagy tevékenységek 
értelmezése terén, amelyeknek közvetlen 
vagy közvetett hatása lehet a környezetre és 
a területgazdálkodásra.

Er. it

Indokolás

Az Inspire alkalmazásának közvetlen előnyei lesznek a földhasználat szempontjából.

Módosítás Vittorio Prodi részéről

44. módosítás
1. cikk 2. bekezdésének 1. albekezdése

2. A Közösségen belül a térbeli adatok 
számára szolgáló infrastruktúra a térbeli 
információt szolgáló, a tagállamok által 

2. A Közösségen belül a térbeli adatok 
számára szolgáló infrastruktúra a térbeli 
információt szolgáló, a tagállamok által 
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kialakított, valamint üzemeltetett 
infrastruktúrákon alapul.

kialakított, valamint üzemeltetett 
infrastruktúrákon alapul. A Bizottság 
koordináló szerepet játszhat, különösen a 
közösségi dimenziójú kezdeményezésekkel 
kapcsolatban, mint amilyen például a 
kutatás.

Er. it

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy az adatoknak európai szinten történő harmonizációja nemzetek feletti 
koordinációt igényel.

Módosítás Françoise Grossetête részéről

45. módosítás
1. cikk 2. bekezdésének 1. albekezdése

2. A Közösségen belül a térbeli adatok 
számára szolgáló infrastruktúra a térbeli 
információt szolgáló, a tagállamok által 
kialakított, valamint üzemeltetett 
infrastruktúrákon alapul.

2. A Közösségen belül a térbeli adatok 
számára szolgáló infrastruktúra a térbeli 
információt szolgáló, a tagállamok által 
kialakított, valamint üzemeltetett 
infrastruktúrákon, valamint a közösségi 
szinten már létező bármely érintett 
infrastruktúrán alapul.

Er. fr

Módosítás Richard Seeber részéről

46. módosítás
1. cikk 2. bekezdésének 1. albekezdése

2. A Közösségben a térbeli adatok számára 
szolgáló infrastruktúra a térbeli információt 
szolgáló, a tagállamok által kialakított és 
üzemeltetett infrastruktúrákon alapul.

2. A Közösségben a geoadatok-nál használt 
infrastruktúra a geoadatok esetében már 
létező, a tagállamok által kialakított és 
üzemeltetett infrastruktúrákon alapul.

Er. de
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Indokolás

A „geoadatok” a németben használt, kötelező kifejezés.

Módosítás Karin Scheele részéről

47. módosítás
2. cikk 1. bekezdésének (c) pontja

(c) ezek az alábbiak valamelyikének 
birtokában vannak:

(c) ezek az alábbiak valamelyikének feladatát 
képezik, illetve az alábbiak utasításai alapján 
feldolgozás alatt állnak:

(i) hatóság, azt hatóság állította elő vagy 
kapta meg, illetve azt a szóban forgó 
hatóság kezeli vagy frissíti;

(i) hatóság, amely az adatokat létrehozza 
vagy kezeli, illetve frissíti, vagy pedig azokat 
megkapja;

(ii) a hatóság nevében eljáró természetes 
vagy jogi személy;
(iii) harmadik személy, akinek vagy 
amelynek a feltöltési szolgáltatásokat a 17. 
cikk (3) bekezdése értelmében 
hozzáférhetővé tették;

(ii) harmadik személy, akinek vagy amelynek a 
hálózatot a 17. cikk (3) bekezdése értelmében 
hozzáférhetővé tették;

Er. de

Indokolás

A „birtokában” kifejezést itt minden további magyarázat nélkül használjuk. A „feladata” jobb 
kifejezés. Meg kell érteni, hogy minden testületnek joga van felhatalmazást adni a szóban 
forgó geoadatok alkalmazására.

Módosítás Richard Seeber részéről

48. módosítás
2. cikk 2. bekezdésének (c) pontja

(c) ezek az alábbiak valamelyikének 
birtokában vannak:

(c) ezek az alábbiak valamelyikének feladatát 
képezik, illetve az alábbiak utasításai alapján 
feldolgozás alatt állnak:

(i) hatóság, azt hatóság állította elő vagy 
kapta meg, illetve azt a szóban forgó 
hatóság kezeli vagy frissíti;

(i) hatóság, amely az adatokat létrehozza 
vagy kezeli, illetve frissíti, vagy pedig azokat 
megkapja;

(ii) a hatóság nevében eljáró természetes 
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vagy jogi személy;
(iii) harmadik személy, akinek vagy 
amelynek a feltöltési szolgáltatásokat a 17. 
cikk (3) bekezdése értelmében 
hozzáférhetővé tették;

(ii) harmadik személy, akinek vagy amelynek a 
hálózatot a 17. cikk (3) bekezdése értelmében 
hozzáférhetővé tették;

Er. de

Indokolás

A „birtokában” kifejezést itt minden további magyarázat nélkül használjuk. E kifejezés 
tisztázására vagy azt javasoljuk, hogy a szöveg a „a közszektorra vonatkozó adatokkal 
foglalkozó irányelv 11. preambulumának megfelelően” szavakkal egészüljön ki a 
„tulajdonában” szavak után vagy, hogy a bekezdést úgy fogalmazzák át, hogy az önmagától 
értetődő legyen. Véleményünk szerint a „feladata” jobb kifejezés, amelynek segítségével 
megérthető, hogy minden egyes testületnek joga van felhatalmazást adni a szóban forgó 
geoadatok felhasználására. Bár a „hatóság” kifejezést ez az irányelv részletesebben 
elmagyarázza a későbbiekben, azt a tényt, hogy a közszektorral kapcsolatos adatokra 
vonatkozó irányelvhez képest (amely egyébként  a „közszektorhoz tartozó testület” kifejezést 
használja) itt más kifejezéseket használunk, kritikával kell illetni.

Módosítás Satu Hassi részéről

49. módosítás
2. cikk 4. bekezdésének 1a albekezdése (új)

Az érdekelt felek, beleértve a civil 
társadalmi szervezeteket, felhasználókat, az 
adatok előállítóit és a hozzáadott értéket 
képviselő szolgáltatókat, lehetőséget 
kapnak, hogy részt vegyenek abban a 
folyamatban, amely a jelen irányelv 
mellékleteinek alkalmazásához vezet.

Er. en

Módosítás Françoise Grossetête részéről

50. módosítás
3. cikk 1. bekezdése

1. Ez az irányelv – kivéve abban az esetben, 
ha másként írják elő – a 2003/4/EK sz. 

1. Ez az irányelv a 2003/4/EK sz. irányelvet 
nem érinti.
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irányelvet nem érinti.

Er. fr

Indokolás

Az „abban az esetben, ha másként írják elő” kifejezés nem világos, mivel nem jelzik, honnan 
is származhatnának az ilyen egyéb előírások, másrészről a 3. cikk (2) bekezdésével történt 
koordinációra is szükség van.

Módosítás Karin Scheele részéről

51. módosítás
4. cikk

A 2 cikk (1) bekezdése (c) albekezdésének 
megfelelően az egy hatóság által vagy annak 
nevében birtokolt térbeliadat-készletek 
esetén – abban az esetben, ha a szóban forgó 
hatóság valamelyik tagállamban a 
legalacsonyabb kormányzati szinten 
működik – ez az irányelv kizárólag azokra a 
térbeliadat-készletekre alkalmazandó, 
amelyek összegyűjtését vagy terjesztését 
másik hatóság koordinálja, illetve azt 
nemzeti jogszabály írja elő.

A 2 cikk (1) bekezdése (c) albekezdésének 
megfelelően az egy hatóság által vagy annak 
nevében birtokolt térbeliadat-készletek 
esetén – abban az esetben, ha a szóban forgó 
hatóság valamelyik tagállamban a 
legalacsonyabb kormányzati szinten 
működik (azaz helyi szinten, mint például 
városokban és önkormányzatoknál) – ez az 
irányelv kizárólag akkor alkalmazandó, ha 
nemzeti jogszabályban van valamilyen 
előírás a szóban forgó adatkészletekkel 
kapcsolatban magasabb kormányzati 
szinten vagy abban az esetben, ha a szóban 
forgó adatkészletek felhasználásával 
kapcsolatban léteznek jogi előírások.

Er. de

Indokolás

Mivel az 5. cikk (a) bekezdése nemzeti, regionális és helyi szintre utal, a „legalsó szint” 
kifejezés jelenik meg ebben a cikkben.
Legalább az ezen az irányelven belüli terminológia legyen következetes. Ennélfogva 
tisztázandó, mit is értünk a három szint alatt (helyi szint).

Módosítás Antonios Trakatellis részéről

52. módosítás
4. cikk
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A 2 cikk (1) bekezdése (c) albekezdésének 
megfelelően az egy hatóság által vagy 
annak nevében birtokolt térbeliadat-
készletek esetén – abban az esetben, ha a 
szóban forgó hatóság valamelyik 
tagállamban a legalacsonyabb kormányzati 
szinten működik – ez az irányelv kizárólag 
azokra a térbeliadat-készletekre 
alkalmazandó, amelyek összegyűjtését vagy 
terjesztését másik hatóság koordinálja, 
illetve azt nemzeti jogszabály írja elő.

Ezen irányelv alkalmazásában a következő 
fogalommeghatározások alkalmazandók:

(1) a „térbeli adatok számára szolgáló 
infrastruktúra” jelenti az infrastruktúrát, 
amelynek alkotóelemei körébe tartoznak a 
metaadatok, a térbeliadat-készletek és a 
térbeli adathoz kapcsolódó szolgáltatások; a 
hálózati szolgáltatásokat; a hálózati 
szolgáltatásokat és technológiákat; az 
adatokon való osztozásra, az azok 
hozzáférhetőségére és használatára 
vonatkozó megállapodásokat; és a 
koordinációs, valamint monitoring 
mechanizmusokat, folyamatokat és 
eljárásokat, amelyeket ennek az 
irányelvnek megfelelően alakítottak ki, 
üzemeltetnek, illetve tesznek 
hozzáférhetővé;
(2) a „térbeli adatok” jelenti mindazon 
adatokat, amelyek közvetlenül vagy 
közvetve egy közelebbről meghatározott 
helyre vagy földrajzi területre utalnak;
(3) a „térbeliadat-készlet” a térbeli adatok 
azonosítható együttesét jelenti;
(4) a „térbeli adatokkal kapcsolatos 
szolgáltatások” jelenti azokat a 
műveleteket, amelyeket – számítógépes 
alkalmazás bevonásával – a térbeliadat-
készletekben található térbeli adatokon 
vagy a járulékos metaadatokon 
végezhetnek;
(5) a „tértárgy” bármely olyan absztrakt 
megjelenítése egy valós tárgynak, amely 
kapcsolatban áll egy meghatározott hellyel 
vagy földrajzi területtel;
(6) a „metaadat” olyan információt jelent, 
amely térbeliadat-készleteket és térbeliadat-
szolgáltatásokat ír le és amely azok 
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megtalálását, tárolását és felhasználását 
lehetővé teszi;
(7) a „hatóság” a következőket jelenti:
(a) bármely kormányzati vagy egyéb 
közigazgatás, beleértve az állami tanácsadó 
testületeket is, nemzeti, regionális vagy 
helyi szinten;
(b) bármely természetes vagy jogi személy, 
aki vagy amely közigazgatási feladatokat lát 
el nemzeti jogszabály értelmében, beleértve 
a környezettel és a minden egyes 
alkalommal az annak javítása céljából 
nyújtott technológiai támogatással 
kapcsolatos különleges feladatokat, 
tevékenységeket, illetve szolgáltatásokat is;
(c) minden olyan természetes vagy jogi 
személy, aki vagy amely közfeladatokat lát 
el, illetve közszolgáltatást nyújt az (a) vagy 
(b) pont alá tartozó testület, illetve személy 
irányítása alatt. A tagállamok előírhatják, 
hogy – ha testületek vagy intézmények bírói 
vagy törvényszéki minőségben járnak el –
azok nem tekintendők hatóságnak a jelen 
irányelv alkalmazásában; 
(8) a „harmadik személy” jelent minden 
természetes vagy jogi személyt annak a 
hatóságnak a kivételével, amely hozzáférési 
kódot használ.

