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Pakeitimas 34
1 konstatuojamoji dalis

(1) Bendrijos aplinkos politika privalo 
numatyti aukštesnio lygio apsaugą, 
atsižvelgiant į skirtinguose Bendrijos
regionuose esančių sąlygų įvairovę. 
Rengdama savo aplinkos politiką, Bendrija 
privalo atsižvelgti į turimus mokslinius ir 
techninius duomenis, aplinkos sąlygas, 
esančias skirtinguose Bendrijos regionuose, 
visos Bendrijos ekonominę ir socialinę raidą 
ir subalansuotą atskirų regionų vystymąsi. 
Ne viena teminė informacijos sritis, susijusi 
su erdviniais aspektais yra būtina siekiant 
sukurti gausybę aplinkos apsaugos politikų. 
Be to, ta pati informacija dažnai būna 
reikalinga formuluojant ir įgyvendinant kitas
Bendrijos politikas, kurios, pagal Sutarties 6 
straipsnį, privalo integruoti aplinkos 
apsaugos reikalavimus. Siekiant užtikrinti 
tokią integraciją, būtina sukurti tokių 
teminių sričių informacijos vartotojų ir 
tiekėjų koordinacijos priemones tam, kad 

(1) Bendrijos aplinkos apsaugos politika 
privalo numatyti aukštesnio lygio apsaugą, 
atsižvelgiant į skirtinguose Bendrijos 
regionuose esančių sąlygų įvairovę. 
Rengdama savo aplinkos apsaugos politiką, 
Bendrija privalo atsižvelgti į turimus 
mokslinius ir techninius duomenis, aplinkos 
apsaugos sąlygas, esančias skirtinguose 
Bendrijos regionuose, visos Bendrijos 
ekonominę ir socialinę raidą ir subalansuotą 
atskirų regionų vystymąsi. Ne viena 
informacijos tema, susijusi su erdviniais 
aspektais yra būtina siekiant sukurti gausybę 
aplinkos apsaugos politikų. Be to, ta pati 
informacija dažnai yra reikalinga 
formuluojant ir įgyvendinant kitas Bendrijos 
politikas, kurios, pagal Sutarties 6 straipsnį, 
privalo integruoti aplinkos apsaugos 
reikalavimus. Siekiant užtikrinti tokią 
integraciją, būtina pagerinti tokios teminės 
informacijos vartotojų ir tiekėjų 
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būtų apjungta skirtingų sektorių informacija 
ir žinios. 

koordinaciją tam, kad būtų apjungta 
skirtingų sektorių informacija ir žinios.

Or. fr

Justification

Coordination already exists between the various national authorities, so what is needed is 
improvements in it.

Pakeitimo autorius Françoise Grossetête

Pakeitimas 35
3 konstatuojamoji dalis

(3) Problemos, susijusios su erdvinės 
informacijos buvimu, kokybe, organizavimu 
ir prieinamumu yra būdingos daugeliui 
teminių politikos ir informacijos sričių, su 
jomis susiduria skirtingo lygmens valdžios 
institucijos. Siekiant išspręsti tokias 
problemas, būtina sukurti priemones, 
leidžiančias keistis, dalintis ir naudotis 
skirtingo lygmens valdžios institucijų ir 
skirtingų sektorių sąveika informacija. Dėl 
to, būtina sukurti Bendrijos erdvinės 
informacijos infrastruktūrą.

(3) Problemos, susijusios su erdvinės
informacijos buvimu, kokybe, organizavimu 
ir prieinamumu yra būdingos daugeliui 
teminių politikos ir informacijos sričių, su 
jomis susiduria skirtingų viešojo 
administravimo lygmenų valdžios 
institucijos. Siekiant išspręsti tokias 
problemas, būtina sukurti priemones, 
leidžiančias keistis, dalintis ir naudotis 
skirtingo viešojo administravimo lygmens 
valdžios institucijų ir skirtingų sektorių 
informacija. Dėl to, būtina vystyti Bendrijos 
erdvinės informacijos infrastruktūrą, 
dažniau nei ligi šiolei jungiant esamas 
erdvinės informacijos infrastruktūras vieną 
su kita.

Or. fr

Justification

Coordination already exists between the various national authorities, so what is needed is 
improvements in it and the development of a Community infrastructure.

Pakeitimo autorius Karin Scheele

Pakeitimas 36
7 konstatuojamoji dalis
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(7) Ši direktyva neturėtų pažeisti 2003 m. 
lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2003/98/EB dėl viešojo 
sektoriaus informacijos pakartotinio 
naudojimo, kurios tikslai papildo šios 
direktyvos tikslus. Tačiau Komisija turėtų 
imtis papildomų priemonių, susijusių su 
šioje direktyvoje aptartos konkrečios 
kategorijos viešojo sektoriaus informacijos 
pakartotiniu naudojimu.

(7) Ši direktyva neturėtų pažeisti 2003 m. 
lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2003/98/EB dėl viešojo 
sektoriaus informacijos pakartotinio 
naudojimo, kurios tikslai papildo šios 
direktyvos tikslus. Tačiau Komisija turėtų 
imtis papildomų priemonių, susijusių su 
šioje direktyvoje aptartos konkrečios 
kategorijos viešojo sektoriaus informacijos 
pakartotiniu naudojimu. Tam tikslui, derėtų 
pritaikyti kai kurias 2003 m. lapkričio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/98/EB sąlygas ir jomis vadovautis. 
Kadangi direktyva 2003/98/EB dėl viešojo 
sektoriaus informacijos turi būti 
įgyvendinta nacionaliniu lygiu iki 2005-06-
30, būtina imtis priemonių, siekiant 
užtikrinti, kad, diegdamos direktyvą dėl 
INSPIRE, valstybės narės nepatirs 
papildomų sąnaudų.

Or. de

Justification

The objectives of the PSI Directive (to be implemented by 30.6.2005) were designed to 
supplement the INSPIRE Directive. The Commission should therefore deal with matters 
regarding the re-use of public sector information which fall under both Directives. 

Pakeitimo autorius Antonios Trakatellis

Pakeitimas 37
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(13a) Būtina užtikrinti pakankamą 
INSPIRE iniciatyvos finansavimą, ypač su 
jos biudžetu susijusių aspektų prasme. 

Or. el

Justification

Self-explanatory.
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Pakeitimo autorius Antonios Trakatellis

Pakeitimas 38
15 konstatuojamoji dalis

(15) Tam, kad Bendrijoje įvairūs valdžios 
institucijų lygmenys dalintųsi erdviniais 
duomenimis, reikalingos tinklo paslaugos. 
Šios tinklo paslaugos turėtų sudaryti 
galimybę surasti, transformuoti, žiūrėti, 
parsisiųsdinti erdvinius duomenis ir juos 
naudoti e. verslo paslaugoms teikti. Tinklo 
paslaugos turėtų būti teikiamos pagal 
bendrai sutartas specifikacijas ir minimalius 
veiklos reikalavimus, kad būtų užtikrintas 
valstybėse narėse esančių infrastruktūrų 
sąveikumas. Viena iš tinklo paslaugų turėtų 
būti duomenų įkėlimo galimybė, kuri 
suteiktų galimybę valdžios institucijoms 
leisti naudotis savo erdvinių duomenų 
rinkiniais ir paslaugomis.

(15) Tam, kad Bendrijoje įvairūs valdžios 
institucijų lygmenys dalintųsi erdviniais 
duomenimis, reikalingos tinklo paslaugos. 
Šios tinklo paslaugos turėtų sudaryti 
galimybę surasti, transformuoti, žiūrėti, 
parsisiųsdinti erdvinius duomenis ir juos 
naudoti e. verslo paslaugoms teikti. Tinklo 
paslaugos turėtų būti teikiamos pagal 
bendrai sutartas specifikacijas ir minimalius 
veiklos reikalavimus, kad būtų užtikrintas 
valstybėse narėse esančių infrastruktūrų 
sąveikumas. Viena iš tinklo galimybių turėtų 
būti suderinamo tinklinio ryšio paslaugos, 
kurios suteiktų galimybę valdžios 
institucijoms leisti naudotis savo erdvinių 
duomenų rinkiniais ir paslaugomis.

Or. el

Justification

The compatibility of network systems is the essential factor in enabling various operations to 
be carried out, e.g. uploading, receiving and providing information.

Pakeitimo autorius Françoise Grossetête

Pakeitimas 39
16 konstatuojamoji dalis

(16) Valstybių narių patirtis rodo, kad, 
siekiant sėkmingai įdiegti erdvinės 
informacijos infrastruktūrą, yra labai svarbu 
teikti visuomenei minimalias nemokamas 
paslaugas. Todėl valstybės narės turėtų teikti 
minimalias nemokamas erdvinių duomenų 
rinkinių suradimo ir žiūrėjimo paslaugas.

(16) Valstybių narių patirtis rodo, kad, 
siekiant sėkmingai įdiegti erdvinės 
informacijos infrastruktūrą, yra labai svarbu 
teikti visuomenei minimalias nemokamas 
paslaugas. Todėl valstybės narės ir Europos 
Sąjunga turėtų teikti minimalias nemokamas 
erdvinių duomenų rinkinių suradimo ir 
žiūrėjimo paslaugas.
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Or. fr

Justification

As it is a Community infrastructure that needs to be developed, it ought therefore to be 
included in this public information service.

Pakeitimo autorius Frederika Brepoels

Pakeitimas 40
22 konstatuojamoji dalis

(22) Siekiant efektyviai įgyvendinti erdvinės 
informacijos infrastruktūrą, reikia visų tuo 
suinteresuotų asmenų, nesvarbu ar jie būtų 
teikėjai, ar naudotojai, koordinavimo. Todėl 
reikėtų įsteigti tinkamas koordinavimo 
struktūras ir valstybių narių, ir Bendrijos 
lygiu.

(22) Siekiant efektyviai įgyvendinti erdvinės 
informacijos infrastruktūrą, reikia visų tuo 
suinteresuotų asmenų, nesvarbu ar jie būtų 
teikėjai, ar naudotojai, koordinavimo. Todėl 
reikėtų įsteigti tinkamas koordinavimo 
struktūras, apimančias įvairius valdžios 
lygmenis atsižvelgiant į skirtingą valdžios ir 
atsakomybės paskirstymą valstybėse narėse.

Or. nl

Justification

The rapporteur wishes to take account of the constitutional assignment of the various powers 
and responsibilities in the Member States. In order to avoid unnecessary bureaucracy, it 
seems preferable to provide that contacts with the Commission in connection with this 
directive should pass through the coordination structures which the various levels of 
government within the Member States agree amongst themselves.

