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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

34. grozījums
1. apsvērums 

1) Kopienas vides politikai jātiecas pēc 
augsta līmeņa aizsardzības, ievērojot 
situāciju atšķirības dažādos Kopienas 
reģionos. Gatavojot vides politiku, Kopienai 
jāņem vērā pieejamie zinātniskie un 
tehniskie dati, vides apstākļi dažādos 
Kopienas reģionos, Kopienas ekonomiskā 
un sociālā attīstība kopumā un sabalansēta 
tās reģionu attīstība. Daudzi informācijas 
tēmas, kas saistītas ar telpiskām iezīmēm, ir 
nepieciešami plaša spektra vides politikai. 
Vēl jo vairāk, tā pati informācija ir bieži 
nepieciešama, lai formulētu un īstenotu cita 
veida Kopienas politiku, kam jāietver vides 
aizsardzības prasības, saskaņā ar līguma 6. 
pantu. Lai šādas prasības ietvertu, 
jānodibina kritērijs koordinācijai starp 
tiem, kas izmanto, un tiem, kas sniedz 
informāciju par šīm tēmām, tā kā var 
apvienot dažādu nozaru informāciju un 
zināšanas.

1) Kopienas vides politikai jātiecas pēc 
augsta līmeņa aizsardzības, ievērojot 
situāciju atšķirības dažādos Kopienas 
reģionos. Gatavojot vides politiku, Kopienai 
jāņem vērā pieejamie zinātniskie un 
tehniskie dati, vides apstākļi dažādos 
Kopienas reģionos, Kopienas ekonomiskā 
un sociālā attīstība kopumā un sabalansēta 
tās reģionu attīstība. Daudzi informācijas 
tēmas, kas saistītas ar telpiskām iezīmēm, ir 
nepieciešami plaša spektra vides politikai. 
Vēl jo vairāk, tā pati informācija ir bieži 
nepieciešama, lai formulētu un īstenotu cita 
veida Kopienas politiku, kam jāietver vides 
aizsardzības prasības, saskaņā ar līguma 6. 
pantu. Lai šādas prasības ietvertu, 
nepieciešams uzlabot koordināciju starp 
tiem, kas izmanto, un tiem, kas sniedz 
informāciju par šīm tēmām, tā kā var 
apvienot dažādu nozaru informāciju un 
zināšanas.
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Or. fr

Pamatojums

Koordinācija jau pastāv starp dažādu valstu varas iestādēm, ir tikai vajadzīgs to uzlabot.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

35. grozījums
3. apsvērums

3) Problēmas, kas attiecas uz telpiskās 
informācijas esamību, kvalitāti, organizāciju 
un pieejamību, ir raksturīgas daudzām 
politikas un informācijas tēmām un ir 
jūtamas dažādos valsts varas līmeņos. Lai 
atrisinātu šīs problēmas, nepieciešami 
kritēriji savstarpēji izmantojamu telpisko 
datu un telpisko datu pakalpojumu apmaiņai, 
koplietošanai, pieejamībai un izmantošanai 
dažādos valsts varas līmeņos un dažādās 
nozarēs. Tādējādi jānodibina telpiskās 
informācijas infrastruktūra Kopienā. 

3) Problēmas, kas attiecas uz telpiskās 
informācijas esamību, kvalitāti, organizāciju 
un pieejamību, ir raksturīgas daudzām 
politikas un informācijas tēmām un ir 
jūtamas dažādos valsts varas līmeņos. Lai 
atrisinātu šīs problēmas, nepieciešami 
kritēriji sadarbības spējīgu telpisko datu un 
telpisko datu pakalpojumu apmaiņai, 
koplietošanai, pieejamībai un izmantošanai 
dažādos valsts varas līmeņos un dažādās 
nozarēs. Tādējādi telpiskās informācijas 
infrastruktūra Kopienā jāattīsta, savienojot 
pastāvošās telpiskās informācijas 
infrastruktūras cita ar citu vairāk nekā 
tikai līdz šim.

Or. fr

Pamatojums

Koordinācija jau pastāv starp dažādu valstu varas iestādēm, vajadzīgs tikai to uzlabot un 
attīstīt Kopienas infrastruktūru.