Er. el

Indokolás

Az új fogalmazás az irányelvet koherensebbé és célratörőbbé teszi.

Módosítás Satu Hassi részéről

53. módosítás
4. cikk

A 2 cikk (1) bekezdése (c) albekezdésének 
megfelelően az egy hatóság által vagy annak 
nevében birtokolt térbeliadat-készletek 
esetén – abban az esetben, ha a szóban forgó 
hatóság valamelyik tagállamban a 
legalacsonyabb kormányzati szinten 

A 2 cikk (1) bekezdése (c) albekezdésének 
megfelelően az egy hatóság által vagy annak 
nevében birtokolt térbeliadat-készletek 
esetén – abban az esetben, ha a szóban forgó 
hatóság valamelyik tagállamban a 
legalacsonyabb kormányzati szinten 
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működik – ez az irányelv kizárólag azokra a 
térbeliadat-készletekre alkalmazandó,
amelyek összegyűjtését vagy terjesztését 
másik hatóság koordinálja, illetve azt 
nemzeti jogszabály írja elő.

működik – önkéntesen teljesítik azoknak az 
adatoknak a szolgáltatását, amelyek azon 
térbeliadat-készleteken felül értendők,
amelyek összegyűjtését vagy terjesztését 
másik hatóság koordinálja, illetve azt 
nemzeti jogszabály írja elő.

Er. en

Módosítás Anja Weisgerber részéről

54. módosítás
5. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában az alábbiak 
tekintendők hatóságnak:

Ezen irányelv alkalmazásában az alábbiak 
tekintendők hatóságnak:

(a) kormány vagy egyéb közigazgatás, 
beleértve az állami tanácsadó testületeket 
nemzeti vagy regionális, illetve helyi 
szinten;

(a) kormány vagy egyéb közigazgatás, 
beleértve az állami tanácsadó testületeket 
nemzeti vagy regionális, illetve helyi 
szinten;

(b) bármely, nemzeti jogszabály értelmében 
közigazgatási feladatokat ellátó természetes 
vagy jogi személy, beleértve a 
környezetvédelemmel összefüggő, sajátos 
feladatokat, tevékenységeket, illetve 
szolgáltatásokat; 

(b) bármely, nemzeti jogszabály értelmében 
közigazgatási feladatokat közvetlenül ellátó, 
természetes vagy jogi személy, beleértve a 
környezetvédelemmel közvetlenül 
összefüggő, sajátos feladatokat, 
tevékenységeket, illetve szolgáltatásokat;

(c) minden olyan természetes vagy jogi 
személy, aki vagy amely közfeladatokat lát 
el, illetve közszolgáltatást nyújt az (a) vagy 
(b) pont alá tartozó testület, illetve személy 
irányítása alatt.
A tagállamok előírhatják, hogy – ha 
testületek vagy intézmények bírói vagy 
törvényszéki minőségben járnak el – azok 
nem tekintendők hatóságnak a jelen 
irányelv alkalmazásában.

Er. de

Indokolás

A (b) és (c) pont alatti fogalommeghatározások nem tesznek kellően különbséget valós 
értelemben azok között a hatóságok között, amelyeknek közfeladatként kötelességük a térbeli 
adatokkal kapcsolatos infrastruktúra felállítása és karbantartása és azok között a harmadik 
személyek között, akik egyszerűen részt vehetnek az említett folyamatban. Különösen a (c) 
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pont szövegezése alapján, a magánjog révén szabályozott azon jogi személyek, amelyek a 
Német Szövetségi Köztársaság 100%-os tulajdonában vannak, az irányelv értelmében 
hatóságnak minősülnének. Ez a besorolás elmosná a magánkézben lévő harmadik személyek –
ideértve a vállalkozásokat is – és az állami testületek közötti feladatmegosztást.

Módosítás Richard Seeber részéről

55. módosítás
5. cikk (c) pontja

(c) minden olyan természetes vagy jogi 
személy, aki vagy amely közfeladatokat lát 
el, illetve közszolgáltatást nyújt, az (a) vagy 
(b) pont hatálya alá tartozó testület vagy 
személy irányítása alatt.

(c) minden természetes vagy jogi személy, 
aki vagy amely az Európai Parlament és a 
Tanács a közszektorral kapcsolatos adatok 
újbóli felhasználására vonatkozó 2003. 
november 17-i 2003/98/EK sz. irányelve 
értelmében közfeladatot lát el, vagy 
közszolgáltatást nyújt, az (a) vagy (b) pont 
hatálya alá tartozó testület vagy személy 
irányítása alatt.

Er. de

Indokolás

Míg a közszektorral kapcsolatos adatokra vonatkozó irányelv „közszektorhoz tartozó 
testületekre” és „közfeladatokra” hivatkozik, ez a cikk „közigazgatásra”, „állami tanácsadó 
testületekre”, „közfeladatra” és „közfeladatokra” hivatkozik. Ezeket a kifejezéseket azonban 
nem magyarázzuk meg sehol, ennélfogva ilyen magyarázatra szükség van.

Módosítás Karin Scheele részéről

56. módosítás
5. cikk (c) pontja

(c) minden olyan természetes vagy jogi 
személy, aki vagy amely közfeladatokat lát 
el, illetve közszolgáltatást nyújt, az (a) vagy 
(b) pont hatálya alá tartozó testület vagy 
személy irányítása alatt.

(c) minden természetes vagy jogi személy, 
aki vagy amely az Európai Parlament és a 
Tanács a közszektorral kapcsolatos adatok 
újbóli felhasználására vonatkozó 2003. 
november 17-i 2003/98/EK sz. irányelve 
értelmében közfeladatot lát el, vagy 
közszolgáltatást nyújt, az (a) vagy (b) pont 
hatálya alá tartozó testület vagy személy 
irányítása alatt.
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Er. de

Indokolás

Míg a közszektorral kapcsolatos adatokra vonatkozó irányelv „közszektorhoz tartozó 
testületekre” és „közfeladatokra” hivatkozik, ez a cikk „közigazgatásra”, „állami tanácsadó 
testületekre”, „közfeladatra” és „közfeladatokra” hivatkozik. Ezeket a kifejezéseket azonban 
nem magyarázzuk meg sehol.

Módosítás Satu Hassi részéről

57. módosítás
5. cikk 2. albekezdése

A tagállamok előírhatják, hogy – ha 
testületek vagy intézmények bírói vagy 
törvényszéki minőségben járnak el – azok 
nem tekintendők hatóságnak a jelen 
irányelv alkalmazásában.

törölve

Er. en

Indokolás

A 2. bekezdés szükségtelen kizárást alkalmaz, mivel a környezetvédelmi politika és a 
környezettel kapcsolatos bírósági határozatok részét képezik a környezettel összefüggő teljes 
adatkészletnek. A szóban forgó adatok hozzáférhetők az EU IDA programja keretében, illetve 
a tagállamok on-line közigazgatása alá tartozó, az interoperabilitással kapcsolatos kötelező 
kereteken belül.

Módosítás Vittorio Prodi részéről

58. módosítás
5. cikk 2. albekezdése

A tagállamok előírhatják, hogy – ha 
testületek vagy intézmények bírói vagy 
törvényszéki minőségben járnak el – azok 
nem tekintendők hatóságnak a jelen 
irányelv alkalmazásában.

törölve

Er. it
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Indokolás

A hatóságok fogalommeghatározás alkalmazandó kell legyen olyan igazságügyi testületre is, 
mint amilyen a bíróság.

Módosítás Anja Weisgerber részéről

59. módosítás
7. cikk

A tagállamok a jelen irányelvnek 
megfelelően alakítsák ki és üzemeltessék a 
térbeli adatok számára szolgáló 
infrastruktúráikat.

A tagállamok a jelen irányelvnek 
megfelelően alakítsák ki és üzemeltessék a 
térbeli adatok számára szolgáló 
infrastruktúráikat.

Abban az esetben, ha abban harmadik 
személy is részt vesz, arányos 
ellentételezésben kell részesülnie feltéve, 
hogy tetemes pénzügyi kiadásai 
keletkeznek.
Abban az esetben, ha a későbbiekben az 
adatokat pusztán kereskedelmi célokra 
használják, a nyereség arányos részére 
jogosultak.

Er. de

Indokolás

Az adatszolgáltatás és -felhasználás pénzügyi vonatkozásainak nagyobb figyelmet kell 
szentelni. A magánszemélyek részéről tetemes költségek jelentkeznek egyrészt az adatgyűjtés, 
másrészt a szükséges, az adatbankkal kompatibilis formátumuvá történő átalakítás elvégzése 
során. Ezt a költséget arányosan ellentételezni kell. A Bizottság magyarázó emlékeztetőjében 
arra is számít, hogy a kilátásban lévő haszon a magánszektorban örvendetes. A szóban forgó 
adatok pénzügyi értékét ennélfogva kellőképpen figyelembe kell venni.

Módosítás Vittorio Prodi részéről

60. módosítás
7. cikk

A tagállamok a jelen irányelvnek 
megfelelően alakítsák ki és üzemeltessék a 
térbeli adatok számára szolgáló 

A tagállamok a jelen irányelvnek 
megfelelően alakítsák ki és üzemeltessék a 
saját térbeli adatok számára szolgáló 
infrastruktúráikat. A Bizottság koordináló és 
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infrastruktúráikat. szabványosító intézkedéseket tehet.

Er. it

Indokolás

A nemzeti és közösségi feladatokat világosabban meg kell határozni.