Pakeitimo autorius Antonios Trakatellis

Pakeitimas 41
Recital 22

(22) Siekiant efektyviai įgyvendinti erdvinės 
informacijos infrastruktūrą, reikia visų tuo 
suinteresuotų asmenų, nesvarbu ar jie būtų 
teikėjai, ar naudotojai, koordinavimo. Todėl 
reikėtų įsteigti tinkamas koordinavimo 
struktūras ir valstybių narių, ir Bendrijos 
lygiu.

(22) Siekiant efektyviai įgyvendinti erdvinės 
informacijos infrastruktūrą, reikia visų tuo 
suinteresuotų asmenų, nesvarbu ar jie būtų 
teikėjai, ar naudotojai, koordinavimo. Todėl 
įvairios kompetencijos lygmenyse reikėtų 
įsteigti tinkamas vietos, nacionalines ir 
Bendrijos koordinavimo struktūras, kurios 
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veiktų dvišaliu pagrindu.

Or. el

Justification

Because, otherwise, the desired objective will not be achieved.

Pakeitimo autorius Antonios Trakatellis

Pakeitimas 42
1 straipsnio 1 dalis

1. Ši direktyva nustato bendrąsias Bendrijos 
erdvinės informacijos infrastruktūros, 
Bendrijos aplinkos politikos ir kitų 
tiesioginės arba netiesioginės įtakos gamtai 
galinčių daryti politikų ir veiksmų 
reikmėms, sukūrimo taisykles.

1. Ši direktyva nustato strateginio 
planavimo komponentus arba pagrindus, 
kurių tikslas – sukurti Bendrijos erdvinę 
informacijos infrastruktūrą Bendrijos tvarios 
vystymosi politikos ir kitų tiesioginės arba 
netiesioginės įtakos gamtai galinčių daryti 
politikų ir veiksmų reikmėms.

Or. el

Justification

Because, since Gothenburg, it is an official Community policy.

Pakeitimo autorius Vittorio Prodi

Pakeitimas 43
1 straipsnio 1 dalis

1. Ši direktyva nustato bendrąsias Bendrijos 
erdvinės informacijos infrastruktūros, 
Bendrijos aplinkos politikos ir kitų 
tiesioginės arba netiesioginės įtakos gamtai 
galinčių daryti politikų ir veiksmų 
reikmėms, sukūrimo taisykles.

1. Ši direktyva nustato bendrąsias Bendrijos 
erdvinės informacijos infrastruktūros, 
Bendrijos aplinkos politikos ir kitų 
tiesioginės arba netiesioginės įtakos gamtai 
ir erdviniam valdymui galinčių daryti 
politikų ir veiksmų reikmėms, sukūrimo 
taisykles.

Or. it
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Justification

Implementation of Inspire will have direct benefits for land use.

Pakeitimo autorius Vittorio Prodi

Pakeitimas 44
1 straipsnio 2 dalies 1 papunktis

2. Bendrijos erdvinės informacijos 
infrastruktūra remiasi valstybių narių 
sukurtomis ir valdomomis erdvinės 
informacijos infrastruktūromis.

2. Bendrijos erdvinės informacijos 
infrastruktūra remiasi valstybių narių 
sukurtomis ir valdomomis erdvinės 
informacijos infrastruktūromis. Komisija 
atlikti koordinacinį vaidmenį, ypač jeigu 
tokie veiksmai yra susiję su visai Bendrijai 
skirtomis iniciatyvomis, kaip kad žvalgymas 
palydovais.

Or. it

Justification

It needs to be emphasised that data harmonisation at European level calls for supranational 
coordination.

Pakeitimo autorius Françoise Grossetête

Pakeitimas 45
1 straipsnio 2 dalies 1 papunktis

2. Bendrijos erdvinės informacijos 
infrastruktūra remiasi valstybių narių 
sukurtomis ir valdomomis erdvinės 
informacijos infrastruktūromis.

2. Bendrijos erdvinės informacijos 
infrastruktūra remiasi valstybių narių 
sukurtomis ir valdomomis erdvinės 
informacijos infrastruktūromis ir bet 
kokiomis kitomis atitinkamomis Bendrijoje 
egzistuojančiomis infrastruktūromis.

Or. fr
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Pakeitimo autorius Richard Seeber

Pakeitimas 46
1 straipsnio 2 dalies 1 papunktis

2. Bendrijos erdvinės informacijos
infrastruktūra remiasi valstybių narių 
sukurtomis ir valdomomis erdvinės 
informacijos infrastruktūromis.

2. Bendrijos geo duomenų infrastruktūra 
remiasi esamomis valstybių narių 
sukurtomis ir valdomomis geo duomenų
infrastruktūromis.

Or. de

Justification

'Geodata' is the customary expression used in German.

Pakeitimo autorius Karin Scheele

Pakeitimas 47
2 straipsnio 1 dalies c punktas

(c) juos turi vienas iš šių subjektų: (c) už juos atsako arba jie yra apdorojami pagal 
vieno iš šių subjektų nurodymus:

(i) valdžios institucija – valdžios institucijos 
sukurti arba gauti, arba valdžios 
institucijos tvarkomi ir naujinami;

(i) juos kurianti, tvarkanti, atnaujinanti ar 
gaunanti valdžios institucija; 

(ii) fizinis arba juridinis asmuo valdžios 
institucijos vardu;
(iii) trečioji šalis, kuriai pagal 17 straipsnio 3 
dalį suteikta duomenų įkėlimo teisė;

(ii) trečioji šalis, kuriai pagal 17 straipsnio 3 
dalį suteikta teisė naudotis tinklo 
paslaugomis;

Or. de

Justification

The term 'possession' is used here without further clarification. 'Responsibility' is a better 
term. It should be understood that each body has the right to authorise the use of these 
geodata.
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Pakeitimo autorius Richard Seeber

Pakeitimas 48
2 straipsnio 1 dalies c punktas

(c) juos turi vienas iš šių subjektų: (c) už juos atsako arba jie yra apdorojami 
pagal vieno iš šių subjektų nurodymus:

(i) valdžios institucija – valdžios institucijos 
sukurti arba gauti, arba valdžios 
institucijos tvarkomi ir naujinami;

(i) juos kurianti, tvarkanti, atnaujinanti ar 
gaunanti valdžios institucija; 

(ii) fizinis arba juridinis asmuo valdžios 
institucijos vardu;
(iii) trečioji šalis, kuriai pagal 17 straipsnio 3 
dalį suteikta duomenų įkėlimo teisė;

(ii) trečioji šalis, kuriai pagal 17 straipsnio 3 
dalį suteikta teisė naudotis tinklo 
paslaugomis;

Or. de

Justification

The term 'possession' is used here without further clarification. In order to clarify this term, it 
is proposed either that the words 'in accordance with recital 11 of the PSI Directive' be added 
after the words 'in the possession of' or that the paragraph should be reformulated so as to be 
self-explanatory. In our estimation, 'responsibility' is a better term, by which we understand 
that each body has the right to authorise the use of these geodata. Even though the term 
'public authority' is explained in more detail later in this Directive, the fact that different 
terms are used here compared with the PSI Directive (which uses 'public sector body') is to be 
criticised.

Pakeitimo autorius Satu Hassi

Pakeitimas 49
2 straipsnio 4 dalies 1a papunktis (nauja)

Suinteresuotiems asmenims, įskaitant 
pilietinės visuomenės organizacijas, 
vartotojus, duomenų kūrėjus ir pridėtinės 
vertės paslaugų teikėjus bus suteikta 
galimybė dalyvauti šios direktyvos priedų 
adaptacijos procese.

Or. en
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Pakeitimo autorius Françoise Grossetête

Pakeitimas 50
3 straipsnio 1 dalis

1. Ši direktyva nepažeidžia direktyvos 
2003/4/EB sąlygų, išskyrus atvejus, kuomet 
numatyta priešingai.

1. Ši direktyva nepažeidžia direktyvos 
2003/4/EB sąlygų.

Or. fr

Justification

The phrase 'where otherwise provided' is not clear, as it is not indicated where such other 
provisions might come from. On the other hand, coordination with Article 3(2) is also called 
for.

Pakeitimo autorius Karin Scheele

Pakeitimas 51
4 straipsnis

Jei erdvinių duomenų rinkinius pagal 2 
straipsnio 1 dalies c punktą turi žemiausiame 
valstybės narės valdžios lygmenyje esanti 
valdžios institucija arba trečioji šalis jos 
vardu, ši direktyva taikoma tik tiems 
erdvinių duomenų rinkiniams, kurių 
rinkimą arba platinimą koordinuoja kita 
valdžios institucija arba jei to rinkimo arba 
platinimo reikalauja nacionalinė teisė.

Jei erdvinių duomenų rinkinius pagal 2 
straipsnio 1 dalies c punktą turi žemiausiame 
valstybės narės valdžios lygmenyje (t.y. 
vietos, pvz., miesto ir savivaldybės 
lygmenyje) esanti valdžios institucija arba 
trečioji šalis jos vardu, ši direktyva taikoma 
tik jeigu nacionaliniai įstatymai 
reglamentuoja tokius duomenų rinkinius 
aukštesniu valdžios lygmeniu arba jeigu 
teisės aktai reglamentuoja tokių duomenų 
rinkinių naudojimą.

Or. de

Justification

Whereas Article 5(a) refers to national, regional and local level, the term 'lowest level' 
appears in this Article. 
At least the terminology within this Directive should be consistent. There should therefore be 
clarification of which of the three levels is meant (local level).
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Pakeitimo autorius Antonios Trakatellis

Pakeitimas 52
4 straipsnis

Jei erdvinių duomenų rinkinius pagal 2 
straipsnio 1 dalies c punktą turi 
žemiausiame valstybės narės valdžios 
lygmenyje esanti valdžios institucija arba 
trečioji šalis jos vardu, ši direktyva taikoma 
tik tiems erdvinių duomenų rinkiniams, 
kurių rinkimą arba platinimą koordinuoja 
kita valdžios institucija arba jei to rinkimo 
arba platinimo reikalauja nacionalinė teisė.