Grozījumu iesniedza Karin Scheele

36. grozījums
7. apsvērums

7) Šai direktīvai nevajadzētu nodarīt 
kaitējumu Eiropas Parlamenta direktīvai 
2003/98/EC un Eiropas Padomes 2003. gada 
17. novembra direktīvai par valsts sektora 
informācijas atkārtotu izmantošanu, kuras 
mērķi papildina šīs direktīvas mērķus. Taču 

7) Šai direktīvai nevajadzētu nodarīt 
kaitējumu Eiropas Parlamenta direktīvai 
2003/98/EC un Eiropas Padomes 2003. gada 
17. novembra direktīvai par valsts sektora 
informācijas atkārtotu izmantošanu, kuras 
mērķi papildina šīs direktīvas mērķus. Taču 
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Komisijai jāveic turpmāki pasākumi, lai 
risinātu jautājumus, kas attiecas uz noteiktu 
kategoriju valsts sektora informācijas 
atkārtotu izmantošanu, kas aplūkota šajā 
direktīvā. 

Komisijai jāveic turpmāki pasākumi, lai 
risinātu jautājumus, kas attiecas uz noteiktu 
kategoriju valsts sektora informācijas 
atkārtotu izmantošanu, kas aplūkota šajā 
direktīvā. To veicot, jāizmanto tie paši 
kritēriji, kas izmantoti Eiropas Parlamenta 
direktīvā 2003/98/EC un Eiropas Padomes 
2003. gada 17. novembra direktīvā, un 
jāievēro to jēga. Tā kā nacionālo valstu 
līmenī PSI direktīvas 2003/98/EC ieviešana 
jāpabeidz līdz 30.6.2005., jāveic pasākumi, 
lai nodrošinātu, ka dalībvalstīm nerodas 
nekādi papildu izdevumi direktīvas 
INSPIRE ieviešanas dēļ.

Or. de

Pamatojums

PSI direktīvas (paredzēts īstenot līdz 30.6.2005) mērķi tika izstrādāti, lai papildinātu direktīvu 
INSPIRE. Tāpēc Komisijai jāapspriež jautājumi, kas attiecas uz valsts sektora informācijas 
atkārtotu izmantošanu, ko aplūko abas direktīvas. 

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

37. grozījums
13. a. apsvērums (jauns)

(13a) Iniciatīvai INSPIRE jābūt 
pietiekamam finansējumam, sevišķi 
attiecībā uz tās budžeta aspektiem.

Or. el

Pamatojums

Saprotams pats par sevi.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

38. grozījums
15. apsvērums

15) Tīkla pakalpojumi vajadzīgi telpisko 
datu koplietošanas nodrošināšanai starp 

15) Tīkla pakalpojumi vajadzīgi telpisko 
datu koplietošanas nodrošināšanai starp 
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dažādu līmeņu valsts iestādēm Kopienā. 
Šiem tīkla pakalpojumiem jārada iespēja 
atrast, pārveidot, aplūkot un lejuplādēt 
telpiskos datus, kā arī izmantot telpisko datu 
un elektroniskās komercijas pakalpojumus. 
Tīkla pakalpojumiem jāfunkcionē saskaņā ar 
parametriem un minimālajiem efektivitātes 
kritērijiem, par ko panākta kopīga 
vienošanās, lai nodrošinātu dalībvalstu 
izveidoto infrastruktūru savstarpēju 
izmantojamību. Pakalpojumu tīklam jāietver 
arī augšupielādes pakalpojumi, lai ļautu 
valsts iestādēm nodrošināt piekļuvi to 
telpisko datu kopām un pakalpojumiem.

dažādu līmeņu valsts iestādēm Kopienā. 
Šiem tīkla pakalpojumiem jārada iespēja 
atrast, pārveidot, aplūkot un lejuplādēt 
telpiskos datus, kā arī izmantot telpisko datu 
un elektroniskās komercijas pakalpojumus. 
Tīkla pakalpojumiem jāfunkcionē saskaņā ar 
parametriem un minimālajiem efektivitātes 
kritērijiem, par ko panākta kopīga 
vienošanās, lai nodrošinātu dalībvalstu 
izveidoto infrastruktūru savstarpēju 
izmantojamību. Pakalpojumu tīklam jāietver 
arī saderīga tīkla savienojuma pakalpojumi, 
lai ļautu valsts iestādēm nodrošināt piekļuvi 
to telpisko datu kopām un pakalpojumiem.

Or. el

Pamatojums

Tīkla sistēmu saderība ir būtisks faktors, lai ļautu veikt dažādas darbības, piemēram, 
augšupielādēt, saņemt un sniegt informāciju.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

39. grozījums
16. apsvērums

(16) Pieredze dalībvalstīs parādījusi, ka, lai 
sekmīgi ieviestu telpiskās informācijas 
infrastruktūru, svarīgi ir, lai minimāls skaits 
pakalpojumu sabiedrībai būtu pieejams bez 
maksas. Tādējādi dalībvalstīm jānodrošina, 
lai bez maksas un kā minimums būtu 
pieejami telpisko datu kopu atrašanas un 
aplūkošanas pakalpojumi.