Módosítás Richard Seeber részéről

61. módosítás
8. cikk 2. bekezdésének (b) pontja

(b) a térbeliadat-készletek és -szolgáltatások 
felhasználásának jogai;

(b) a szolgáltatások és geoadat-készletek 
felhasználásának feltételei (beleértve a 
geoadatok különleges alkalmazásokra 
vonatkozó érvényességét is);

Er. de

Indokolás

A felhasználás feltételeit szerepeltetni kell és bizonyítékot kell szolgáltatni arra nézve, hogy 
azokat elfogadták (az internetes letöltésekre vonatkozó licencia-megállapodásokhoz 
hasonlóan), mivel geoadatokat különleges módon és különleges célra is előállítanak. Ezeknek 
az adatoknak más célra történő felhasználása kárt is okozhat. Önmagában a metaadatoknál 
fellelhető geoadatokra vonatkozó információ nem mentesíti kezdettől fogva az adat 
előállítóját a kárigények alól. Az adatok előállítóinak ennélfogva ragaszkodniuk kell a 
felhasználás feltételeinek reprodukálásához, amelyek – többek között – tartalmazzák annak a 
felhasználásnak az ismertetését is, amely célra az adatokat forgalomba hozták. Egyébként az
irányelvben továbbra is kikötést kell alkalmazni az adatok előállítóinak a kárigény bármely 
formája alóli mentesítésére nézve (lásd még a 26. cikk módosítását).

Módosítás Karin Scheele részéről

62. módosítás
8. cikk 2. bekezdésének (b) pontja

(b) a térbeliadat-készletek és -szolgáltatások 
felhasználásának jogai;

(b) a szolgáltatások és geoadat-készletek 
felhasználásának feltételei (beleértve a 
geoadatok különleges alkalmazásokra 
vonatkozó érvényességét is);

Er. de
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Indokolás

A felhasználás feltételeit szerepeltetni kell és bizonyítékot kell szolgáltatni arra nézve, hogy 
azokat elfogadták (az internetes letöltésekre vonatkozó licencia-megállapodásokhoz 
hasonlóan), mivel geoadatokat különleges módon és különleges célra is előállítanak. Ezeknek 
az adatoknak más célra történő felhasználása kárt is okozhat. Önmagában a metaadatoknál 
fellelhető geoadatokra vonatkozó információ nem mentesíti kezdettől fogva az adat 
előállítóját a kárigények alól. Az adatok előállítóinak ennélfogva ragaszkodniuk kell a 
felhasználás feltételeinek reprodukálásához, amelyek – többek között – tartalmazzák annak a 
felhasználásnak az ismertetését is, amely célra az adatokat forgalomba hozták. Egyébként az 
irányelvben továbbra is kikötést kell alkalmazni az adatok előállítóinak a kárigény bármely 
formája alóli mentesítésére nézve (lásd még a 26. cikk módosítását).

Módosítás Françoise Grossetête részéről

63. módosítás
8. cikk 2. bekezdésének (b) pontja

(b) a térbeliadat-készletek és -szolgáltatások 
felhasználásának jogai;

(b) a térbeliadat-készletek és -szolgáltatások 
felhasználásának jogai és az ahhoz fűződő 
összes költség;

Er. fr

Indokolás

A költségek és azok összehasonlítása fontos információ.

Módosítás María Sornosa Martínez részéről

64. módosítás
8. cikk 2. bekezdésének (e) pontja

(e) azok a térbeliadat-készletek, amelyek 
tekintetében a nyilvános hozzáférés a 19. 
cikknek megfelelően korlátozott, 
egyszersmind a szóban forgó korlátozás 
indokai.

törölve

Er. es

Indokolás

Úgy tűnik, nincs semmilyen igény metaadatok előállítására azon adatkészletek terén, amelyek 
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nyilvános hozzáférhetősége korlátozott.

Módosítás Satu Hassi részéről

65. módosítás
9. cikk

A tagállamok a 8. cikkben hivatkozott 
metaadatokat a következő menetrend szerint 
állítják elő:

A tagállamok a 8. cikkben hivatkozott 
metaadatokat a tagállam területére 
alkalmazandó I., II. és III. mellékletben 
felsorolt témaköröknek megfelelő 
térbeliadat-készletek esetében [a jelen 
irányelv hatálybalépését követő 3 évig] 
állítják elő.

(a) az I. és II. mellékletben felsorolt 
témakörök egyikének vagy másikának 
megfelelő térbeliadat-készletek esetében [a 
jelen irányelv hatálybalépését követő 3 
évig];
(b) a III. mellékletben felsorolt témakörök 
egyikének vagy másikának megfelelő 
térbeliadat-készletek esetében [a jelen 
irányelv hatálybalépését követő 6 évig].

Er. en

Módosítás Frederika Brepoels részéről

66. módosítás
9. cikk

A tagállamok a 8. cikkben hivatkozott 
metaadatokat a következő menetrend szerint
állítják elő:

A tagállamok a 8. cikkben hivatkozott 
metaadatokat a következő menetrend szerint
állítják elő:

(a) az I. és II. mellékletben felsorolt 
témakörök egyikének vagy másikának
megfelelő térbeliadat-készletek esetében [a 
jelen irányelv hatálybalépését követő 3 
évig];

(a) az I. és II. mellékletben felsorolt 
témakörök egyikére vagy másikára
vonatkozó térbeliadat-készletek esetében [a 
jelen irányelv hatálybalépését követő 3 
évig];

(b) a III. mellékletben felsorolt témakörök 
egyikének vagy másikának megfelelő 
térbeliadat-készletek esetében [a jelen 

(b) a III. mellékletben felsorolt témakörök 
egyikére vagy másikára vonatkozó 
térbeliadat-készletek esetében [a jelen 
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irányelv hatálybalépését követő 6 évig]. irányelv hatálybalépését követő 6 évig].

Er. nl

Indokolás

Az előadó tisztázni kívánja, mely adatokról van szó, de mindenekelőtt a 2. cikkben 
megfogalmazott célkitűzésekkel összeegyeztethetővé kívánja tenni a 9. cikkben szereplő 
megfogalmazást.

Módosítás María Sornosa Martínez részéről

67. módosítás
9. cikk

A tagállamok a 8. cikkben hivatkozott 
metaadatokat a következő menetrend szerint
állítják elő:

A tagállamok a 8. cikkben hivatkozott 
metaadatokat a következő menetrend szerint
állítják elő:

(a) az I. és II. mellékletben felsorolt 
témakörök egyikének vagy másikának 
megfelelő térbeliadat-készletek esetében [a 
jelen irányelv hatálybalépését követő 3 
évig];

(a) az I. és II. mellékletben felsorolt 
témakörök bármelyikének megfelelő 
térbeliadat-készletek esetében [a jelen 
irányelv hatálybalépését követő 3 évig];

(b) a III. mellékletben felsorolt témakörök 
egyikének vagy másikának megfelelő
térbeliadat-készletek esetében [a jelen 
irányelv hatálybalépését követő 6 évig].

(b) a III. mellékletben felsorolt témakörök 
bármelyikének megfelelő térbeliadat-
készletek esetében [a jelen irányelv 
hatálybalépését követő 6 évig].

Er. es

Módosítás María Sornosa Martínez részéről

68. módosítás
11. cikk 1. bekezdésének (a) pontja

(a) harmonizált térbeli adatokra vonatkozó 
előírások;

(a) a térbeli adatok harmonizációjára 
vonatkozó előírások;

Er. es

.
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Módosítás Richard Seeber részéről

69. módosítás
11. cikk 2. bekezdése

2. Az érintett térbeli adatok iránt érdeklődő 
személyek – a térbeli információs 
infrastruktúrában betöltött szerepük révén, 
amely szerepbe beletartozik a felhasználó, az 
előállító, a hozzáadott értéket képviselő 
szolgáltató vagy a koordináló testület is –
lehetőséget kapnak az 1. bekezdésben előírt 
végrehajtási szabályok elkészítésében való 
részvételre.

2. A tagállamok nemzeti, regionális és helyi 
szinten megjelenő képviselői, a geoadatok 
előállítóiként, tulajdonosaiként és 
szolgáltatóiként való megjelenésük 
jelentősége folytán, lehetőséget kaphatnak, 
egyszersmind az érintett geoadatok iránt 
érdeklődő személyek pedig – a geoadatok 
infrastruktúrájában betöltött szerepük révén, 
amely szerepbe beletartozik a felhasználó, az 
előállító, a hozzáadott értéket képviselő 
szolgáltató vagy a koordináló testület is –
lehetőséget kapnak az 1. bekezdésben előírt 
végrehajtási szabályok elkészítésében való 
részvételre.

Er. de

Indokolás

A Bizottság által megfogalmazott szövegben az előkészítési folyamat résztvevőit abban a 
sorrendben soroljuk fel, ami fordítottan arányos a tényleges résztvevők fontosságával az 
adatok előállításának, birtoklásának és szolgáltatásának folyamata során. A szöveg 
megfogalmazásának módosítása szükséges, ha azt akarjuk, hogy a jelentkező kiadások léptéke 
és a költségek megoszlása tükröződjék.

Módosítás Karin Scheele részéről

70. módosítás
11. cikk 2. bekezdése

2. Az érintett térbeli adatok iránt érdeklődő 
személyek – akik a térbeli információs 
infrastruktúrában betöltött szerepük révén, 
amely szerepbe beletartozik a felhasználó, az 
előállító, a hozzáadott értéket képviselő 
szolgáltató vagy a koordináló testület is –
lehetőséget kapnak az 1. bekezdésben előírt 
végrehajtási szabályok elkészítésében való 
részvételre.

2. A tagállamok nemzeti, regionális és helyi 
szinten megjelenő képviselői, a geoadatok 
előállítóiként, tulajdonosaiként és 
szolgáltatóiként való megjelenésük 
jelentősége folytán, lehetőséget kaphatnak, 
egyszersmind az érintett geoadatok iránt 
érdeklődő személyek pedig – a geoadatok 
infrastruktúrájában betöltött szerepük révén, 
amely szerepbe beletartozik a felhasználó, az 
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előállító, a hozzáadott értéket képviselő 
szolgáltató vagy a koordináló testület is –
lehetőséget kapnak az 1. bekezdésben előírt 
végrehajtási szabályok elkészítésében való 
részvételre.

Er. de

Indokolás

A Bizottság által megfogalmazott szövegben az előkészítési folyamat résztvevőit abban a 
sorrendben soroljuk fel, ami fordítottan arányos a tényleges résztvevők fontosságával az 
adatok előállításának, birtoklásának és szolgáltatásának folyamata során. A szöveg 
megfogalmazásának módosítása szükséges, ha azt akarjuk, hogy a jelentkező kiadások léptéke 
és a költségek megoszlása tükröződjék.

Módosítás María Sornosa Martínez részéről

71. módosítás
13. cikk 1. bekezdése

1. Az I. vagy II. mellékletben felsorolt 
témakörök egyikének vagy másikának 
megfelelő térbeliadat-készletek esetében, a 
11. cikk (1) bekezdésének (a) pontjában 
előírt végrehajtási szabályok megfelelnek a 
2., 3. és 4. bekezdésben megállapított 
feltételeknek.