Šioje direktyvoje vartojami tokie 
apibrėžimai:

1) „erdvinės informacijos infrastruktūra“ –
infrastruktūra, kurios sudedamosios dalys 
apima meta duomenis, erdvinių duomenų 
rinkinius ir erdvinių duomenų paslaugas; 
tinklo paslaugos ir technologijos; 
susitarimai dėl dalijimosi informacija, 
prieigos bei naudojimosi; bei koordinavimo 
ir stebėjimo mechanizmai, procesai ir 
procedūros (tvarka) įsteigtos, valdomos 
arba padarytos prieinamomis vadovaujantis 
šia direktyva;
2) „erdviniai duomenys“ reiškia bet kokius 
duomenis, tiesiogiai arba netiesiogiai 
susijusius su konkrečia vieta arba 
geografine vietove;
3) „erdvinių duomenų rinkinys“ reiškia 
atpažįstamą erdvinių duomenų rinkinį;
4) „erdvinių duomenų paslaugos“ –
veiksmai, kurie gali būti atlikti naudojant 
kompiuterines programas erdvinių 
duomenų, esančių erdvinių duomenų 
rinkiniuose arba susijusiuose meta 
duomenyse, atžvilgiu;
5) „erdvinis objektas“ reiškia abstraktų 
egzistuojančio objekto, susijusio su 
konkrečia vieta ar geografine vietove, 
atvaizdą;
6) „meta duomenys“ reiškia erdvinių 
duomenų rinkinius ir erdvinių duomenų 
paslaugas aprašančią informaciją, skirtą 
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jiems surasti, inventorizuoti ir naudoti;
7) „viešoji institucija“:
a) nacionalinio, regioninio ar vietinio lygio 
vyriausybė ar kita viešoji administracija, 
įskaitant viešuosius patariamuosius 
organus;
b) bet koks fizinis ar juridinis asmuo, 
atliekantis viešojo administravimo funkciją 
pagal nacionalinę teisę, įskaitant ir su 
aplinka ir jos gerinimui skirtu 
technologiniu palaikymu susijusias 
specifines pareigas, veiksmus ar paslaugas;
c) bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
turintis visuomeninių įsipareigojimų arba 
funkcijų, arba teikiantis viešąsias 
paslaugas prižiūrint tarnybai arba 
asmeniui, patenkančiam į a) arba b) 
punkto apibrėžimą. Valstybės narės gali 
nustatyti, kad organai ar institucijos 
atliekančios teismines ar įstatymų leidybos 
funkcijas, šioje direktyvoje nelaikomi 
valdžios institucijomis.
8) „trečioji šalis“ reiškia bet kokį fizinį ar 
juridinį asmenį, kuris nėra valdžios 
institucija, turintį prieigos kodą.

Or. el

Justification

The new phrasing should make the Directive more coherent and specific.

Pakeitimo autorius Satu Hassi

Pakeitimas 53
4 straipsnis

Jei erdvinių duomenų rinkinius pagal 2 
straipsnio 1 dalies c punktą turi žemiausiame 
valstybės narės valdžios lygmenyje esanti 
valdžios institucija arba trečioji šalis jos 
vardu, ši direktyva taikoma tik tiems 
erdvinių duomenų rinkiniams, kurių 
rinkimą arba platinimą koordinuoja kita 
valdžios institucija arba jei to rinkimo arba 

Jei erdvinių duomenų rinkinius pagal 2 
straipsnio 1 dalies c punktą turi žemiausiame 
valstybės narės valdžios lygmenyje esanti 
valdžios institucija arba trečioji šalis jos 
vardu, duomenys, papildantys erdvinių 
duomenų rinkinius, kurių rinkimą arba 
platinimą koordinuoja kita valdžios 
institucija arba jei to rinkimo arba platinimo 
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platinimo reikalauja nacionalinė teisė. reikalauja nacionalinė teisė, yra teikiami 
savanoriškai.

Or. en

Pakeitimo autorius Anja Weisgerber

Pakeitimas 54
5 straipsnis

Šioje direktyvoje valdžios institucijomis 
laikoma:

Šioje direktyvoje valdžios institucijomis 
laikoma:

a) nacionalinio, regioninio ar vietinio lygio 
vyriausybė ar kita viešoji administracija, 
įskaitant viešuosius patariamuosius organus;

a) nacionalinio, regioninio ar vietinio lygio 
vyriausybė ar kita viešoji administracija, 
įskaitant viešuosius patariamuosius organus;

b) bet koks fizinis ar juridinis asmuo, 
atliekantis viešojo administravimo funkcijas 
pagal nacionalinę teisę, įskaitant ir su 
aplinka susijusias specifines pareigas, 
veiksmus ar paslaugas; 

b) bet koks fizinis ar juridinis asmuo, 
tiesiogiai atliekantis viešojo administravimo 
funkcijas pagal nacionalinę teisę, įskaitant ir 
su aplinka tiesiogiai susijusias specifines 
pareigas, veiksmus ar paslaugas; 

c) bet koks viešąsias pareigas ar funkcijas 
vykdantis arba viešojo pobūdžio paslaugas 
teikiantis fizinis ar juridinis asmuo, kurį 
kontroliuoja institucija arba asmuo, 
atitinkantis a ar b punktuose išdėstytus 
kriterijus.
Valstybės narės gali nustatyti, kad organai 
ar institucijos atliekančios teismines ar 
įstatymų leidybos funkcijas, šioje 
direktyvoje nelaikomi valdžios 
institucijomis. 

Or. de

Justification

The definitions under (b) and (c) do not distinguish sufficiently between public authorities in 
the true sense, which are duty bound to set up and maintain the spatial data infrastructure as 
a public task, and third parties who may simply take part in that process. In particular, on the 
basis of the wording of (c), legal persons governed by private law who are 100%-owned by 
the Federal Republic of Germany would qualify as public authorities within the meaning of 
the Directive. Such a classification would blur the division of responsibilities between private 
third parties, including businesses, and government bodies.
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Pakeitimo autorius Richard Seeber

Pakeitimas 55
5 straipsnio c punktas

c) bet koks viešąsias pareigas ar funkcijas
vykdantis arba viešojo pobūdžio paslaugas 
teikiantis fizinis ar juridinis asmuo, kurį 
kontroliuoja institucija arba asmuo, 
atitinkantis a ar b punktuose išdėstytus 
kriterijus.

(c) bet koks viešąją pareigą, kurią apibrėžia 
2003 m. lapkričio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo
turintis arba viešojo pobūdžio paslaugas 
teikiantis fizinis ar juridinis asmuo, kurį 
kontroliuoja institucija arba asmuo, 
atitinkantis a ar b punktuose išdėstytus 
kriterijus.

Or. de

Justification

While the PSI Directive refers to 'public sector bodies' and 'public tasks', this Article refers to 
'public administration', 'public advisory bodies', 'public responsibility' and 'public functions'. 
There is, however, no explanation of these terms and one must therefore be required.

Pakeitimo autorius Karin Scheele

Pakeitimas 56
5 straipsnio c punktas

c) bet koks viešąsias pareigas ar funkcijas
vykdantis arba viešojo pobūdžio paslaugas 
teikiantis fizinis ar juridinis asmuo, kurį 
kontroliuoja institucija arba asmuo, 
atitinkantis a ar b punktuose išdėstytus 
kriterijus.

(c) bet koks viešąją pareigą, kurią apibrėžia 
2003 m. lapkričio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo
turintis arba viešojo pobūdžio paslaugas 
teikiantis fizinis ar juridinis asmuo, kurį 
kontroliuoja institucija arba asmuo, 
atitinkantis a ar b punktuose išdėstytus 
kriterijus.

Or. de
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Justification

While the PSI Directive refers to 'public sector bodies' and 'public tasks', this Article refers to 
'public administration', 'public advisory bodies', 'public responsibility' and 'public functions'. 
There is, however, no explanation of these terms.

Pakeitimo autorius Satu Hassi

Pakeitimas 57
5 straipsnio 2 papunktis

Valstybės narės gali nustatyti, kad organai 
ar institucijos atliekančios teismines ar 
įstatymų leidybos funkcijas, šioje 
direktyvoje nelaikomi valdžios 
institucijomis.

išbraukta

Or. en

Justification

Paragraph 2 puts an unnecessary exclusion as environmental policy and judicial decisions 
about the environment are part of the total set of information related to the environment.  This 
information is available under the EU IDA Programme, and within Member States 
eGovernment interoperability mandatory frameworks.

Pakeitimo autorius Vittorio Prodi

Pakeitimas 58
5 straipsnio 2 papunktis

Valstybės narės gali nustatyti, kad organai 
ar institucijos atliekančios teismines ar 
įstatymų leidybos funkcijas, šioje 
direktyvoje nelaikomi valdžios 
institucijomis.

išbraukta

Or. it

Justification

It must also be possible for the definition of public authorities to apply to a judicial body such 
as a court.
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Pakeitimo autorius Anja Weisgerber

Pakeitimas 59
7 straipsnis

Valstybės narės erdvinės informacijos 
infrastruktūras steigia ir valdo pagal šioje 
direktyvoje nustatytas taisykles.

Valstybės narės erdvinės informacijos 
infrastruktūras steigia ir valdo pagal šioje 
direktyvoje nustatytas taisykles.

Jeigu tokiame steigime ir valdyme 
dalyvauja trečios šalys, joms yra mokama 
atitinkama kompensacija, jeigu tokios šalys 
dalyvaudamos patiria esmines finansines 
sąnaudas,.
Jeigu duomenys vėliau yra naudojami 
išskirtinai komerciniams tikslams, tokios 
šalys turi teisę gauti atitinkamą pelno dalį.

Or. de

Justification

The financial aspects of providing and using data must be given greater consideration. 
Private parties incur considerable costs both in collecting data and making the necessary 
conversion to a format compatible with the databank. This cost should be offset 
commensurately. In its Explanatory Memorandum, the Commission also anticipates that 
prospective profits in the private sector are good. The financial value of such data must 
therefore be adequately taken into account.

Pakeitimo autorius Vittorio Prodi

Pakeitimas 60
Article 7

Valstybės narės erdvinės informacijos 
infrastruktūras steigia ir valdo pagal šioje 
direktyvoje nustatytas taisykles.

Valstybės narės savo nuosavos erdvinės 
informacijos infrastruktūras steigia ir valdo 
pagal šioje direktyvoje nustatytas taisykles. 
Komisija gali atlikti koordinavimo ir 
standartizavimo vaidmenį.

Or. it
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Justification

National and Community responsibilities should be defined more clearly.

Pakeitimo autorius Richard Seeber

Pakeitimas 61
8 straipsnio 2 dalies b punktas

b) teisės naudoti erdvinių duomenų 
rinkinius ir paslaugas;

b) paslaugų ir geo duomenų rinkinių 
naudojimo sąlygos (įskaitant specialios 
paskirties geo duomenų galiojimą);

Or. de

Justification

The conditions of use must be included and proof must be provided that they have been 
accepted (similarly to licensing agreements for Internet downloads), since geodata are also 
produced in a special way for special purposes. Using such data for other purposes could 
result in damage. The information concerning the geodata in the metadata alone does not 
exempt the data producer from claims for damages from the outset. Data producers must 
therefore insist on the reproduction of the conditions of use, which, inter alia, contain a 
description of the use for which the data have been released. Otherwise, provision must still 
be made in the Directive for the exemption of data producers from any form of claim for 
damages (see also the Pakeitimas to Article 26).