(16) Pieredze dalībvalstīs parādījusi, ka, lai
sekmīgi ieviestu telpiskās informācijas 
infrastruktūru, svarīgi ir, lai minimāls skaits 
pakalpojumu sabiedrībai būtu pieejams bez 
maksas. Tādējādi dalībvalstīm un Eiropas 
Savienībai jānodrošina, lai bez maksas un kā 
minimums būtu pieejami telpisko datu kopu 
atrašanas un aplūkošanas pakalpojumi.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā jāattīsta Kopienas infrastruktūra, to tādējādi vajadzētu iekļaut šajā sabiedrības 
informācijas pakalpojumā.
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Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

40. grozījums
22. apsvērums

22) Efektīvai telpiskās informācijas 
infrastruktūru ieviešanai nepieciešama visu 
infrastruktūru izveidē ieinteresēto pušu, gan 
ieguldītāju, gan lietotāju, koordinācija. Tādēļ 
piemērotas koordinācijas struktūras jāveido 
gan dalībvalstu, gan Kopienas līmenī. 

22) Efektīvai telpiskās informācijas 
infrastruktūru ieviešanai nepieciešama visu 
infrastruktūru izveidē ieinteresēto pušu, gan 
ieguldītāju, gan lietotāju, koordinācija. Tādēļ 
jāveido piemērotas koordinācijas struktūras, 
kas attiecas uz dažādiem valdības līmeņiem 
un ievēro tiesību un pienākumu sadalījumu 
dalībvalstīs.

Or. nl

Pamatojums

Referents vēlas ņemt vērā dalībvalstu dažādo tiesību un pienākumu konstitucionālo nozīmi. 
Lai izvairītos no nevajadzīgās birokrātijas, šķiet, labāk būs, ja tiks ieviests noteikums, ka 
kontakti ar Eiropas Komisiju sakarā ar šo direktīvu jāveic ar koordinācijas struktūru 
palīdzību, par ko dažādu līmeņu valdības dalībvalstīs noslēdz savstarpēju vienošanos.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

41. grozījums
22. apsvērums

22) Efektīvai telpiskās informācijas 
infrastruktūru ieviešanai nepieciešama visu 
infrastruktūru izveidē ieinteresēto pušu, gan 
ieguldītāju, gan lietotāju, koordinācija. Tādēļ 
piemērotas koordinācijas struktūras jāveido 
gan dalībvalstu, gan Kopienas līmenī.

22) Efektīvai telpiskās informācijas 
infrastruktūru ieviešanai nepieciešama visu 
infrastruktūru izveidē ieinteresēto pušu, gan 
ieguldītāju, gan lietotāju, koordinācija. Tādēļ 
piemērotas koordinācijas struktūras jāveido 
dažādos kompetenču līmeņos, vietējā, 
nacionālās valsts un Kopienas līmenī, un 
tām jādarbojas uz divpusējiem pamatiem.

Or. el

Pamatojums

Tādēļ, ka citādi vēlamais mērķis netiks sasniegts.
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Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

42. grozījums
1. pants, 1. punkts

1. Šī direktīva izklāsta vispārējos 
noteikumus telpiskās informācijas 
infrastruktūras izveidošanai Kopienā, lai 
atbalstītu Kopienas vides politiku, kā arī 
citas politikas un aktivitātes, kas tieši vai 
netieši ietekmē vidi.

1. Šī direktīva izklāsta stratēģiskās 
plānošanas komponentus vai 
pamatprincipus, kas paredzēti telpiskās 
informācijas infrastruktūras izveidošanai
Kopienā, lai atbalstītu ilgtspējīgas attīstības 
politiku attiecībā uz Kopienu, kā arī citas 
politikas un aktivitātes, kas tieši vai netieši 
ietekmē vidi. 

Or. el

Pamatojums

Tādēļ, ka kopš Gēteborgas tā ir oficiālā Kopienas politika.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

43. grozījums
1. pants, 1. punkts 

1. Šī direktīva izklāsta vispārējos 
noteikumus telpiskās informācijas 
infrastruktūras izveidošanai Kopienā, lai 
atbalstītu vides politiku, kā arī citas politikas 
un aktivitātes, kas tieši vai netieši ietekmē 
vidi. 