1. Az I., II. vagy III. mellékletben felsorolt 
témakörök bármelyikének megfelelő 
térbeliadat-készletek esetében, a 11. cikk (1) 
bekezdésének (a) pontjában előírt 
végrehajtási szabályok megfelelnek a 2., 3. 
és 4. bekezdésben megállapított 
feltételeknek.

Er. es

Indokolás

Ebben a bekezdésben hivatkozni kell a III. mellékletre is, mert az olyan témakörhöz tartozó 
fejezet, aminek kellő harmonizációja szükséges, különösen pedig azért, mivel ez esetben 
hosszabb az átvételre kitűzött határidő.

Módosítás Satu Hassi részéről

72. módosítás
13. cikk 1. bekezdése

1. Az I. vagy II. mellékletben felsorolt 
témakörök egyikének vagy másikának 

1. Az I. vagy II. mellékletben felsorolt 
témaköröknek megfelelő térbeliadat-
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megfelelő térbeliadat-készletek esetében, a 
11. cikk (1) bekezdésének (a) pontjában 
előírt végrehajtási szabályok megfelelnek a 
2., 3. és 4. bekezdésben megállapított 
feltételeknek.

készletek esetében, a 11. cikk (1) 
bekezdésének (a) pontjában előírt 
végrehajtási szabályok megfelelnek a 2., 3. 
és 4. bekezdésben megállapított 
feltételeknek.

Er. en

Módosítás María Sornosa Martínez részéről

73. módosítás
13. cikk 2. bekezdésének (a) pontja

(a) a térbeli tárgyak egyedi azonosítóinak 
közös rendszere;

törölve

Er. es

Indokolás

Az erőfeszítések – anélkül, hogy az egyes tárgyak egyedi azonosítóinak rendszerét 
igyekeznének erőltetni – az ismertetőjegyek szerinti kategóriák és nómenklatúrák 
harmonizációjának, valamint integrációjának biztosítására összpontosuljanak.

Módosítás Françoise Grossetête részéről

74. módosítás
13. cikk 2. bekezdésének (1) pontja

(a) a térbeli tárgyak egyedi azonosítóinak 
közös rendszere;

(a) földrajzi tárgyak azonosítói 
rendszereinek azon készlete, amelyeken 
osztozni lehet;

Er. fr

Indokolás

A javaslat nem világos. A szóban forgó eszköz célja az alkalmazandó közös intézkedések 
kicserélésének létrehozása, márpedig ez a cikk pont erről szól. Az „egyedi azonosítók” szavak 
használata zavart okozhat atekintetben, hogy egy már alkalmazott technikára utalna, amely –
úgy tűnik – nem a leginkább megfelelő. Mindenféle értelmezés elkerülésére, az „egyedi 
azonosítók” kifejezést módosítani kell.
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Módosítás Satu Hassi részéről

75. módosítás
14. cikk

A 11. cikk (1) bekezdésének (a) pontjában 
előírt végrehajtási szabályokat az alábbi 
menetrendnek megfelelően elfogadják:

A 11. cikk (1) bekezdésének (a) pontjában 
előírt, az I., II. és III. mellékletben felsorolt 
témaköröknek megfelelő térbeliadat-
készletekre vonatkozó végrehajtási 
szabályokat [a jelen irányelv hatálybalépését 
követő 2 évig] elfogadják.

(a) az I. mellékletben felsorolt témakörök 
egyikének vagy másikának megfelelő 
térbeliadat-készletek esetében [a jelen 
irányelv hatálybalépését követő 2 évig];

(b) a II. vagy III. mellékletben felsorolt 
témakörök egyikének vagy másikának 
megfelelő térbeliadat-készletek esetében [a 
jelen irányelv hatálybalépését követő 5 
évig].

Er. en

Módosítás Frederika Brepoels részéről

76.módosítás
14. cikk

A 11. cikk (1) bekezdésének (a) pontjában 
előírt végrehajtási szabályokat az alábbi 
menetrendnek megfelelően elfogadják:

A 11. cikk (1) bekezdésének (a) pontjában 
előírt végrehajtási szabályokat az alábbi 
menetrendnek megfelelően elfogadják:

(a) az I. mellékletben felsorolt témakörök
egyikének vagy másikának megfelelő
térbeliadat-készletek esetében [a jelen 
irányelv hatálybalépését követő 2 évig];

(a) az I. mellékletben felsorolt témakörök
egyikére vagy másikára vonatkozó
térbeliadat-készletek esetében [a jelen 
irányelv hatálybalépését követő 2 évig];

(b) a II. vagy III. mellékletben felsorolt több 
témakör egyikének megfelelő térbeliadat-
készletek esetében [a jelen irányelv 
hatálybalépését követő 5 évig].

(b) a II. vagy III. mellékletben felsorolt 
témakörök egyikére vagy másikára 
vonatkozó térbeliadat-készletek esetében [a 
jelen irányelv hatálybalépését követő 5 
évig].

Er. nl
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Indokolás

Az előadó tisztázni kívánja, mely adatokról van szó, de mindenekelőtt a 2. cikkben 
megfogalmazott célkitűzésekkel összeegyeztethetővé kívánja tenni a 14. cikkben szereplő 
megfogalmazást.

Módosítás María Sornosa Martínez részéről

77. módosítás
14. cikk

A 11. cikk (1) bekezdésének (a) pontjában 
előírt végrehajtási szabályokat az alábbi 
menetrendnek megfelelően elfogadják:

A 11. cikk (1) bekezdésének (a) pontjában 
előírt végrehajtási szabályokat az alábbi 
menetrendnek megfelelően elfogadják:

(a) az I. mellékletben felsorolt témakörök
egyikének vagy másikának megfelelő 
térbeliadat-készletek esetében [a jelen 
irányelv hatálybalépését követő 2 évig];

(a) az I. mellékletben felsorolt témakörök
bármelyikének megfelelő térbeliadat-
készletek esetében [a jelen irányelv 
hatálybalépését követő 2 évig];

(b) a II. vagy III. mellékletben felsorolt több
témakör egyikének megfelelő térbeliadat-
készletek esetében [a jelen irányelv 
hatálybalépését követő 5 évig].

(b) a II. vagy III. mellékletben felsorolt 
témakörök bármelyikének megfelelő 
térbeliadat-készletek esetében [a jelen 
irányelv hatálybalépését követő 5 évig].

Er. es

Módosítás Caroline Jackson és Mary Honeyball részéről

78.módosítás
15. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
11. cikk (1) bekezdése (a) pontjában előírt 
megfelelő előírások elfogadásának napját 
követő két évnél később gyűjtött vagy 
frissített térbeliadat-készleteket – akár a 
térbeliadat-készletek feldolgozásával, akár 
pedig azok átalakítása révén – összhangba 
hozzák a szóban forgó előírásokkal.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
11. cikk (1) bekezdése (a) pontjában előírt 
megfelelő előírások elfogadásának napját 
követő két évnél később gyűjtött, átalakított
vagy teljes egészükben átszerkesztett 
térbeliadat-készleteket – akár az előírás 
feldolgozásával, akár pedig az 
interoperabilitás révén – összhangba hozzák 
a szóban forgó előírásokkal.

Er. en
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Indokolás

A jelenlegi szöveg a kisebb, rendszeres frissítések tárgyát képező nagy adatbázisok teljes 
egészében történő átszerkesztését igényelné, hogy azok az új előírásoknak megfeleljenek. Ez 
kizárólag a jelentősebb átszerkesztésre vagy új adatbázisok előállítására alkalmazandó. Az 
időt, pénzt és szakértelmet a leendő munkára, nem pedig a múltbeli átszerkesztésére kell 
összpontosítani; azonkívül pedig az interoperabilitás biztosítására, azaz annak lehetővé 
tételére, hogy az adatbázisok – anélkül az aránytalan követelmény nélkül, hogy pontosan 
ugyanolyan struktúrájúak legyenek – egymással kölcsönhatásban álljanak.

Módosítás Karin Scheele részéről

79. módosítás
16. cikk 1. bekezdése

1. A tagállamok gondoskodjanak arról, hogy 
a 11. cikk (1) bekezdésében előírt 
végrehajtási szabályoknak való 
megfeleléshez szükséges minden információ 
vagy adat azoknak a feltételeknek 
megfelelően álljanak a hatóságok vagy 
harmadik személy rendelkezésére, amelyek 
ezeknek az arra a célra történő 
felhasználását nem korlátozzák.

1. A tagállamok gondoskodjanak arról, hogy 
a 11. cikk (1) bekezdésében előírt 
végrehajtási szabályoknak való 
megfeleléshez szükséges minden információ 
vagy adat a közszektori információra 
vonatkozó irányelv az újbóli felhasználással 
kapcsolatos előírásainak megfelelően 
bocsátandó  hatóságok vagy harmadik 
személy rendelkezésére, illetve cserélendő 
velük. A felhasználásra vonatkozó 
korlátozásokat áttekinthetően és érthetően 
kell felhasználási feltételek formájában 
kinyilvánítani, és azokat a felhasználóknak 
kimutatható formában el kell fogadniuk, 
hogy a pontatlan használatot és az abból 
eredő károkat el lehessen kerülni.

Er. de

Indokolás

E rendelkezés esetleg ellentmond a közszektori információra vonatkozó irányelv megfelelő 
rendelkezéseinek abban a tekintetben, hogy a Bizottság számára – a 30. cikk (2) bekezdésében 
hivatkozott eljárás értelmében – megengedett a geoadatok kicserélésére vonatkozó 
megállapodások szempontjából végrehajtási szabályok elfogadása. A szóban forgó 
végrehajtási szabályok anyaga, illetve iránya e ponton nincs még feltüntetve. Az európai 
polgárok jogbiztonsága szempontjából jobb volna – ahelyett, hogy állandóan új 
megfogalmazásokat találunk ki, amelyek bizonyos mértékig komolyan hasonlítanak a meglévő 
fogalommeghatározásokhoz – ha visszatérnénk az EU meglévő irányelveihez.
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Módosítás María Sornosa Martínez részéről

80. módosítás
17. cikk

1. A tagállamok feltöltési szolgáltatásokat 
hoznak létre és üzemeltetnek, hogy a 18. 
cikk (1) bekezdésében hivatkozott 
szolgáltatásokon keresztül hozzáférhetővé 
tegyék a metaadatokat, valamint térbeliadat-
készleteket és szolgáltatásokat.

1. A tagállamok interoperábilis 
szolgáltatásokat hoznak létre és 
üzemeltetnek, hogy a 18. cikk (1) 
bekezdésében hivatkozott szolgáltatásokon 
keresztül hozzáférhetővé tegyék a 
metaadatokat, valamint térbeliadat-
készleteket és szolgáltatásokat.

2. Az 1. bekezdésben hivatkozott feltöltési 
szolgáltatások a hatóságok rendelkezésére 
állnak.

2. Az 1. bekezdésben hivatkozott 
interoperábilis szolgáltatások a hatóságok 
rendelkezésére állnak.

3. Az 1. bekezdésben hivatkozott feltöltési 
szolgáltatások kérésre harmadik személy 
rendelkezésére állnak, feltéve, hogy 
térbeliadat-készleteik és -szolgáltatásaik –
különös tekintettel a metaadatokra, a 
hálózati szolgáltatásokra és az 
interoperabilitásra – a kötelezettségeket 
megállapító végrehajtási szabályoknak 
megfelelnek.