Pakeitimo autorius Karin Scheele

Pakeitimas 62
8 straipsnio 2 dalies b punktas

b) teisės naudoti erdvinių duomenų 
rinkinius ir paslaugas;

b) paslaugų ir geo duomenų rinkinių 
naudojimo sąlygos (įskaitant specialios 
paskirties geo duomenų galiojimą);

Or. de

Justification

The conditions of use must be included and proof must be provided that they have been 
accepted (similarly to licensing agreements for Internet downloads), since geodata are also 
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produced in a special way for special purposes. Using such data for other purposes could 
result in damage. The information concerning the geodata in the metadata alone does not 
exempt the data producer from claims for damages from the outset. Data producers must 
therefore insist on the reproduction of the conditions of use, which, inter alia, contain a 
description of the use for which the data have been released. Otherwise, provision must still 
be made in the Directive for the exemption of data producers from any form of claim for 
damages (see also the Pakeitimas to Article 26).

Pakeitimo autorius Françoise Grossetête

Pakeitimas 63
8 straipsnio 2 dalies b punktas

b) teisės naudoti erdvinių duomenų rinkinius 
ir paslaugas;

b) teisės naudoti erdvinių duomenų rinkinius 
ir paslaugas ir visos su tuo susijusios 
sąnaudos;

Or. fr

Justification

Costs and comparisons thereof are important information.

Pakeitimo autorius María Sornosa Martínez

Pakeitimas 64
8 straipsnio 2 dalies e punktas

e) erdvinių duomenų rinkiniai, viešąją 
prieigą prie kurių riboja 19 straipsnio 
sąlygos ir tokio apribojimo priežastys.

išbraukta

Or. es

Justification

There does not appear to be any need to create metadata for data sets to which public access 
is limited.
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Pakeitimo autorius Satu Hassi

Pakeitimas 65
9 straipsnis

Valstybės narės sukuria 8 straipsnyje 
minimus meta duomenis, laikydamosi tokio 
grafiko:

Valstybės narės sukuria 8 straipsnyje 
minimus meta duomenis per [3 metus po 
šios direktyvos įsigaliojimo datos] erdvinių 
duomenų rinkinių atveju, atitinkančių vieną 
arba kelias temas, išvardintas I, II ir III 
prieduose, kurių sąlygos galioja tos 
valstybės narės teritorijoje.

a) per [3 metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos], jei erdvinių duomenų 
rinkiniai atitinka vieną arba kelias temas, 
išvardintas I ir II prieduose;

b) per [6 metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo], jei erdvinių duomenų 
rinkiniai atitinka vieną arba kelias temas, 
išvardintas III priede.

Or. en

Pakeitimo autorius Frederika Brepoels

Pakeitimas 66
9 straipsnis

Valstybės narės sukuria 8 straipsnyje 
minimus meta duomenis, laikydamosi tokio 
grafiko:

Valstybės narės sukuria 8 straipsnyje 
minimus meta duomenis, laikydamosi tokio 
grafiko:

a) per [3 metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos], jei erdvinių duomenų 
rinkiniai atitinka vieną arba kelias temas, 
išvardintas I ir II prieduose;

a) per [3 metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos], jei erdvinių duomenų 
rinkiniai yra susiję su viena arba keliomis
temomis, išvardintomis I ir II prieduose;

b) per [6 metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo], jei erdvinių duomenų rinkiniai 
atitinka vieną arba kelias temas, išvardintas 
III priede.

b) per [6 metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo], jei erdvinių duomenų rinkiniai 
yra susiję su viena arba keliomis temomis, 
išvardintomis III priede.
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Or. nl

Justification

The rapporteur wishes to make it clear what data are at issue, but above all wishes to make 
the formulation in Article 9 consistent with the objectives formulated in Article 2. 

Pakeitimo autorius María Sornosa Martínez

Pakeitimas 67
9 straipsnis

Valstybės narės sukuria 8 straipsnyje 
minimus meta duomenis, laikydamosi tokio 
grafiko:

Valstybės narės sukuria 8 straipsnyje 
minimus meta duomenis, laikydamosi tokio 
grafiko:

a) per [3 metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos], jei erdvinių duomenų 
rinkiniai atitinka vieną arba kelias temas, 
išvardintas I ir II prieduose;

a) per [3 metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos], jei erdvinių duomenų 
rinkiniai atitinka bet kurią iš temų, 
išvardintų I ir II prieduose;

b) per [6 metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo], jei erdvinių duomenų rinkiniai 
atitinka vieną arba kelias temas, išvardintas 
III priede.

b) per [6 metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos], jei erdvinių duomenų 
rinkiniai atitinka bet kurią iš temų, 
išvardintų III priede;

Or. es

Pakeitimo autorius María Sornosa Martínez

Pakeitimas 68
11 straipsnio 1 dalies a punktas

(a) harmonizuotų erdvinių duomenų 
specifikacijos;

(a) specifikacijos erdvinių duomenų 
harmonizavimui;

Or. es

.
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Pakeitimo autorius Richard Seeber

Pakeitimas 69
11 straipsnio 2 dalis

2. Asmenys, kuriems reikalinga erdviniai 
duomenys dėl savo sąsajų su erdvinės
informacijos infrastruktūra, t.y., naudotojai, 
gamintojai, pridėtinę vertę turinčių paslaugų 
teikėjai ar koordinavimo organai, turi 
galimybę dalyvauti rengiant 1 dalyje 
nurodytas įgyvendinimo taisykles.

2. Valstybių narių atstovai nacionaliniu, 
regioniniu ar vietos lygmeniu, dėl savo 
svarbos, kurią įgyja būdami geo duomenų 
gamintojais, turėtojais ir tiekėjais, o taip pat 
asmenys, kuriems reikalinga geo duomenys
dėl savo sąsajų su geo duomenų
infrastruktūra, t.y., naudotojai, gamintojai, 
pridėtinę vertę turinčių paslaugų teikėjai ar 
koordinavimo organai, turi galimybę 
dalyvauti rengiant 1 dalyje nurodytas 
įgyvendinimo taisykles.

Or. de

Justification

In the Commission's text, the participants in the preparatory process are listed in an order 
which is in inverse proportion to the importance of the actual participants in the process of 
production, holding and provision of data.  The Pakeitimas to the wording of the text is 
required to reflect the scale of expense incurred and the distribution of costs.

Pakeitimo autorius Karin Scheele

Pakeitimas 70
11 straipsnio 2 dalis

2. Asmenys, kuriems reikalinga erdviniai 
duomenys dėl savo sąsajų su erdvinės 
informacijos infrastruktūra, t.y., naudotojai, 
gamintojai, pridėtinę vertę turinčių paslaugų 
teikėjai ar koordinavimo organai, turi 
galimybę dalyvauti rengiant 1 dalyje 
nurodytas įgyvendinimo taisykles.

2. Valstybių narių atstovai nacionaliniu, 
regioniniu ar vietos lygmeniu, dėl savo 
svarbos, kurią įgyja būdami geo duomenų 
gamintojais, turėtojais ir tiekėjais, o taip pat 
asmenys, kuriems reikalinga geo duomenys
dėl savo sąsajų su geo duomenų
infrastruktūra, t.y., naudotojai, gamintojai, 
pridėtinę vertę turinčių paslaugų teikėjai ar 
koordinavimo organai, turi galimybę 
dalyvauti rengiant 1 dalyje nurodytas 
įgyvendinimo taisykles.
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Or. de

Justification

In the Commission's text, the participants in the preparatory process are listed in an order 
which is in inverse proportion to the importance of the actual participants in the process of 
production, holding and provision of data.  The Pakeitimas to the wording of the text is 
required to reflect the scale of expense incurred and the distribution of costs.

Pakeitimo autorius María Sornosa Martínez

Pakeitimas 71
13 straipsnio 1 dalis

1. Jei erdvinių duomenų rinkiniai atitinka 
vieną ar daugiau iš I arba II priede 
nurodytų temų, 11 straipsnio 1 dalies a 
punkte numatytos įgyvendinimo taisyklės 
turi atitikti 2, 3 ir 4 dalyse numatytas 
sąlygas.

1. Jei erdvinių duomenų rinkiniai atitinka bet
kurią iš I, II arba III priede nurodytų temų, 
11 straipsnio 1 dalies a punkte numatytos 
įgyvendinimo taisyklės turi atitikti 2, 3 ir 4 
dalyse numatytas sąlygas.

Or. es

Justification

Reference should also be made to Annex III in this paragraph because it is a thematic section 
that needs to be duly harmonised and, in particular, because there is a longer deadline for 
incorporation.

Pakeitimo autorius Satu Hassi

Pakeitimas 72
13 straipsnio 1 dalis

1. Jei erdvinių duomenų rinkiniai atitinka 
vieną ar daugiau iš I arba II priede nurodytų 
temų, 11 straipsnio 1 dalies a punkte 
numatytos įgyvendinimo taisyklės turi 
atitikti 2, 3 ir 4 dalyse numatytas sąlygas.

1. Jei erdvinių duomenų rinkiniai atitinka I 
arba II priede nurodytas temas, 11 straipsnio 
1 dalies a punkte numatytos įgyvendinimo 
taisyklės turi atitikti 2, 3 ir 4 dalyse 
numatytas sąlygas.

Or. en
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Pakeitimo autorius María Sornosa Martínez

Pakeitimas 73
13 straipsnio 2 dalies a punktas

a) bendra erdvinių objektų unikalių 
identifikavimo priemonių sistema;

išbraukta

Or. es

Justification

Efforts should be concentrated on securing the harmonisation and integration of feature 
categories and nomenclatures, without attempting to impose a system of unique identifiers for 
individual objects.

Pakeitimo autorius Françoise Grossetête

Pakeitimas 74
13 straipsnio 2 dalies a punktas

a) bendra erdvinių objektų unikalių 
identifikavimo priemonių sistema;

a) geografinių objektų, kuriais galima 
dalintis, identifikavimo priemonių sistemų 
rinkinys;

Or. fr

Justification

The proposal is unclear. The aim of this instrument is to bring about an exchange of common 
measures applicable, which is what this article is about. The use of the words 'unique 
identifiers' could cause confusion in that it might refer to a technique already in use which 
does not seem to be the most appropriate. In order to avoid any interpretation, the term 
'unique identifiers' should be amended.