1. Šī direktīva izklāsta vispārējos 
noteikumus telpiskās informācijas 
infrastruktūras izveidošanai Kopienā, lai 
atbalstītu vides politiku, kā arī citas politikas 
un aktivitātes, kas tieši vai netieši ietekmē 
vidi un telpisko administrēšanu.

Or. it

Pamatojums

Inspire ieviešana dos tiešu labumu zemes lietošanai.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

44. grozījums
1. panta 2. punkta 1. apakšpunkts

2. Telpiskās informācijas infrastruktūra 2. Telpiskās informācijas infrastruktūra 
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Kopienā tiks balstīta uz telpiskās 
informācijas infrastruktūrām, ko 
izveidojušas un izmanto dalībvalstis.

Kopienā tiks balstīta uz telpiskās 
informācijas infrastruktūrām, ko 
izveidojušas un izmanto dalībvalstis. 
Komisijai var būt koordinējoša loma, 
sevišķi sakarā ar Kopienas mēroga 
iniciatīvām, tādām kā satelītu izlūkošana.

Or. it

Pamatojums

Jāuzsver, ka datu saskaņošana Eiropas līmenī rada nepieciešamību pēc pārnacionālas 
koordinācijas.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

45. grozījums
1. panta 2. punkta 1. apakšpunkts

2. Telpiskās informācijas infrastruktūra 
Kopienā tiks balstīta uz telpiskās 
informācijas infrastruktūrām, ko 
izveidojušas un izmanto dalībvalstis.

2. Telpiskās informācijas infrastruktūra 
Kopienā tiks balstīta uz telpiskās 
informācijas infrastruktūrām, ko 
izveidojušas un izmanto dalībvalstis, kā arī 
uz jebkādu nozīmīgu infrastruktūru, kas 
jau pastāv Kopienas līmenī.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

46. grozījums
1. panta 2. punkta 1. apakšpunkts

2. Telpiskās informācijas infrastruktūra 
Kopienā tiks balstīta uz telpiskās 
informācijas infrastruktūrām, ko 
izveidojušas un izmanto dalībvalstis.

2. Ģeodatu infrastruktūra Kopienā tiks 
balstīta uz pastāvošajām ģeodatu
infrastruktūrām, ko izveidojušas un izmanto 
dalībvalstis.

Or. de

Pamatojums

'Ģeodati' ir parastais teiciens, ko lieto vācu valodā.
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Grozījumu iesniedza Karin Scheele

47. grozījums
2. panta 1. punkta c) daļa 

c) tās pieder kādam no zemāk minētajiem: c) par tām atbild vai tās apstrādā pēc 
norādījumiem, ko devis kāds no zemāk 
minētajiem:

i) valsts iestādei, kas tās izstrādājusi vai 
saņēmusi, vai arī tās administrē vai 
atjaunina;

i) valsts iestāde, kas izstrādā vai administrē 
vai atjaunina datus vai saņem tos; 

ii) fiziskai vai juridiskai personai, kas 
pilnvarota darboties valsts iestādes vārdā;
iii) trešajai pusei, kam, saskaņā ar 17. panta 
3. punktu dota piekļuve augšupielādes 
pakalpojumiem;

ii) trešā puse, kam, saskaņā ar 17. panta 3. 
punktu dota piekļuve tīklam;

Or. de

Pamatojums

Termins 'pieder' šeit izmantots bez kādiem turpmākiem paskaidrojumiem. 'Atbild' ir labāks 
termins. Jāsaprot, ka katrai institūcijai ir tiesības sankcionēt šo ģeodatu izmantošanu.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

48. grozījums
2. panta 2. punkta c) daļa 

(c) tās pieder kādam no zemāk minētajiem: (c) par tām atbild vai tās apstrādā pēc 
norādījumiem, ko devis kāds no zemāk 
minētajiem:

(i) valsts iestādei, kas tās izstrādājusi vai 
saņēmusi, vai arī tās administrē vai 
atjaunina;

(i) valsts iestāde, kas izstrādā vai administrē 
vai atjaunina datus vai saņem tos; 

(ii) fiziskai vai juridiskai personai, kas 
pilnvarota darboties valsts iestādes vārdā;
(iii) trešajai pusei, kam, saskaņā ar 17. panta 
3. punktu dota piekļuve augšupielādes 
pakalpojumiem;

(ii) trešā puse, kam, saskaņā ar 17. panta 3. 
punktu dota piekļuve tīklam;