3. Az 1. bekezdésben hivatkozott 
interoperábilis szolgáltatások kérésre 
harmadik személy rendelkezésére állnak, 
feltéve, hogy térbeliadat-készleteik és -
szolgáltatásaik – különös tekintettel a 
metaadatokra, a hálózati szolgáltatásokra és 
az interoperabilitásra – a kötelezettségeket 
megállapító végrehajtási szabályoknak 
megfelelnek.

Er. es

Indokolás

Az IDE egy a különböző földrajzi információs rendszerek körében megosztott geo-hivatkozású 
adatok számára szolgáló integrált struktúra, amely az Interneten minimális számú 
szabványosított protokoll és előírás mellett hozzáférhető. Az adatokon és metaadatokon kívül 
tartalmazza a szóban forgó adatok kereséséhez és hozzáférhetőségéhez szükséges 
technológiákat, az előállításukra, kezelésükre és terjesztésükre vonatkozó szabványokat, 
egyszersmind az adatok előállítói között, valamint az adatok előállítói és a felhasználók között 
létrejött megállapodásokat. Ennélfogva olyan struktúráról van szó, amely a földrajzi 
információs rendszer összekapcsolását és együttes működtetését célzó szolgáltatást nyújt, 
egyszersmind az adatok egy rendszernek történő továbbítása csupán egyike az általa ellátható 
feladatoknak.



AM\555961HU.doc 29/56 PE 353.672v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás Antonios Trakatellis részéről

81. módosítás
18. cikk 1. bekezdésének 2. albekezdése

A szóban forgó szolgáltatások könnyen 
használhatók, és az Interneten vagy bármely 
más, a nyilvánosság számára hozzáférhető, 
megfelelő távközlési eszközön keresztül 
elérhetők.

A szóban forgó szolgáltatások könnyen 
használhatók, és az Interneten vagy bármely 
más, a nyilvánosság számára hozzáférhető, 
megfelelő távközlési eszközön keresztül 
elérhetők azoknak az adatoknak a 
kivételével, amelyeknek a nyilvánossággal 
való közlése bizonyos kedvezőtlen 
következményekkel járna. A szóban forgó 
kivételeket teljes körűen meg kell indokolni.

Er. el

Indokolás

A módosítás célja lefedni az érzékeny adatok azon területét, amely – ha azokat közlik a 
nyilvánossággal – társadalmi problémákat okozhat.

Módosítás Françoise Grossetête részéről

82. módosítás
18. cikk 1. bekezdésének 2. albekezdése

A szóban forgó szolgáltatások könnyen 
használhatók, és az Interneten vagy bármely 
más, a nyilvánosság számára hozzáférhető, 
megfelelő távközlési eszközön keresztül 
elérhetők.

A szóban forgó szolgáltatások – a 
tagállamok által meghatározott pénzügyi 
intézkedéseknek megfelelően – könnyen 
használhatók, és az Interneten vagy bármely 
más, a nyilvánosság számára hozzáférhető, 
megfelelő távközlési eszközön keresztül 
elérhetők.

Er. fr

Indokolás

A nemzeti struktúráknak eltérő gazdasági modelljeik vannak. Némelyiket teljes egészében az 
állam finanszírozza, míg másokat csak részben. Ezért van szükség ezen a területen a 
szubszidiaritás tiszteletben tartására.
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Módosítás Satu Hassi részéről

83. módosítás
19. cikk 1. bekezdésének (d) pontja

(d) a kereskedelmi vagy ipari információ 
titkossága abban az esetben, ha a szóban 
forgó titkosságot nem nemzeti vagy 
közösségi jogszabály írja elő jogos 
gazdasági érdek védelmére, beleértve a 
statisztikai titkosság és adótitok 
fenntartásához fűződő közérdeket is; 

(d) a kereskedelmi vagy ipari információ 
titkossága abban az esetben, ha a szóban 
forgó titkosságot nem nemzeti vagy 
közösségi jogszabály írja elő jogos 
gazdasági érdek védelmére; 

Er. en

Módosítás Caroline Jackson és Mary Honeyball részéről

84. módosítás
19. cikk 1. bekezdésének (f a) pontja (új)

(fa) szellemi tulajdonjogok;

Er. en

Indokolás

Az INSPIRE nem szabad, hogy – különösen a környezetvédelmi információhoz való 
hozzáférésre vonatkozó irányelv (2003/4 sz.) működésével kapcsolatban –a meglévő 
jogszabályoktól eltérő rendszert állítson fel. A Bizottság javaslatának 19. cikke egyszerűen a 
szóban forgó irányelv 4. cikkének (2) bekezdésében rögzített visszautasítási indokokat adja 
vissza.

Módosítás Caroline Jackson és Mary Honeyball részéről

85. módosítás
19. cikk 1. bekezdésének (f b) pontja (új)

(fb) minden olyan személy érdekei vagy 
védelme, aki a kért információt önkéntes 
alapon anélkül szolgáltatta, hogy – hacsak 
a szóban forgó személy hozzá nem járult az 
érintett információ közzétételéhez – annak 
megtételére jogi kötelezettsége lett vagy 
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lehetett volna.

Er. en

Indokolás

Az INSPIRE nem szabad, hogy – különösen a környezetvédelmi információhoz való 
hozzáférésre vonatkozó irányelv (2003/4 sz.) működésével kapcsolatban –a meglévő 
jogszabályoktól eltérő rendszert állítson fel. A Bizottság javaslatának 19. cikke egyszerűen a 
szóban forgó irányelv 4. cikkének (2) bekezdésében rögzített visszautasítási indokokat adja 
vissza.

Módosítás Anja Weisgerber részéről

86. módosítás
19. cikk 2. bekezdése

2. Az 1. bekezdésben előírt hozzáférés 
korlátozásának indokait korlátozóan 
értelmezik, figyelembe véve azt a konkrét 
esetet, amikor a közérdeket e hozzáférés 
biztosításával szolgálják. Minden konkrét 
esetben a nyilvánosságra hozatallal szolgált 
közérdeket a hozzáférés korlátozásával vagy 
feltételekhez kötésével szolgált érdekkel 
összevetve mérlegelik. A tagállamok, az 1. 
bekezdés (a), (d), (e) és (f) pontja 
értelmében, nem korlátozhatják a 
környezetbe történő kibocsátásokkal 
kapcsolatos információhoz való hozzáférést.

2. A nyilvánosságra hozatallal szolgált 
közérdeket minden konkrét esetben a 
hozzáférés korlátozásával vagy feltételekhez 
kötésével szolgált érdekkel összevetve 
mérlegelik. Eközben a szakmai és üzleti 
titkok titkosságát kellőképpen figyelembe 
veszik. A tagállamok, az 1. bekezdés (a), (e) 
és (f) pontja értelmében, nem korlátozhatják 
a környezetbe történő kibocsátásokkal 
kapcsolatos információhoz való hozzáférést.

Er. de

Indokolás

Abban az esetben, ha magánjellegű adatokat használnak, legyenek átfogó biztosítékok az 
üzleti vagy vállalati titkok titkosságára nézve olyannyira, hogy ezeket nemzeti vagy közösségi 
jogszabály értelmében védjék és így a jogos gazdasági érdekeket is védhessék. A szóban forgó 
védelmi jogok korlátozó értelmezése tetemes jogi aggályokhoz vezetne.

Módosítás Satu Hassi részéről

87. módosítás
19. cikk 2. bekezdése
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2. Az 1. bekezdésben előírt hozzáférés 
korlátozásának indokait korlátozóan 
értelmezik, figyelembe véve azt a konkrét 
esetet, amikor a közérdeket e hozzáférés 
biztosításával szolgálják. Minden konkrét 
esetben, a nyilvánosságra hozatallal szolgált 
közérdeket a hozzáférés korlátozásával vagy 
feltételekhez kötésével szolgált érdekkel 
szemben mérlegelik. A tagállamok, az 1. 
bekezdés (a), (d), (e) és (f) pontja 
értelmében, nem korlátozhatják a 
környezetbe történő kibocsátásokkal 
kapcsolatos információhoz való hozzáférést.

2. Az 1. bekezdésben előírt hozzáférés 
korlátozásának indokait korlátozóan 
értelmezik, figyelembe véve azt a konkrét 
esetet, amikor a közérdeket e hozzáférés 
biztosításával szolgálják. Minden konkrét 
esetben, a nyilvánosságra hozatallal szolgált 
közérdeket a hozzáférés korlátozásával vagy 
feltételekhez kötésével szolgált érdekkel 
szemben mérlegelik. A tagállamok nem 
korlátozhatják a környezetbe történő 
kibocsátásokkal kapcsolatos információ való 
hozzáférést.

Er. en

Módosítás Caroline Jackson és Mary Honeyball részéről

88. módosítás
20. cikk 1. bekezdése

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
18. cikk (1) bekezdésének (a) és (b)
pontjában hivatkozott szolgáltatások 
ingyenesen és nyilvánosan hozzáférhetők 
legyenek

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
18. cikk (1) bekezdésének (a) pontjában 
hivatkozott szolgáltatások ingyenesen és 
nyilvánosan hozzáférhetők legyenek és, 
hogy a 18. cikk (1) bekezdésének (b) 
pontjában hivatkozottak nyilvánosan 
hozzáférhetők legyenek. Az utóbbi esetben 
értelemszerűen idetartozhat az akár a 
szolgáltatást a nyilvánosság számára nyújtó 
személynek, akár pedig – abban az esetben, 
ha a szolgáltató emellett dönt – a magának 
a nyilvánosan igénybe vevőnek felszámított 
költség és/vagy kiadott  engedély.

Er. en

Indokolás

A térbeli adatok, webhelyek révén – mint amilyen például a www.multimap.com – már 
ingyenesen a nyilvánosság rendelkezésére állnak. Ez azért lehetséges, mivel a hozzáférést 
biztosító (például a multimap) fizet a tagállam térképészeti hatóságaitól kapott információért, 
ugyanakkor pedig reklámokból megtérülnek a költségei. Ez a módosítás ösztönzőleg hat majd 
arra a bevett gyakorlatra, hogy – miközben a szellemi tulajdonjogokat védik – a nyilvánosság 
számára „ingyenes kitekintést” biztosítanak.
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Módosítás Richard Seeber részéről

89.módosítás
20. cikk

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
18. cikk (1) bekezdésének (a) és (b) 
pontjában hivatkozott szolgáltatások 
ingyenesen hozzáférhetők legyenek a 
nyilvánosság számára.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
18. cikk (1) bekezdésének (a) pontjában 
hivatkozott szolgáltatások ingyenesen 
hozzáférhetők legyenek a nyilvánosság 
számára.