Pakeitimo autorius Satu Hassi

Pakeitimas 75
14 straipsnis

11 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos 
įgyvendinimo taisyklės priimamos laikantis 

11 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos 
erdvinių duomenų rinkinių, atitinkančių I, 
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šio grafiko: II ir III priede nurodytas temas
įgyvendinimo taisyklės priimamos per [2 
metus po direktyvos įsigaliojimo].

a) per [2 metus po direktyvos įsigaliojimo], 
jei erdvinių duomenų rinkiniai atitinka 
vieną ar daugiau iš I priede nurodytų temų;

b) per [5 metus po direktyvos įsigaliojimo], 
jei erdvinių duomenų rinkiniai atitinka 
vieną ar daugiau iš II ar III priede 
nurodytų temų;

Or. en

Pakeitimo autorius Frederika Brepoels

Pakeitimas 76
14 straipsnis

11 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos 
įgyvendinimo taisyklės priimamos laikantis 
šio grafiko:

11 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos 
įgyvendinimo taisyklės priimamos laikantis 
šio grafiko:

a) per [2 metus po direktyvos įsigaliojimo], 
jei erdvinių duomenų rinkiniai atitinka vieną 
ar daugiau iš I priede nurodytų temų;

a) per [2 metus po direktyvos įsigaliojimo], 
jei erdvinių duomenų rinkiniai yra susiję su 
viena ar daugiau iš I priede nurodytų temų;

b) per [5 metus po direktyvos įsigaliojimo], 
jei erdvinių duomenų rinkiniai atitinka vieną 
ar daugiau iš II ar III priede nurodytų temų;

b) per [5 metus po direktyvos įsigaliojimo], 
jei erdvinių duomenų rinkiniai yra susiję su 
viena ar daugiau iš II ar III priede nurodytų 
temų;

Or. nl

Justification

The rapporteur wishes to make it clear what data are at issue, but above all wishes to make 
the formulation in Article 14 consistent with the objectives formulated in Article 2.
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Pakeitimo autorius María Sornosa Martínez

Pakeitimas 77
Article 14

11 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos 
įgyvendinimo taisyklės priimamos laikantis 
šio grafiko:

11 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos 
įgyvendinimo taisyklės priimamos laikantis 
šio grafiko:

a) per [2 metus po direktyvos įsigaliojimo], 
jei erdvinių duomenų rinkiniai atitinka vieną 
ar daugiau iš I priede nurodytų temų;

a) per [2 metus po direktyvos įsigaliojimo], 
jei erdvinių duomenų rinkiniai atitinka bet 
kurią iš I priede nurodytų temų;

b) per [5 metus po direktyvos įsigaliojimo], 
jei erdvinių duomenų rinkiniai atitinka vieną 
ar daugiau iš II ar III priede nurodytų temų;

b) per [5 metus po direktyvos įsigaliojimo], 
jei erdvinių duomenų rinkiniai atitinka bet 
kurią iš II ar III priede nurodytų temų;

Or. es

Pakeitimo autorius Caroline Jackson and Mary Honeyball

Pakeitimas 78
15 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad erdvinių 
duomenų rinkiniai, surinkti arba naujinti 
praėjus dvejiems metams po 11 straipsnio 1 
dalies a punkte numatytų atitinkamų 
specifikacijų patvirtinimo, bus suderinti su 
tomis specifikacijomis pritaikant erdvinius 
duomenų rinkinius arba juos 
transformuojant.

Valstybės narės užtikrina, kad erdvinių 
duomenų rinkiniai, surinkti, pertvarkyti arba 
visai rekonstruoti praėjus dvejiems metams 
po 11 straipsnio 1 dalies a punkte numatytų 
atitinkamų specifikacijų patvirtinimo, bus 
suderinti su tomis specifikacijomis pritaikant 
specifikacijas arba užtikrinant sąveikumą.

Or. en

Justification

The current text would require large databases subject to minor regular updates to be re-
engineered in their entirety to comply with the new specifications.  This should apply only to 
major restructuring or the creation of new databases.  Time, money and expertise should be 
focused on future work, not re-engineering the past; and on ensuring interoperability, i.e. 
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allowing databases to interact without disproportionate requirement to have exactly the same 
structure.

Pakeitimo autorius Karin Scheele

Pakeitimas 79
16 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad bet kokia 
informacija arba duomenys, kurių gali 
prireikti siekiant laikytis 11 straipsnio 1 
dalies a punkte nustatytų įgyvendinimo 
taisyklių būtų pateikti valdžios institucijoms 
ar trečiosioms šalims vadovaujantis 
sąlygomis, nevaržančiomis tokios 
informacijos ar duomenų naudojimo tam 
tikslui.

1. Valstybės narės užtikrina, kad bet kokia 
informacija arba duomenys, kurių gali 
prireikti siekiant laikytis 11 straipsnio 1 
dalies a punkte nustatytų įgyvendinimo 
taisyklių būtų pateikti valdžios institucijoms 
ar trečiosioms šalims arba jais būtų 
apsikeista su valdžios institucijomis ar 
trečiosiomis šalimis vadovaujantis 
direktyvos dėl viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo 
nuostatomis. Naudojimo apribojimus 
būtina deklaruoti skaidriai ir suprantamai, 
nustatant naudojimo sąlygas, o naudotojai 
privalo įrodomai pripažinti tokius 
apribojimus, tokiu būdu išvengiant 
neteisingo informacijos ir duomenų 
naudojimo ir dėl to galinčios kilti žalos.

Or. de

Justification

This provision possibly contradicts the corresponding provisions of the PSI Directive in that 
the Commission is allowed, pursuant to the procedure referred to in Article 30(2), to adopt 
implementing rules for agreements on the exchange of geodata. The substance or thrust of 
these implementing rules is not even indicated at this point. It would be better, in terms of 
legal certainty for European citizens, to fall back on existing EU Directives instead of 
constantly devising new formulations which, to some extent, are seriously at variance with 
existing definitions.
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Pakeitimo autorius María Sornosa Martínez

Pakeitimas 80
17 straipsnis

1. Valstybės narės įsteigia ir valdo įkėlimo
paslaugas, kad meta duomenys ir erdvinių 
duomenų rinkiniai galėtų būti prieinami 
naudojantis 18 straipsnio 1 dalyje 
numatytomis paslaugomis.

1. Valstybės narės įsteigia ir valdo sąveikias
paslaugas, kad meta duomenys ir erdvinių 
duomenų rinkiniai galėtų būti prieinami 
naudojantis 18 straipsnio 1 dalyje 
numatytomis paslaugomis.

2. Teisė naudotis 1 dalyje minimomis 
įkėlimo paslaugomis suteikiama valdžios 
institucijoms. 

2. Teisė naudotis 1 dalyje minimomis 
sąveikiomis paslaugomis suteikiama 
valdžios institucijoms. 

3. Teisė naudotis 1 dalyje minimomis 
įkėlimo paslaugomis suteikiama trečiosioms 
šalims jų prašymu, jei jų erdvinių duomenų 
rinkiniai ir paslaugos atitinka įgyvendinimo 
taisykles, nustatančias su meta duomenimis, 
tinklo paslaugomis ir sąveika susijusias 
pareigas.

3. Teisė naudotis 1 dalyje minimomis 
sąveikiomis paslaugomis suteikiama 
trečiosioms šalims jų prašymu, jei jų 
erdvinių duomenų rinkiniai ir paslaugos 
atitinka įgyvendinimo taisykles, nustatančias 
su meta duomenimis, tinklo paslaugomis ir 
sąveika susijusias pareigas.

Or. es

Justification

An IDE is an integrated structure for geo-referenced data distributed in various geographical 
information systems that is accessible via the Internet with a minimum number of 
standardised protocols and specifications. In addition to data and metadata, it includes 
technologies for searching for and accessing these data, standards for their production, 
management and dissemination and agreements between data producers and between data 
producers and users. It is therefore a structure providing a geographical information system 
interconnection and interoperation service, and transferring data to a system is only one of 
the tasks it can perform. 

Pakeitimo autorius Antonios Trakatellis

Pakeitimas 81
18 straipsnio 1 dalies 2 papunktis

Šiomis paslaugomis yra lengva naudotis, jos 
prieinamos internetu arba bet kokiu kitu 

Šiomis paslaugomis yra lengva naudotis, jos 
prieinamos internetu arba bet kokiu kitu 
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visuomenei atviru telekomunikacijos būdu. visuomenei atviru telekomunikacijos būdu, 
išskyrus duomenis, kurių perdavimas 
plačiajai visuomenei sukeltų tam tikrą 
neigiamą atgarsį. Pateikiamas visapusiškas 
tokiu išimčių pagrindimas.

Or. el

Justification

The purpose of the Pakeitimas is to cover an area of sensitive data which, if communicated to 
the general public, could cause social problems.

Pakeitimo autorius Françoise Grossetête

Pakeitimas 82
18 straipsnio 1 dalies 2 papunktis

Šiomis paslaugomis yra lengva naudotis, jos 
prieinamos internetu arba bet kokiu kitu 
visuomenei atviru telekomunikacijos būdu. 

Šiomis paslaugomis yra lengva naudotis, jos 
prieinamos internetu arba bet kokiu kitu 
visuomenei atviru telekomunikacijos būdu., 
atsižvelgiant į valstybių narių nustatytas 
finansines priemones.

Or. fr

Justification

National structures have different economic models. Some are entirely financed by the State, 
while others are only partially so. It is therefore necessary to respect subsidiarity in this field.

Pakeitimo autorius Satu Hassi

Pakeitimas 83
19 straipsnio 1 dalies d punktas

d) komercinės ar pramoninės informacijos 
konfidencialumas, jeigu tokį 
konfidencialumą numato nacionalinė ar 
Bendrijos teisė, siekiant apsaugoti teisėtus 
ekonominius interesus, įskaitant viešąjį 
interesą išsaugoti statistinį 
konfidencialumą ir mokesčių slaptumą; 

d) komercinės ar pramoninės informacijos 
konfidencialumas, jeigu tokį 
konfidencialumą numato nacionalinė ar 
Bendrijos teisė, siekiant apsaugoti teisėtus 
ekonominius interesus; 
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Or. en

Pakeitimo autorius Caroline Jackson and Mary Honeyball

Pakeitimas 84
19 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

fa) intelektualinės nuosavybės teisės;

Or. en

Justification

INSPIRE must not set up a different regime from existing legislation, particularly in relation 
to the operation of the Access to Environmental Information Directive (2003/4).  Article 19 of 
the Commission proposal should simply reproduce the grounds for refusal set out in Article 
4(2) of that Directive.

Pakeitimo autorius Caroline Jackson and Mary Honeyball

Pakeitimas 85
Article 19, paragraph 1, point (f b) (new)

fb) bet kokio prašomą informaciją 
savanoriškai pateikusio asmens interesai ar 
apsauga, jeigu toks asmuo teisiškai 
neprivalėjo arba negalėjo būti įpareigotas 
to daryti, išskyrus tuos atvejus, kuomet toks 
asmuo sutiko pateikti atitinkamą 
informaciją.

Or. en

Justification

INSPIRE must not set up a different regime from existing legislation, particularly in relation 
to the operation of the Access to Environmental Information Directive (2003/4).  Article 19 of 
the Commission proposal should simply reproduce the grounds for refusal set out in Article 
4(2) of that Directive.
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Pakeitimo autorius Anja Weisgerber

Pakeitimas 86
19 straipsnio 2 dalis

2. Prieigos apribojimo pagrindai, numatyti 
1 dalyje, suprantami kaip suvaržymai, 
kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiant į 
viešuosius interesus, kuriuos patenkina 
suteikiama prieiga. Kiekvienu konkrečiu 
atveju, viešasis interesas, kurį patenkina 
informacijos atskleidimas yra lyginamas su 
interesu, kurį patenkina prieigos apribojimas 
ar prieigos sąlygų nustatymas. Pagal 1 dalies 
a, d, e ir f punktų sąlygas, valstybės narės 
negali riboti prieigos prie informacijos apie 
emisijas į aplinką.

2. Viešasis interesas, kurį patenkina 
informacijos atskleidimas yra lyginamas, 
kiekvienu konkrečiu atveju, su interesu, 
kurį patenkina prieigos apribojimas ar 
prieigos sąlygų nustatymas. Tai darant, 
būtina tinkamai atsižvelgti profesinės ir  
verslo informacijos konfidencialumą. Pagal 
1 dalies a, e ir f punktų sąlygas, valstybės 
narės negali riboti prieigos prie informacijos 
apie emisijas į aplinką.

Or. de

Justification

Where private data are used, there must be comprehensive safeguards for the confidentiality 
of business or company secrets, insofar as these are protected under national or Community 
law, in order to protect legitimate economic interests. A restrictive interpretation of these 
rights of protection gives rise to considerable legal misgivings.

Pakeitimo autorius Satu Hassi

Pakeitimas 87
19 straipsnio 2 dalis

2. Prieigos apribojimo pagrindai, numatyti 1 
dalyje, suprantami kaip suvaržymai, 
kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiant į 
viešuosius interesus, kuriuos patenkina 
suteikiama prieiga. Kiekvienu konkrečiu 
atveju, viešasis interesas, kurį patenkina 
informacijos atskleidimas yra lyginamas su 
interesu, kurį patenkina prieigos apribojimas 
ar prieigos sąlygų nustatymas. Pagal 1 dalies 
a, d, e ir f punktų sąlygas, valstybės narės 
negali riboti prieigos prie informacijos apie 

2. Prieigos apribojimo pagrindai, numatyti 1 
dalyje, suprantami kaip suvaržymai, 
kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiant į 
viešuosius interesus, kuriuos patenkina 
suteikiama prieiga. Kiekvienu konkrečiu 
atveju, viešasis interesas, kurį patenkina 
informacijos atskleidimas yra lyginamas su 
interesu, kurį patenkina prieigos apribojimas 
ar prieigos sąlygų nustatymas. Valstybės 
narės negali riboti prieigos prie informacijos 
apie emisijas į aplinką.
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emisijas į aplinką.

Or. en

Pakeitimo autorius Caroline Jackson and Mary Honeyball

Pakeitimas 88
20 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad 18 
straipsnio 1 dalies a ir b punktuose 
nurodytos paslaugos yra teikiamos 
visuomenei nemokamai. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 18 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos 
paslaugos yra teikiamos visuomenei 
nemokamai ir kad gyventojai turi galimybę 
naudotis paslaugomis, nurodytomis 18 
straipsnio 1 dalies b punkte. Pastaruoju 
atveju, atitinkamomis aplinkybėmis gali 
būti nustatytas visuomenei informaciją 
teikiančio asmens mokestis ir / arba 
licencija; informacijos tiekėjo sprendimu, 
šis reikalavimas gali būti taikomas pačiai 
visuomenei.

Or. en

Justification

Spatial data is already available to the public free of charge, through websites such as 
www.multimap.com. This is possible because the access provider (e.g.multimap) pays for the 
information from Member State mapping agencies and recovers costs from advertising.  This 
Pakeitimas will encourage this common practice of giving the public ‘free view’ while 
protecting intellectual property rights.

Pakeitimo autorius Richard Seeber

Pakeitimas 89
20 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad 18 
straipsnio 1 dalies a ir b punktuose 
nurodytos paslaugos yra teikiamos 
visuomenei nemokamai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 18 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos 
paslaugos yra teikiamos visuomenei 
nemokamai.

2. Valdžios institucijoms nustačius 
mokesčius už paslaugas, nurodytas 18 

2. Valdžios institucijoms nustačius 
mokesčius už paslaugas, nurodytas 18 
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straipsnio 1 dalies c arba e punktuose, 
valstybės narės privalo užtikrinti, kad yra 
teikiamos el. komercijos paslaugos.

straipsnio 1 dalies b, c, d arba e punktuose, 
valstybės narės privalo užtikrinti, kad yra 
teikiamos el. komercijos paslaugos.

Or. de

Justification

Services under (b) and (d) may also incur high costs owing to high quality or their 
performance. 

Pakeitimo autorius Karin Scheele

Pakeitimas 90
Article 20

1. Valstybės narės užtikrina, kad 18 
straipsnio 1 dalies a ir b punktuose 
nurodytos paslaugos yra teikiamos 
visuomenei nemokamai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 18 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos 
paslaugos yra teikiamos visuomenei 
nemokamai.

2. Valdžios institucijoms nustačius 
mokesčius už paslaugas, nurodytas 18 
straipsnio 1 dalies c arba e punktuose,
valstybės narės privalo užtikrinti, kad yra 
teikiamos el. komercijos paslaugos.

2. Valdžios institucijoms nustačius 
mokesčius už paslaugas, nurodytas 18 
straipsnio 1 dalies b, c, d arba e punktuose, 
valstybės narės privalo užtikrinti, kad yra 
teikiamos el. komercijos paslaugos.

Or. de

Justification

Services under (b) and (d) may also incur high costs owing to high quality or their 
performance.

Pakeitimo autorius Vittorio Prodi

Pakeitimas 91
20 straipsnio 2 dalis

2. Valdžios institucijoms nustačius 
mokesčius už paslaugas, nurodytas 18 
straipsnio 1 dalies c arba e punktuose, 
valstybės narės privalo užtikrinti, kad yra 

2. Valdžios institucijoms nustačius 
mokesčius už paslaugas, nurodytas 18 
straipsnio 1 dalies c arba e punktuose, 
valstybės narės privalo užtikrinti, kad yra 
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teikiamos el. komercijos paslaugos. teikiamos IT prieigos paslaugos.

Or. it

Justification

Charging for services can take various forms, and 'IT access' is a more comprehensive term 
than 'e-commerce'.

Pakeitimo autorius María Sornosa Martínez

Pakeitimas 92
21 straipsnio 2 dalies 2 papunktis

Valstybės narės gali sudaryti galimybę 
naudotis tokiomis paslaugomis savo prieigos 
vietose.

Valstybės narės sudaro galimybę naudotis 
tokiomis paslaugomis savo prieigos vietose.

Or. es

Justification

Rather than giving them the option of doing so or not, the Member States should be obliged to 
set up a national geo-portal.

Pakeitimo autorius Vittorio Prodi

Pakeitimas 93
23 straipsnio 1 dalies 1 papunktis

1. Valstybės narės patvirtina valdžios 
institucijų dalinimosi erdviniais duomenimis 
ir paslaugomis priemones. Tokios priemonės 
leidžia valstybių narių valdžios institucijoms 
ir Bendrijos institucijoms ir organams 
naudotis erdvinių duomenų rinkiniais ir 
paslaugomis atliekant viešąsias užduotis, 
galinčias turėti tiesioginį arba netiesioginį 
poveikį aplinkai.

1. Valstybės narės, suderinusios su 
regioninėmis ir vietos institucijomis,
patvirtina valdžios institucijų dalinimosi 
erdviniais duomenimis ir paslaugomis 
priemones. Tokios priemonės leidžia 
valstybių narių valdžios institucijoms ir 
Bendrijos institucijoms ir organams naudotis 
erdvinių duomenų rinkiniais ir paslaugomis 
atliekant viešąsias užduotis, galinčias turėti 
tiesioginį arba netiesioginį poveikį aplinkai.

Or. it
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Justification

Local government authorities and bodies should also be involved.

Pakeitimo autorius Caroline Jackson and Mary Honeyball

Pakeitimas 94
23 straipsnio 1 dalies 2 papunktis

Pirmojoje pastraipoje nurodytos priemonės 
negali leisti jokių naudojimo apribojimų, 
ypač sutartinio, procedūrinio, teisinio, 
institucinio ar finansinio pobūdžio.

Siekiant plėsti duomenų naudojimą ir 
dalinimąsi duomenimis, esamoje juridinėje 
bazėje numatoma galimybė valstybių narių 
valdžios institucijoms ir Bendrijos 
institucijoms ir organams naudotis erdvinių 
duomenų rinkiniais ir paslaugomis.

Or. en

Justification

The reuse of spatial data should be encouraged.  However, most spatial data providers 
licence data for a fee.  This revenue pays for maintaining and developing the service to meet 
customer requirements.  This Article might have a significant adverse effect on the investment 
capital data providers can put into their service in order to meet customer needs and improve 
the quality of the data.  Allowing the information to be reused without charge is unsustainable 
and will result in poorer quality information and therefore more limited benefits from the 
proposed Directive.

Pakeitimo autorius Karin Scheele

Pakeitimas 95
23 straipsnio 1 dalies 2 papunktis

Pirmojoje pastraipoje nurodytos priemonės 
negali leisti jokių naudojimo apribojimų, 
ypač sutartinio, procedūrinio, teisinio, 
institucinio ar finansinio pobūdžio.

Pirmojoje pastraipoje nurodytos priemonės 
negali leisti jokių naudojimo apribojimų 
viešąsias užduotis vykdančioms valdžios 
institucijoms, ypač sutartinio, procedūrinio, 
teisinio, institucinio ar finansinio pobūdžio, 
jeigu naudojimo apribojimai nėra būtini 
kad apsaugoti naudotoją nuo žalos, kurią 
gali sukelti netyčinis neteisingas duomenų 
naudojimas.
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Or. de

Justification

A wording analogous to that in Article 2, 7.4 of the PSI Directive is advisable here.

Pakeitimo autorius Françoise Grossetête

Pakeitimas 96
23 straipsnio 1 dalies 2 papunktis

Pirmojoje pastraipoje nurodytos priemonės 
negali leisti jokių naudojimo apribojimų, 
ypač sutartinio, procedūrinio, teisinio, 
institucinio ar finansinio pobūdžio.

Pirmojoje pastraipoje nurodytos priemonės 
negali leisti jokių naudojimo apribojimų, 
ypač sutartinio, procedūrinio, teisinio, 
institucinio ar finansinio pobūdžio, išskyrus 
įstatymo dėl intelektualinės nuosavybės 
nustatytus apribojimus.