2. Abban az esetben, ha a hatóságok 
költségeket számítanak fel a 18. cikk (1) 
bekezdésének (c) vagy (e) pontjában 
hivatkozott szolgáltatásokért, a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az e-kereskedelmi 
szolgáltatások rendelkezésre álljanak.

2. Abban az esetben, ha a hatóságok 
költségeket számítanak fel a 18. cikk (1) 
bekezdésének (b), (c), (d) vagy (e) pontjában 
hivatkozott szolgáltatásokért, a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az e-kereskedelmi 
szolgáltatások rendelkezésre álljanak.

Er. de

Indokolás

A (b) és (d) pontban felsorolt szolgáltatásoknál – a kiváló minőség vagy pedig a teljesítmény 
következtében  – magas költségek is felmerülhetnek.

Módosítás Karin Scheele részéről

90. módosítás
20. cikk

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
18. cikk (1) bekezdésének (a) és (b) 
pontjában hivatkozott szolgáltatások 
ingyenesen hozzáférhetők legyenek a 
nyilvánosság számára.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
18. cikk (1) bekezdésének (a) pontjában 
hivatkozott szolgáltatások ingyenesen 
hozzáférhetők legyenek a nyilvánosság 
számára.

2. Abban az esetben, ha a hatóságok 
költségeket számítanak fel a 18. cikk (1) 
bekezdésének (c) vagy (e) pontjában 
hivatkozott szolgáltatásokért, a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az e-kereskedelmi 
szolgáltatások rendelkezésre álljanak.

2. Abban az esetben, ha a hatóságok 
költségeket számítanak fel a 18. cikk (1) 
bekezdésének (b), (c), (d) vagy (e) pontjában 
hivatkozott szolgáltatásokért, a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az e-kereskedelmi 
szolgáltatások rendelkezésre álljanak.

Er. de
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Indokolás

A (b) és (d) pontban felsorolt szolgáltatásoknál – a kiváló minőség vagy pedig a teljesítmény 
következtében – magas költségek is felmerülhetnek.

Módosítás Vittorio Prodi részéről

91. módosítás
20. cikk 2. bekezdése

2. Abban az esetben, ha a hatóságok 
költségeket számítanak fel a 18. cikk (1) 
bekezdésének (c) vagy (e) pontjában 
hivatkozott szolgáltatásokért, a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az e-kereskedelmi
szolgáltatások rendelkezésre álljanak.

2. Abban az esetben, ha a hatóságok 
költségeket számítanak fel a 18. cikk (1) 
bekezdésének (c) vagy (e) pontjában 
hivatkozott szolgáltatásokért, a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az IT-hozzáférési
szolgáltatások rendelkezésre álljanak.

Er. it

Indokolás

A szolgáltatásokért járó költségek felszámítása sokféle formát ölthet és az „IT-hozzáférés” 
átfogóbb kifejezés, mint az „e-kereskedelem”.

Módosítás María Sornosa Martínez részéről

92. módosítás
2. cikk 2. bekezdésének 2. albekezdése

A tagállamok saját hozzáférési pontjaikon 
keresztül is biztosíthatják a szóban forgó 
szolgáltatások hozzáférhetőségét.

A tagállamok saját hozzáférési pontjaikon 
keresztül biztosítják a szóban forgó 
szolgáltatások hozzáférhetőségét.

Er. es

Indokolás

A tagállamok – ahelyett, hogy biztosítanák számukra a választás lehetőségét, hogy így 
járjanak-e el, vagy sem– kötelesek nemzeti geo-portált létrehozni.
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Módosítás Vittorio Prodi részéről

93. módosítás
23. cikk 1. bekezdésének 1. albekezdése

1. A tagállamok intézkedéseket fogadnak el 
arra nézve, miként osztozzanak a hatóságok 
a térbeliadat-készleteken és a 
szolgáltatásokon. A szóban forgó 
intézkedések lehetővé teszik a tagállamok 
hatóságainak, valamint a Közösség 
intézményeinek és testületeinek, hogy 
egyrészt hozzáférhessenek a térbeliadat-
készletekhez, valamint -szolgáltatásokhoz, 
másrészt pedig a szóban forgó készleteket és 
szolgáltatásokat egymással kicserélhessék és 
azokat alkalmazhassák is olyan közfeladatok 
céljára, amelyeknek közvetlen vagy 
közvetett hatása lehet a környezetre.

1. 1. A tagállamok, regionális és helyi 
intézményeik beleegyezésével,
intézkedéseket fogadnak el arra nézve, 
miként osztozzanak a hatóságok a 
térbeliadat-készleteken és a 
szolgáltatásokon. A szóban forgó 
intézkedések lehetővé teszik a tagállamok 
hatóságainak, valamint a Közösség 
intézményeinek és testületeinek, hogy 
egyrészt hozzáférhessenek a térbeliadat-
készletekhez, valamint -szolgáltatásokhoz, 
másrészt pedig a szóban forgó készleteket és 
szolgáltatásokat egymással kicserélhessék és 
azokat alkalmazhassák is olyan közfeladatok 
céljára, amelyeknek közvetlen vagy 
közvetett hatása lehet a környezetre.

Er. it

Indokolás

Az önkormányzati hatóságokat és testületeket is be kell vonni.

Módosítás Caroline Jackson és Mary Honeyball részéről

94. módosítás
23. cikk 1. bekezdésének 2. albekezdése

Az első albekezdésben előírt intézkedések a 
felhasználás pontján eleve kizárnak minden 
korlátozást, különösen pedig az átmeneti, 
eljáráshoz kötődő, jogi, intézményes vagy 
pénzügyi természetűeket.

Az adatok felhasználásának és az azokon 
történő osztozásnak a növelésére, a 
tagállamok hatóságai, valamint a Közösség 
intézményei és testületei a meglévő jogi 
kereten keresztül férnek hozzá és 
használják fel a térbeliadat-készleteket és -
szolgáltatásokat.

Er. en
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Indokolás

A térbeli adatok újbóli felhasználását ösztönözni kell. A térbeli adatokat kínáló legtöbb 
szolgáltató azonban az adatokat díj ellenében, licencia formájában, engedi át. Ebből a 
bevételből származik az az összeg, amellyel a szolgáltatást úgy lehet fenntartani és fejleszteni, 
hogy a fogyasztó igényeinek megfeleljenek. Ennek a cikknek jelentősen hátrányos hatása 
lehetne arra a befektethető tőkére nézve, amelyet az adatszolgáltatók azért fordíthatnak 
szolgáltatásuk javítására, hogy a fogyasztói igényeknek megfeleljenek, egyszersmind javítsák 
az adatok minőségét is. Tarthatatlan egyrészt az a helyzet, hogy lehetővé teszik az információ 
ingyenesen történő újbóli felhasználását, ami egyszersmind gyengébb minőségű információt is 
eredményez, nem beszélve ennélfogva arról, hogy korlátozottabbak a javasolt irányelvből 
fakadó kedvezmények is.

Módosítás Karin Scheele részéről

95. módosítás
23. cikk 1. bekezdésének 2. albekezdése

Az első albekezdésben előírt intézkedések a 
felhasználás pontján eleve kizárnak minden 
korlátozást, különösen pedig az átmeneti, 
eljáráshoz kötődő, jogi, intézményes vagy 
pénzügyi természetűeket.

Az első albekezdésben előírt intézkedések, a 
közfeladatot ellátó hatóság által történő
felhasználás pontján eleve kizárnak minden 
korlátozást, különösen pedig az átmeneti, 
eljáráshoz kötődő, jogi, intézményes vagy 
pénzügyi természetűeket feltéve, hogy a 
felhasználásra vonatkozó korlátozásoknak 
nem kell megvédeniük a felhasználót az 
adatok akaratlanul is szabálytalan 
felhasználásából fakadó kártérítésekkel 
szemben.

Er. de

Indokolás

A PSI (közszektorral kapcsolatos információra vonatkozó) irányelv 2, 7.4 cikkében 
hivatkozotthoz hasonló fogalmazás tanácsolható itt is.

Módosítás Françoise Grossetête részéről

96. módosítás
23. cikk 1. bekezdésének 2. albekezdése

Az első albekezdésben előírt intézkedések a 
felhasználás pontján eleve kizárnak minden 

Az első albekezdésben előírt intézkedések a 
felhasználás pontján eleve kizárnak minden 
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korlátozást, különösen pedig az átmeneti, 
eljáráshoz kötődő, jogi, intézményes vagy 
pénzügyi természetűeket.

korlátozást, különösen pedig az átmeneti, 
eljáráshoz kötődő, jogi, intézményes vagy 
pénzügyi természetűeket, kivéve azokat, 
amelyek a szellemi tulajdonra vonatkozó 
jogszabályokból fakadnak.

Er. fr

Módosítás Caroline Jackson és Mary Honeyball részéről

97. módosítás
23. cikk 2. bekezdése

2. A térbeli adatokon az 1. bekezdésben 
előírtak szerint történő osztozás lehetősége 
nyitott az azzal a nemzetközi szerződéssel 
létrehozott testületek számára, amelynek a 
Közösség vagy a tagállamok aláíró felei, 
mindezt pedig mindazon feladatok ellátása 
érdekében, amelyeknek közvetlen vagy 
közvetett hatása lehet a környezetre.

2. A térbeli adatokon az 1. bekezdésben 
előírtak szerint történő osztozást célzó 
ugyanazon intézkedések nyitottak az azzal a 
nemzetközi szerződéssel létrehozott 
testületek számára, amelynek a Közösség 
vagy a tagállamok aláíró felei, mindezt 
pedig mindazon feladatok ellátása 
érdekében, amelyeknek közvetlen vagy 
közvetett hatása lehet a környezetre.

Er. en

Módosítás Karin Scheele részéről

98. módosítás
23. cikk 2. bekezdése

2. A térbeli adatokon az 1. bekezdésben 
előírtak szerint történő osztozás lehetősége
nyitott az azzal a nemzetközi szerződéssel 
létrehozott testületek számára, amelynek a 
Közösség vagy a tagállamok aláíró felei, 
mindezt pedig mindazon feladatok ellátása 
érdekében, amelyeknek közvetlen vagy 
közvetett hatása lehet a környezetre.

2. A térbeli adatokon az 1. bekezdésben 
előírtak szerint történő osztozás lehetősége
nyitott az azzal a nemzetközi szerződéssel 
létrehozott testületek számára, amelynek a 
Közösség vagy a tagállamok aláíró felei, 
mindezt pedig mindazon feladatok ellátása 
érdekében, amelyeknek hatása van a 
környezetre. Az osztozott adatok 
bárminemű kereskedelmi felhasználása 
kizárt.
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Er. de

Indokolás

Ez a megfogalmazás túlontúl széles körű és túl is lő a célon. A környezettudatos és -felelős 
testületek használhatják ezeket az adatokat, viszont ugyanakkor a multinacionális vállalatok –
például a kereskedelmi megállapodások révén – feljogosítva is érezhetik magukat olyan 
adatok kereskedelmi célú felhasználására, amelyek szabadon hozzáférhetők voltak. 
Visszautasítjuk annak lehetővé tételét, hogy ezek a testületek ezeken a geoadatokon 
egyoldalúan osztozhassanak. Ha a szóban forgó testületek tényleges érdeklődést mutatnak, a 
30. cikk értelmében történő eljárás javasolható minden egyes esetben.