Or. fr

Pakeitimo autorius Caroline Jackson and Mary Honeyball

Pakeitimas 97
23 straipsnio 2 dalis

2. Galimybė dalintis erdviniais duomenimis, 
kaip nurodyta 1 dalyje, suteikiama Bendrijos 
arba valstybių narių pasirašyta tarptautine 
sutartimi įsteigtoms institucijoms, vykdant 
užduotis, galinčias turėti tiesioginį arba 
netiesioginį poveikį aplinkai.

2. Tokios pačios sąlygos dalintis erdviniais 
duomenimis, kokios yra nurodytos 1 dalyje, 
sudaromos Bendrijos arba valstybių narių 
pasirašyta tarptautine sutartimi įsteigtoms 
institucijoms, vykdant užduotis, galinčias 
turėti tiesioginį arba netiesioginį poveikį 
aplinkai.

Or. en



PE 353.672v01-00 36/2 AM\555961LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimo autorius Karin Scheele

Pakeitimas 98
23 straipsnio 2 dalis

2. Galimybė dalintis erdviniais duomenimis, 
kaip nurodyta 1 dalyje, suteikiama Bendrijos 
arba valstybių narių pasirašyta tarptautine 
sutartimi įsteigtoms institucijoms, vykdant 
užduotis, galinčias turėti tiesioginį arba 
netiesioginį poveikį aplinkai.

2. Galimybė dalintis erdviniais duomenimis, 
kaip nurodyta 1 dalyje, suteikiama Bendrijos 
arba valstybių narių pasirašyta tarptautine 
sutartimi įsteigtoms institucijoms, vykdant 
užduotis, turinčias poveikį aplinkai. 
Galimybė dalintis komerciniais 
duomenimis nesuteikiama. 

Or. de

Justification

This wording is far too broad and overshoots the mark. Environmentally conscious and 
responsible bodies may use these data but, at the same time, multinational corporations may 
also feel entitled - by virtue of trade agreements, for example - to use the data, which was 
freely made available,  for commercial purposes. We reject allowing these bodies to share 
such geodata on a unilateral basis. If these bodies actually express an interest, a procedure 
pursuant to Article 30 is proposed for each individual case.

Pakeitimo autorius Caroline Jackson and Mary Honeyball

Pakeitimas 99
23 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės imasi atitinkamų 
priemonių, siekdamos užkirsti kelią 
konkurencijos iškreipimui tais atvejais, 
kuomet valdžios institucijos verčiasi ir 
komercine veikla, nesusijusia su jų 
viešosiomis pareigomis, ir viešai praneša 
apie tokias priemones.

3. Valstybės narės imasi atitinkamų 
priemonių, siekdamos užkirsti kelią 
konkurencijos iškreipimui.

Or. en
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Justification

There should be no distortion of competition, full stop. The second part of paragraph 3 
creates an unnecessary distinction between public and private bodies.

Pakeitimo autorius Caroline Jackson and Mary Honeyball

Pakeitimas 100
23 straipsnio 4 dalis

4. Be 1 dalyje numatytų, bendrijos 
institucijos ir organai gali naudotis ir kitais 
erdvinių duomenų rinkiniais ir 
paslaugomis. Vadovaudamasi 30 straipsnio 
2 dalyje nustatyta tvarka, Komisija 
patvirtina įgyvendinimo taisykles, 
reglamentuojančias tokį naudojimąsi ir su 
jomis susijusias naudojimosi teises.

išbraukta

Or. en

Justification

There should be no distortion of competition, full stop. Paragraph 4 is no longer necessary, 
as amended paragraphs 1 and 2 deal with the possible requirement for access to additional 
spatial data.

Pakeitimo autorius Richard Seeber

Pakeitimas 101
23 straipsnio 4 dalis

4. Be 1 dalyje numatytų, bendrijos 
institucijos ir organai gali naudotis ir kitais
erdvinių duomenų rinkiniais ir paslaugomis. 
Vadovaudamasi 30 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka, Komisija patvirtina 
įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias 
tokį naudojimąsi ir su jomis susijusias 
naudojimosi teises.

4. Pagal koordinuotųjų sutarčių sąlygas, 
bendrijos institucijos ir organai gali naudotis 
erdvinių duomenų rinkiniais ir paslaugomis. 
Vadovaudamasi 30 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka, Komisija patvirtina 
įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias 
tokį naudojimąsi ir su jomis susijusias 
naudojimosi teises.

Or. de
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Justification

The wording sounds as if there should be unrestricted access to all Member States' 
information. This cannot be the Commission's intention and the text should therefore be 
expressed more clearly.

Pakeitimo autorius Karin Scheele

Pakeitimas 102
24 straipsnis

Vadovaudamasi 30 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka, Komisija patvirtina 
įgyvendinimo taisykles, siekdama didinti 
trečių šalių pakartotinio erdvinių duomenų 
rinkinių ir paslaugų naudojimo potencialą. 
Tokiomis įgyvendinimo taisyklėmis gali būti 
nustatomos bendrosios licencijų suteikimo 
sąlygos.

Vadovaudamasi 30 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka, Komisija patvirtina 
įgyvendinimo taisykles, siekdama didinti 
trečių šalių pakartotinio geo duomenų 
rinkinių ir paslaugų naudojimo potencialą. 
Tokiomis įgyvendinimo taisyklėmis, 
atitinkančiomis 2003 m. lapkričio 07 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/98 nuostatas, gali būti nustatomos 
bendrosios licencijų suteikimo sąlygos.

Or. de

Justification

Regardless of whether corresponding provisions are adopted by the Commission under 
Article 30(2) or by the Member States themselves, these implementing rules must in any case 
be in line with the PSI Directive.

Pakeitimo autorius Satu Hassi

Pakeitimas 103
24 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Bendrųjų licencijų sukūrimas negali be 
priežasties apriboti galimybių pakartotinai 
naudoti duomenis ir naudotis paslaugomis; 
juo negalima naudotis siekiant apriboti 
konkurenciją.

Or. en
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Pakeitimo autorius Richard Seeber

Pakeitimas 104
26 straipsnio 1 dalis

1. Komisija yra atsakinga už Bendrijos 
erdvinės informacijos infrastruktūros 
koordinavimą Bendrijos lygmenyje; tam 
tikslui jai paramą teikia Europos aplinkos 
agentūra.

1. Komisija yra atsakinga už Bendrijos 
aplinkos apsaugos prasme svarbių geo 
duomenų infrastruktūros koordinavimą 
Bendrijos lygmenyje; tam tikslui jai paramą 
teikia Europos aplinkos agentūra.

Or. de

Justification

The original reason for the very need for the INSPIRE Directive is totally forgotten here. 
Instead of focusing on the objective of being able to access environmentally relevant data, the 
emphasis is merely on a general coordination of geodata infrastructure. It should therefore be 
made clear that it is a question of environmental data, particularly as the Commission has no 
competence in matters concerning spatial planning, a fact which might possibly be lost in the 
chosen terminology.

Pakeitimo autorius Karin Scheele

Pakeitimas 105
26 straipsnio 1 dalis

1. Komisija yra atsakinga už Bendrijos 
erdvinės informacijos infrastruktūros 
koordinavimą Bendrijos lygmenyje; tam 
tikslui jai paramą teikia Europos aplinkos 
agentūra.

1. Komisija yra atsakinga už Bendrijos 
aplinkos apsaugos prasme svarbių geo 
duomenų infrastruktūros koordinavimą 
Bendrijos lygmenyje; tam tikslui jai paramą 
teikia Europos aplinkos agentūra.

Or. de

Justification

The original reason for the very need for the INSPIRE Directive is totally forgotten here. 
Instead of focusing on the objective of being able to access environmentally relevant data, the 
emphasis is merely on a general coordination of geodata infrastructure. It should therefore be 
made clear that it is a question of environmental data, particularly as the Commission has no 
competence in matters concerning spatial planning, a fact which might possibly be lost in the 
chosen terminology.
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Pakeitimo autorius Frederika Brepoels

Pakeitimas 106
26 straipsnio 2 dalis

2. Kiekviena valstybė narė paskiria valdžios 
instituciją, atsakingą už kontaktus su 
Komisija šioje direktyvoje 
reglamentuojamais klausimais.

2. Kiekviena valstybė narė nurodo 
koordinavimo struktūrą, atsakingą už 
kontaktus su Komisija šioje direktyvoje 
reglamentuojamais klausimais, 
atsižvelgdama į įgaliojimų ir atsakomybės 
pasiskirstymą valstybėse narėse.

Or. nl

Justification

The rapporteur wishes to take account of the constitutional assignment of the various powers 
and responsibilities in the Member States. In order to avoid unnecessary bureaucracy, it 
seems preferable to provide that contacts with the Commission in connection with this 
directive should pass through the coordination structures which the various levels of 
government within the Member States agree amongst themselves.

Pakeitimo autorius Satu Hassi

Pakeitimas 107
28 straipsnio 3 dalis

3. Monitoringo, nurodyto 1 dalyje teikiama 
informacija yra reguliariai pateikiama 
Komisijai.

3. Monitoringo, nurodyto 1 dalyje teikiama 
informacija yra reguliariai viešinama ir
pateikiama Komisijai.

Or. en

Pakeitimo autorius Antonios Trakatellis

Pakeitimas 108
28 straipsnio 3 dalies a punktas (naujas)

3a. Abipusio erdvinių duomenų perdavimo 
ir registravimo procese yra numatomos 
intelektualinės nuosavybės teisių apsaugos 
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priemonės.

Or. el

Pakeitimo autorius Antonios Trakatellis

Pakeitimas 109
28 straipsnio 3 dalies b punktas (naujas)

3b. Tiek vietos valdžios institucijos, tiek 
centrinė administracija turi pakankamai 
kompetencijos įkelti erdvinius duomenis.

Or. el

Justification

The role of the local authorities is accentuated because, essentially, most programmes are 
launched and activated by the local authorities.

Pakeitimo autorius María Sornosa Martínez

Pakeitimas 110
29 straipsnio 1 dalies d punktas

(d) apibendrinta informacija apie erdvinės 
informacijos infrastruktūros naudojimą;

(d) apibendrinta turima informacija apie 
erdvinės informacijos infrastruktūros 
naudojimą;

Or. es

Justification

Given the periodic nature of the reports, the type of information to be provided should be 
specified.

Pakeitimo autorius María Sornosa Martínez

Pakeitimas 111
29 straipsnio 1 dalies e punktas
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(e) valdžios institucijų dalijimosi sutarčių 
aprašymas;

(e) valdžios institucijų informacijos 
harmonizavimo ir dalijimosi sutarčių 
aprašymas;

Or. es

Justification

Clarifies the agreements concluded between public authorities.

Pakeitimo autorius María Sornosa Martínez

Pakeitimas 112
2 priedo 4 dalis

Žemės paviršiaus fizinė ir biologinė danga, 
įskaitant dirbtinius paviršius, žemės ūkio 
sritis, miškus (pusiau) gamtines sritis, 
pelkynus, vandens telkinius.

(Neturi įtakos versijai anglų kalba.)

Or. es

Justification

Does not apply to English version.

Pakeitimo autorius Vittorio Prodi

Pakeitimas 113
3 priedo 2 dalis

Geografinis pastatų išdėstymas. Geografinis pastatų ir statinių išdėstymas ir 
monitoringas.

Or. it

Justification

The categories should include structures such as bridges, as well as monitoring.
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Pakeitimo autorius María Sornosa Martínez

Pakeitimas 114
3 priedo 3 dalis

Dirva ir podirvis apibūdintas pagal gylį, 
sandarą, struktūrą ir dalelyčių bei organinių 
medžiagų kiekį, akmeningumą, tam tikrais 
atvejais – pagal nuolydį ir prognozuojamą 
vandens sulaikymo talpą.

Dirva ir podirvis apibūdintas pagal gylį, 
sandarą, struktūrą ir dalelyčių bei organinių 
medžiagų kiekį, akmeningumą, eroziją, tam 
tikrais atvejais – pagal nuolydį ir 
prognozuojamą vandens sulaikymo talpą.

Or. es

Justification

Erosion is a major factor in the gradual loss of soil cover in the European Union, which is 
why the directive should also make provision for erosion analyses.

Pakeitimo autorius Antonios Trakatellis

Pakeitimas 115
3 priedo 4 dalis

Geologija apibūdinta pagal sudėtį ir
struktūrą. Įskaitant pamatinę uolieną ir 
geomorfologiją.

Geologija apibūdinta pagal sudėtį, struktūrą 
ir stratifikacijos metu patirtus pokyčius ir 
struktūros pakitimus. Įskaitant pamatinę 
uolieną ir geomorfologiją.

Or. el

Justification

Account must be taken of the changes which take place in the soil in general.

Pakeitimo autorius Vittorio Prodi

Pakeitimas 116
3 priedo 5 dalis

Teritorija apibūdinta pagal savo dabartinį ir 
ateities funkcinį aspektą ir socialinę –
ekonominę paskirtį (pvz., gyvenamoji, 

Teritorija apibūdinta pagal savo dabartinį ir 
ateities funkcinį aspektą ir socialinę –
ekonominę paskirtį (pvz., gyvenamoji, 
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pramoninė, žemės ūkio, miškininkystės, 
rekreacinė).

pramoninė, žemės ūkio, miškininkystės, 
rekreacinė), ir pagal atitikimą skirtingai 
žemės ūkio politikai.

Or. it

Pakeitimo autorius Antonios Trakatellis

Pakeitimas 117
3 priedo 6 dalis

Ligų geografinis paplitimas, tiesiogiai 
(epidemijos, ligų plitimas, žala sveikatai dėl 
aplinkos poveikio, oro taršos, cheminių 
medžiagų, ozono sluoksnio retėjimo ir kt.) 
arba netiesiogiai (maistas, genetiškai 
modifikuoti organizmai, stresas ir kt.) susijęs 
su aplinkos kokybe.

Ligų geografinis paplitimas, tiesiogiai 
(epidemijos, ligų plitimas, stichinės 
nelaimės, žala sveikatai dėl aplinkos 
poveikio, oro taršos, cheminių medžiagų, 
ozono sluoksnio retėjimo ir kt.) arba 
netiesiogiai (maistas, galiojančių 
Bendruomenės teisės aktų 
reglamentuojami genetiškai modifikuoti 
organizmai, stresas ir kt.) susijęs su aplinkos 
kokybe.

Or. el

Justification

Natural disasters must be included and, as regards genetically modified organisms, there is 
legislation in force which must be strictly observed.

Pakeitimo autorius Vittorio Prodi

Pakeitimas 118
3 priedo 6 dalis

Ligų geografinis paplitimas, tiesiogiai 
(epidemijos, ligų plitimas, žala sveikatai dėl 
aplinkos poveikio, oro taršos, cheminių 
medžiagų, ozono sluoksnio retėjimo ir kt.) 
arba netiesiogiai (maistas, genetiškai 
modifikuoti organizmai, stresas ir kt.) susijęs 
su aplinkos kokybe.

Ligų geografinis paplitimas, tiesiogiai 
(epidemijos, ligų plitimas, žala sveikatai dėl 
aplinkos poveikio, oro taršos, cheminių 
medžiagų, ozono sluoksnio retėjimo ir kt.) 
arba netiesiogiai (maistas, genetiškai 
modifikuoti organizmai, stresas ir kt.) susijęs 
su aplinkos kokybe. Geografinis eismo 
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nelaimių paplitimas.

Or. it

Justification

For public health reasons, this is an extremely important category with a view to the 
implementation of Inspire.

Pakeitimo autorius Frederika Brepoels

Pakeitimas 119
3 priedo 7 dalis

7. Valstybės teikiamos paslaugos ir 
aplinkos monitoringo priemonės

7. Komunalinės ir valstybės teikiamos 
paslaugos

Valstybės teikiamų paslaugų išsidėstymas, 
ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų 
mokyklų, vaikų darželių ir pan. buvimo 
vietos. Įskaitant kanalizacijos, atliekų 
tvarkymo ir energetikos įrenginius, 
gamyklas, valdžios institucijų valdomas 
gamtos stebėjimo priemones.

Komunalines paslaugas ir valstybės 
teikiamas paslaugas sudaro paviršiniai ir 
giluminiai komunalinių paslaugų tinklai ir 
įrenginiai, pavyzdžiui, kanalizacijos, atliekų 
valymo ir energijos tiekimo, 
telekomunikacijų ir vandentiekio bei 
administracinės ir socialinės valstybės 
teikiamos paslaugos, t. y. viešosios įstaigos, 
mokyklos ir ligoninės.
7a. Aplinkos monitoringo priemonės
Aplinkos monitoringo priemonių įrengimas 
ir valdymas. Apima valdžios institucijų arba 
jų vardu atliekamą išmetamų teršalų, 
valstybės aplinkos terpės (jūros aplinkos, 
vidaus paviršinių ir giluminių vandenų, oro 
ir dirvožemio) ir kitų ekosistemos 
parametrų (biologinės įvairovės, ekologinių 
augmenijos sąlygų) stebėjimą ir įvertinimą.

Or. nl

Justification

These two categories are completely different, and should therefore be placed in separate 
sections. Monitoring facilities are extremely important for spatial data for the environment. 
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Pakeitimo autorius Frederika Brepoels

Pakeitimas 120
3 priedo 10 dalis

Gyventojų geografinis paplitimas pagal 
rajonus, regionus, administracinius vienetus 
ar kitus analitinius vienetus.

Gyventojų geografinis paplitimas pagal 
rajonus, regionus, administracinius vienetus 
ar kitus analitinius vienetus. Įskaitant 
gyventojų apibūdinimą ir aktyvumą.

Or. nl

Justification

In order to understand the interaction between the environment and population better, it is 
important to know the characteristics of the population (e.g. age distribution) and activity 
patterns (e.g. commuting, sports activities).

Pakeitimo autorius Frederika Brepoels

Pakeitimas 121
3 priedo 11 dalis

Europos, nacionaliniu, regioniniu arba vietos 
lygiu tvarkomos, reglamentuojamos arba 
vietovės, už kurias atsiskaitoma minėtu 
lygiu. Įskaitant sąvartynus, draudžiamas 
zonas aplink geriamo vandens šaltinius, 
nitratams jautrias zonas, reguliuojamus jūros 
arba didelių vidaus vandenų farvaterius, 
OSPAR atliekų sąvartynus, zonas, kuriose 
ribojamas triukšmas, vietas, kuriose 
reikalingas leidimas norint žvalgyti ar 
kasinėti, upių baseinų sritis, vietoves, apie 
kurias rengiamos OSPAR ataskaitos, ir 
pakrančių zonos tvarkymo vietoves.

Tarptautiniu, Europos, nacionaliniu, 
regioniniu arba vietos lygiu tvarkomos, 
reglamentuojamos arba vietovės, už kurias 
atsiskaitoma minėtu lygiu. Įskaitant 
sąvartynus, draudžiamas zonas aplink 
geriamo vandens šaltinius, nitratams jautrias
zonas, reguliuojamus jūros arba didelių 
vidaus vandenų farvaterius, atliekų 
sąvartynus, zonas, kuriose ribojamas 
triukšmas, vietas, kuriose reikalingas 
leidimas norint žvalgyti ar kasinėti, upių 
baseinų sritis, pakrančių zonos tvarkymo 
vietoves ir aplinkos apsaugos požiūriu 
svarbias vietoves, apie kurias rengiamos 
ataskaitos.

Or. nl
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Justification

The international level is very relevant, as the examples listed show, and should therefore be 
inserted. 

In this context it is not relevant to refer to the OSPAR Convention. The rapporteur wishes to 
keep the formulation more general.

Pakeitimo autorius Satu Hassi

Pakeitimas 122
3 priedo 11 dalies a punktas (naujas)

11a. Antropogeninį poveikį patiriančios 
sritys
Antropogeninį poveikį patiriančios sritys, 
tarp jų užterštos sritys ir triukšmo bei 
radiacijos zonos.

Or. en

Pakeitimo autorius Vittorio Prodi

Pakeitimas 123
3 priedo 12 dalis

Pažeidžiamos sritys apibūdinamos pagal 
gamtos pavojus (visus atmosferinius, 
hidrologinius, seisminius, vulkaninius ir 
gaisro gamtoje reiškinius kurie, dėl savo 
atsiradimo vietos, stiprumo ir dažnumo gali 
sukelti rimtą pavojų visuomenei), pvz., 
potvynius, nuošliaužas, lavinas, miškų 
gaisrus, žemės drebėjimus, ugnikalnių 
išsiveržimus.

Pažeidžiamos sritys apibūdinamos pagal 
gamtos pavojus (visus atmosferinius, 
hidrologinius, seisminius, vulkaninius ir 
gaisro gamtoje reiškinius kurie, dėl savo 
atsiradimo vietos, stiprumo ir dažnumo gali 
sukelti rimtą pavojų visuomenei), pvz., 
potvynius, sniego griūtis, lavinas, miškų 
gaisrus, žemės drebėjimus, ugnikalnių 
išsiveržimus, žemės griūtis ir žemės 
nusėdimus.

Or. it
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Pakeitimo autorius Satu Hassi

Pakeitimas 124
3 priedo 19 dalies a punktas (naujas)

19a. Atsinaujinantys energetikos ištekliai

Or. en
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