Módosítás Caroline Jackson és Mary Honeyball részéről

99. módosítás
23. cikk 3. bekezdése

3. A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
tesznek a verseny torzulásának 
megakadályozására azokban az esetekben, 
amikor a hatóságok a közfeladataik 
ellátásával össze nem függő kereskedelmi 
tevékenységeket is végeznek; egyszersmind 
a tagállamok a szóban forgó intézkedéseket 
nyilvánosságra is hozzák.

3. A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
tesznek a verseny torzulásának 
megakadályozására.

Er. en

Indokolás

A verseny egyáltalán ne torzuljon, csupán ennyi. A 3. bekezdés második része szükségtelenül 
különbséget tesz az állami és magántestületek között.

Módosítás Caroline Jackson és Mary Honeyball részéről

100. módosítás
23. cikk 4. bekezdése

4. A Közösség intézményei és testületei 
hozzáférnek az 1. bekezdésben előírtakon 
felüli térbeliadat-készletekhez és -
szolgáltatásokhoz. A Bizottság, a 30. cikk 
(2) bekezdésében hivatkozott eljárásnak 
megfelelően, a szóban forgó hozzáférést és 
a felhasználás idekapcsolódó jogait irányító 

törölve
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végrehajtási szabályokat fogad el.

Er. en

Indokolás

A verseny egyáltalán ne torzuljon, csupán ennyi. A 4. bekezdés a továbbiakban szükségtelen, 
mivel a módosított 1. és 2. bekezdés foglalkozik a további térbeli adatokhoz való hozzáférés 
esetleges követelményével.

Módosítás Richard Seeber részéről

101. módosítás
23. cikk 4. bekezdése

4. A Közösség intézményei és testületei 
hozzáférnek az 1. bekezdésben előírtakon 
felüli térbeliadat-készletekhez és -
szolgáltatásokhoz. A Bizottság, a 30. cikk 
(2) bekezdésében hivatkozott eljárásnak 
megfelelően, a szóban forgó hozzáférést és a 
felhasználás idekapcsolódó jogait irányító 
végrehajtási szabályokat fogad el.

4. A Közösség intézményei és testületei 
koordinált megállapodásokat írnak alá a 
térbeliadat-készletek és -szolgáltatások 
hozzáféréséről. A Bizottság, a 30. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott eljárásnak 
megfelelően, a szóban forgó hozzáférést és a 
felhasználás idekapcsolódó jogait irányító 
végrehajtási szabályokat fogad el.

Er. de

Indokolás

A megfogalmazás úgy hangzik, mintha minden tagállam információi korlátlan hozzáférésűek 
kellene, hogy legyenek. Ez pedig nem lehet a Bizottság szándéka, ennélfogva a szöveget 
világosabban kell megfogalmazni.

Módosítás Karin Scheele részéről

102. módosítás
24. cikk

A Bizottság, a 30. cikk (2) bekezdésében 
hivatkozott eljárásnak megfelelően, 
végrehatási szabályokat fogad el a 
térbeliadat-készletek és -szolgáltatások 
harmadik személy általi újbóli felhasználása 
lehetőségének növelése érdekében. Ezeknek 
a végrehajtási szabályoknak a körébe 

A Bizottság, a 30. cikk (2) bekezdésében 
hivatkozott eljárásnak megfelelően, 
végrehajtási szabályokat fogad el a geoadat-
készletek és -szolgáltatások harmadik 
személy általi újbóli felhasználása 
lehetőségének növelése érdekében. Ezeknek 
a végrehajtási szabályoknak – amelyek 
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tartozhat a közös engedélyezési feltételek 
kialakítása.

összeegyeztethetők az Európai Parlament és 
a Tanács 2003. november 17-i 2003/98. sz. 
irányelvének rendelkezéseivel – a körébe 
tartozhat a közös engedélyezési feltételek 
kialakítása.

Er. de

Indokolás

Tekintet nélkül arra, vajon a megfelelő rendelkezéseket a 30. cikk (2) bekezdése értelmében 
maga a Bizottság, vagy pedig maguk a tagállamok fogadják-e el, a szóban forgó végrehajtási 
szabályoknak minden esetben összhangban kell lenniük a PSI (közszektorral kapcsolatos 
információra vonatkozó) irányelvvel.

Módosítás Satu Hassi részéről

103. módosítás
24. cikk 1 a bekezdése (új)

A közös használati engedélyek kialakítása 
nem korlátozza szükségtelenül az adatok 
újbóli felhasználásának és a szolgáltatások 
igénybe vételének lehetőségét, ugyanakkor 
pedig nem is a verseny korlátozására 
használják.

Er. en

Módosítás Richard Seeber részéről

104. módosítás
24. cikk 1. bekezdése

1. A Bizottság felelős közösségi szinten a 
térbeli információt célzó infrastruktúra 
koordinálásáért a Közösségen belül, 
ugyanakkor pedig ennek érdekében 
segítséget kap az Európai Környezetvédelmi 
Hatóságtól.

1. A Bizottság felelős közösségi szinten a 
környezetvédelmi szempontból érintett 
geoadatokat célzó infrastruktúra 
koordinálásáért a Közösségen belül, 
ugyanakkor pedig ennek érdekében 
segítséget kap az Európai Környezetvédelmi 
Hatóságtól.
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Er. de

Indokolás

Az INSPIRE irányelv iránti rendkívüli igény eredeti okáról itt teljesen megfeledkeztünk. 
Ahelyett, hogy arra a célkitűzésre összpontosítanánk, hogy hozzáférhessünk környezetileg 
érintett adatokhoz, a hangsúly csupán a geoadatok infrastruktúrájának általános 
koordinációján van. Ennélfogva egyértelművé kell tenni, hogy az egész csupán 
környezetvédelmi adatok kérdése, különösen azért, mivel a Bizottságnak semmilyen 
illetékessége nincs a térbeli tervezéssel kapcsolatos kérdésekben, márpedig ez olyan tény, ami 
esetleg elveszhetne a választott terminológia sűrűjében.

Módosítás Karin Scheele részéről

105. módosítás
26. cikk 1. bekezdése

1. A Bizottság felelős közösségi szinten a 
térbeli információt célzó infrastruktúra 
koordinálásáért a Közösségen belül, 
ugyanakkor pedig ennek érdekében 
segítséget kap az Európai Környezetvédelmi 
Hatóságtól.

1. A Bizottság felelős közösségi szinten a 
környezetvédelmi szempontból érintett 
geoadatokat célzó infrastruktúra 
koordinálásáért a Közösségen belül, 
ugyanakkor pedig ennek érdekében 
segítséget kap az Európai Környezetvédelmi 
Hatóságtól.

Er. de

Indokolás

Az INSPIRE irányelv iránti rendkívüli igény eredeti okáról itt teljesen megfeledkeztünk. 
Ahelyett, hogy arra a célkitűzésre összpontosítanánk, hogy hozzáférhessünk környezetileg 
érintett adatokhoz, a hangsúly csupán a geoadatok infrastruktúrájának általános 
koordinációján van. Ennélfogva egyértelművé kell tenni, hogy az egész csupán 
környezetvédelmi adatok kérdése, különösen azért, mivel a Bizottságnak semmilyen 
illetékessége nincs a térbeli tervezéssel kapcsolatos kérdésekben, márpedig ez olyan tény, ami 
esetleg elveszhetne a választott terminológiában.

Módosítás Frederika Brepoels részéről

106. módosítás
26. cikk 2. bekezdése

2. Minden tagállam kijelöli a jelen 
irányelvvel vonatkozásában a Bizottsággal 
kialakított kapcsolattartásért felelős 

2. Minden tagállam azonosítja a jelen 
irányelvvel vonatkozásában a Bizottsággal 
kialakított kapcsolattartásért felelős 
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hatóságot. koordinációs struktúrát, figyelembe véve a 
jog- és feladatkörök megoszlását a 
tagállamokon belül.

Er. nl

Indokolás

Az előadó figyelembe kívánja venni a különböző jog- és feladatkörök alkotmányos kijelölését 
a tagállamokban. A szükségtelen bürokrácia elkerülésére megfelelőbbnek tűnik biztosítani, 
hogy a Bizottsággal az ezzel az irányelvvel kapcsolatban kialakított kapcsolatok áthassák a 
koordinációs struktúrákat, amelyek tekintetében a tagállamok különböző kormányzati szinten 
egymás között megállapodnak.

Módosítás Satu Hassi részéről

107. módosítás
28. cikk 3. bekezdése

3. Az 1. bekezdésben előírt monitoringból 
származó információ a Bizottság számára 
állandó jelleggel hozzáférhető.

3. Az 1. bekezdésben előírt monitoringból 
származó információ a nyilvánosság és a 
Bizottság számára állandó jelleggel 
hozzáférhető.

Er. en

Módosítás Antonios Trakatellis részéről

108. módosítás
28. cikk 3 a bekezdése (új)

3a. A térbeli adatok kölcsönös 
kicserélésének és rögzítésének folyamata 
előírja a szellemi tulajdonjogok védelmét. 

Er. el
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Módosítás Antonios Trakatellis részéről

109. módosítás
28. cikk 3 b bekezdése (új)

3b. Mind a helyi hatóságok, mind pedig a 
központi ügyvezetés illetékes a térbeli 
adatok feltöltésében.

Er. el

Indokolás

A helyi hatóságok szerepe hangsúlyos, mivel lényegében véve a legtöbb programot a helyi 
hatóságok indítják el és működtetik.

Módosítás María Sornosa Martínez részéről

110. módosítás
29. cikk, 1. bekezdésének (d) pontja

(d) a térbeli információhoz szükséges 
infrastruktúra használatára vonatkozó 
információ összegzése;

(d) a térbeli információhoz szükséges 
infrastruktúra használatára vonatkozóan 
rendelkezésre álló információ összegzése;

Er. es

Indokolás

Miután a jelentések időszakos természete adott, a szolgáltatandó adatok típusát elő kell írni.

Módosítás María Sornosa Martínez részéről

111. módosítás
29. cikk 1. bekezdésének (e) pontja

(e) a hatóságok között létrejött osztozási 
megállapodások leírása;

(e) a hatóságok között az információ 
harmonizálásával és az azon való
osztozással kapcsolatban létrejött 
megállapodások leírása;
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Er. es

Indokolás

A hatóságok között létrejött megállapodásokat tisztázza.

Módosítás María Sornosa Martínez részéről

112. módosítás
II. melléklet 4. pontja

A földfelszín fizikai és biológiai takarója, 
beleértve a mesterséges felületeket, 
mezőgazdasági területeket, erdőket, 
(fél-)természetes területeket, vizes 
élőhelyeket, víztesteket.

(Nem érinti az angol nyelvű változatot.)

Er. es

Indokolás

Az angol nyelvű változatra nem alkalmazandó.

Módosítás Vittorio Prodi részéről

113. módosítás
III. melléklet 2. pontja

Az épületek földrajzi helye. Az épületek és szerkezetek földrajzi helye, 
valamint annak monitoringja.

Er. it

Indokolás

A kategóriák körébe tartoznak az olyan szerkezetek, mint a hidak, valamint a monitoring.

Módosítás María Sornosa Martínez részéről

114. módosítás
III. melléklet 3. pontja
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A mélység, szerkezet, struktúra és 
részecske-, valamint szervesanyag-tartalom, 
kövesség, valamint – értelemszerűen – az 
átlagos lejtés és a várható víztároló képesség 
szerint jellemzett talajok és altalaj.

A mélység, szerkezet, struktúra és 
részecske-, valamint szervesanyag-tartalom, 
kövesség, erózió, valamint – értelemszerűen 
– az átlagos lejtés és a várható víztároló 
képesség szerint jellemzett talajok és altalaj.

Er. es

Indokolás

Az erózió elsődleges tényező a talajtakaró fokozatos csökkenése szempontjából az Európai 
Unióban, és ezért van az, hogy az irányelv az eróziós elemzéseket is előírja.

Módosítás Antonios Trakatellis részéről

115. módosítás
III. melléklet 4. pontja

Az összetétel és szerkezet szerint jellemzett 
geológia. Ide tartozik a fekü és a 
geomorfológia.

Az összetétel, szerkezet és az  azon 
változások, valamint szerkezetátalakulás 
szerint jellemzett geológia, amelyen –
rétegződése során – átesett. Ide tartozik a 
fekü és a geomorfológia.

Er. el

Indokolás

Figyelembe kell venni a talajban általában végbemenő változásokat.

Módosítás Vittorio Prodi részéről

116. módosítás
III. melléklet 5. pontja

A jelenlegi és leendő funkcionális 
dimenziója vagy társadalmi-gazdasági célja 
(például lakóterülethez kötődő, ipari, 
kereskedelmi, mezőgazdasági, erdészeti, 
kedvtelési célú) szerint jellemzett 
felségterület.

A jelenlegi és leendő funkcionális 
dimenziója vagy társadalmi-gazdasági célja 
(például lakóterülethez kötődő, ipari, 
kereskedelmi, mezőgazdasági, erdészeti, 
kedvtelési célú) szerint és az agrárpolitikák 
betartásának megfelelően jellemzett 
felségterület. 

Er. it
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Módosítás Antonios Trakatellis részéről

117. módosítás
III. melléklet 6. pontja

A környezet minőségéhez közvetlenül 
(járványok, betegségek terjedése, a 
környezeti stressznek betudható 
egészségügyi hatások, légszennyezés, vegyi 
anyagok, az ózonréteg kimerülése, zaj stb.) 
vagy közvetve (élelmiszerek, genetikailag 
módosított organizmusok, stressz stb.) 
kapcsolódó betegségek előfordulásának 
földrajzi megoszlása.

A környezet minőségéhez közvetlenül 
(járványok, betegségek terjedése, természeti 
katasztrófák, a környezeti stressznek 
betudható egészségügyi hatások, 
légszennyezés, vegyi anyagok, az ózonréteg 
kimerülése, zaj stb.) vagy közvetve 
(élelmiszerek, az alkalmazandó közösségi 
jogszabályok értelmében genetikailag 
módosított organizmusok, stressz stb.) 
kapcsolódó betegségek előfordulásának 
földrajzi megoszlása.

Er. el

Indokolás

A természeti katasztrófákat is fel kell tüntetni és – ami a genetikailag módosított 
organizmusokat illeti – vannak hatályos jogszabályok, amelyeket szigorúan be kell tartani.

Módosítás Vittorio Prodi részéről

118. módosítás
III. melléklet 6. pontja

A környezet minőségéhez közvetlenül 
(járványok, betegségek terjedése, a 
környezeti stressznek betudható 
egészségügyi hatások, légszennyezés, vegyi 
anyagok, az ózonréteg kimerülése, zaj stb.) 
vagy közvetve (élelmiszerek, genetikailag 
módosított organizmusok, stressz stb.) 
kapcsolódó betegségek előfordulásának 
földrajzi megoszlása.

A környezet minőségéhez közvetlenül 
(járványok, betegségek terjedése, a 
környezeti stressznek betudható 
egészségügyi hatások, légszennyezés, vegyi 
anyagok, az ózonréteg kimerülése, zaj stb.) 
vagy közvetve (élelmiszerek, genetikailag 
módosított organizmusok, stressz stb.) 
kapcsolódó betegségek előfordulásának 
földrajzi megoszlása. A közúti balesetek
földrajzi megoszlása

Er. it
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Indokolás

Közegészségügyi megfontolásból  - tekintettel az Inspire alkalmazására – ebben az esetben 
egy rendkívül fontos kategóriáról van szó.

Módosítás Frederika Brepoels részéről

119. módosítás
III. melléklet 7. pontja

7. Állami szolgáltatás és környezeti 
monitoring-létesítmények

7. Közüzemi és állami szolgáltatások

Az állami szolgáltatások helyszíne, a 
kórházak helye és az egészségügyi 
ellátóhelyek, iskolák, óvodák stb. Ide 
tartoznak azok a szennyvíz- és 
hulladékkezelő, valamint energiaellátó 
létesítmények, termelőhelyek és környezeti 
monitorong-létesítmények, amelyeket 
hatóságok, vagy azok számára 
üzemeltetnek.

A közüzemi és állami szolgáltatások 
magukban foglalják a föld alatti és föld 
feletti közüzemi hálózatokat, valamint 
létesítményeket, például alagcsövek, 
hulladékkezelés, energiaellátás, távközlés 
és vízellátás, valamint az olyan igazgatási 
és társadalmi állami szolgáltatások, mint a 
hatóságok, iskolák és kórházak.

7a. Környezeti monitoring-létesítmények
A környezeti monitoring-létesítmények 
telepítése és üzemeltetése maga után vonja 
az emisszióknak, a környezeti közegek 
(tengeri környezet, belvízi vízfelületek és 
rétegvizek, levegő és talaj) állapotának, 
valamint az ökológiai rendszer egyéb 
paramétereinek (biológiai sokféleség, 
ökológiai feltételek a növények 
növekedéséhez stb.) megfigyelését és 
mérését a hatóságok részéről vagy nevében.

Er. nl

Indokolás

Ez a két kategória teljesen eltér egymástól, ennélfogva külön fejezetben helyezendő el. A 
monitoring-létesítmények rendkívül fontosak a környezetre vonatkozó térbeli adatok 
szempontjából.
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Módosítás Frederika Brepoels részéről

120. módosítás
III. melléklet 10. pontja

Az emberek földrajzi koordinátánként, 
régiónként, közigazgatási egységenként 
vagy más analitikai egységenként halmozott 
földrajzi megoszlása.

Az emberek földrajzi koordinátánként, 
régiónként, közigazgatási egységenként 
vagy más analitikai egységenként halmozott 
földrajzi megoszlása. Ide tartoznak a 
lakosság jellemzői és a tevékenységi szintek 
is.

Er. nl

Indokolás

A környezet és a lakosság közti kölcsönhatás jobb megértése érdekében fontos ismernünk a 
lakosság jellemzőit (például kor szerinti megoszlás), valamint a tevékenységi modellek 
jellemzőit (például ingázás, sporttevékenységek) is.

Módosítás Frederika Brepoels részéről

121. módosítás
III. melléklet 11. pontja

Az európai, nemzeti, regionális és helyi 
szinten irányított, szabályozott vagy 
jelentéstételkor alkalmazott területek. Ide 
tartoznak a lerakóhelyek, az ivóvízforrások 
körül elhelyezkedő, zárt területek, a nitrát 
szempontjából érzékeny zónák, a 
szabályozott hajózóutak a tengeren vagy a 
nagyobb belső víztesteknél, az OSPAR
területek hulladéklerakás céljából, a 
zajkorlátozás alá eső zónák, a kutatási és 
bányászati engedélyezés alá eső területek, a 
folyók vízgyűjtő medencéjéhez tartozó 
körzetek, az OSPAR jelentéstételi egységek 
és a partmenti zónák gazdálkodási területei.

A nemzetközi, európai, nemzeti, regionális 
és helyi szinten irányított, szabályozott vagy 
jelentéstételkor alkalmazott területek. Ide 
tartoznak a lerakóhelyek, az ivóvízforrások 
körül elhelyezkedő, zárt területek, a nitrát 
szempontjából érzékeny zónák, a 
szabályozott hajózóutak a tengeren vagy a 
nagyobb belső víztesteknél, a területek 
hulladéklerakás céljából, zajkorlátozás alá 
eső zónák, kutatási és bányászati 
engedélyezés alá eső területek, a folyók 
vízgyűjtő medencéjéhez tartozó körzetek, a 
partmenti és a környezetvédelemmel 
kapcsolatban érintett jelentéstételi egységek 
irányítására szolgáló területek.

Er. nl
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Indokolás

A nemzetközi szint rendkívül érintett, amint azt a felsorolt példák is mutatják, ennélfogva be is 
illesztendő.

E vonatkozásban nem fontos az OSPAR egyezményre hivatkozni. Az előadó továbbra is meg 
kívánja őrizni az általánosabb megfogalmazást.

Módosítás Satu Hassi részéről

122. módosítás
III. melléklet 11 a pontja (új)

11a. Az emberi eredetű stresszben érintett 
területek
Az emberi eredetű stresszben érintett 
területek, beleértve a szennyezett 
területeket, valamint a zaj- és sugárzási 
zónákat.

Er. en

Módosítás Vittorio Prodi részéről

123. módosítás
III. melléklet 12. pontja

A természeti veszélyeknek (az összes 
légköri, hidrológiai, szeizmikus, 
vulkanológiai és a futótűzhöz kapcsolódó 
jelenség, amely – helye, keménysége és 
gyakorisága következtében – annak 
lehetőségét hordozza magában, hogy a 
társadalmat komoly mértékben érinti) –
például árvizek, földcsuszamlások, lavinák, 
erdőtüzek, földrengések, vulkánkitörések –
megfelelően jellemzett, sebezhető területek.

A természeti veszélyeknek (az összes 
légköri, hidrológiai, szeizmikus, 
vulkanológiai és a futótűzhöz kapcsolódó 
jelenség, amely – helye, keménysége és 
gyakorisága következtében – annak 
lehetőségét hordozza magában, hogy a 
társadalmat komoly mértékben érinti) –
például árvizek, hólavinák, lavinák, 
erdőtüzek, földrengések, vulkánkitörések, 
földcsuszamlások és földkéregsüllyedések –
megfelelően jellemzett, sebezhető területek .

Er. it
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Módosítás Satu Hassi részéről

124. módosítás
III. melléklet 19 a pontja (új)

19a. Megújuló energiaforrások

Er. en
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