Or. de
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Pamatojums

Termins 'pieder' šeit izmantots bez turpmākiem paskaidrojumiem. Lai šajā jēdzienā viestu 
lielāku skaidrību, tiek ierosināts vai nu pēc vārda „pieder” pievienot vārdus „saskaņā ar PSI 
direktīvas 11. apsvērumu”, vai arī izteikt šo punktu citādi, lai tas būtu saprotams pats par 
sevi. Pēc mūsu domām, „atbild” ir labāks termins, ar ko mēs saprotam, ka katrai institūcijai 
ir tiesības sankcionēt šo ģeodatu izmantošanu. Kaut arī termins „valsts iestāde” ir detalizētāk 
izskaidrots tālāk šajā direktīvā, tas, ka šeit izmantoti dažādi termini salīdzinājumā ar PSI 
direktīvu (kas izmanto terminu „valsts sektora institūcija”), ir jākritizē.

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

49. grozījums
2. panta 4. punkta 1. a. apakšpunkts (jauns)

Ieinteresētajām pusēm, tai skaitā 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
lietotājiem, datu izstrādātājiem un 
pievienotās vērtības pakalpojuma 
sniedzējiem, jādod izdevība piedalīties 
procesā, kura rezultāts ir jebkāda šīs 
direktīvas pielikumu pārveidošana.

Or. en

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête 

50. grozījums
3. panta 1. punkts

1. Šī direktīva nenodara kaitējumu direktīvai 
2003/4/EK, atskaitot gadījumus, kad 
paredzēti citādi noteikumi.

1. Šī direktīva nenodara kaitējumu direktīvai 
2003/4/EK.

Or. fr

Pamatojums

Frāze 'kad paredzēti citādi noteikumi' nav skaidra, jo nav norādīts, kur varētu rasties šādi citi 
noteikumi. No otras puses, vajadzīga arī koordinācija ar 3. panta 2. punktu.



PE 353.672v01-00 10/50 AM\555961LV.doc

LV                        Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza Karin Scheele 

51. grozījums
4. pants

Ja telpisko datu kopas pieder valsts iestādei 
vai tiek pārvaldītas ar tās pilnvarojumu 
saskaņā ar 2. panta 1. punkta c) 
apakšpunktu, un šī iestāde darbojas 
dalībvalsts pārvaldes zemākajā līmenī, šī 
direktīva attiecas tikai uz tām telpisko datu 
kopām, kuru vākšanu vai izplatīšanu 
koordinē cita valsts iestāde vai to pieprasa 
nacionālā likumdošana.

Ja telpisko datu kopas pieder valsts iestādei 
vai tiek pārvaldītas ar tās pilnvarojumu 
saskaņā ar 2. panta 1. punkta c) 
apakšpunktu, un šī iestāde darbojas 
dalībvalsts pārvaldes zemākajā līmenī (t.i., 
vietējā līmenī, tādā kā mazpilsētās un 
municipalitātēs), šī direktīva attiecas tikai 
uz tiem gadījumiem, kad nacionālajā 
likumdošanā ieviesta norma attiecībā uz 
šīm datu kopām augstāka līmeņa valdībā 
vai pastāv juridiskas normas attiecībā uz šo 
datu kopu lietošanu.

Or. de

Pamatojums

Tā kā 5. panta (a) apakšpunkts attiecas uz nacionālo, reģionālo un vietējo līmeni, šajā pantā 
parādās termins 'zemākais līmenis'. 
Vismaz terminoloģijai šajā direktīvā jābūt konsekventai. Tādēļ jābūt skaidrībai, kurš no trim 
līmeņiem ir domāts (vietējais līmenis).

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

52. grozījums
4. pants 

Ja telpisko datu kopas pieder valsts iestādei 
vai tiek pārvaldītas ar tās pilnvarojumu 
saskaņā ar 2. panta 1. punkta c) daļu, un šī 
iestāde darbojas dalībvalsts pārvaldes 
zemākajā līmenī, šī direktīva attiecas tikai 
uz tām telpisko datu kopām, kuru vākšanu 
vai izplatīšanu koordinē cita valsts iestāde 
vai to pieprasa nacionālā likumdošana.

Šajā direktīvā ir spēkā šādas definīcijas:

1) "telpiskās informācijas infrastruktūra” 
nozīmē infrastruktūru, ko sastāda metadati, 
telpisko datu kopas un telpisko datu 
pakalpojumi; tīkla pakalpojumi un 
tehnoloģijas; nolīgumi par koplietošanu, 
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piekļuvi, un izmantošanu, kā arī 
koordinācijas un monitoringa mehānismi, 
procesi un procedūras, kas izveidotas, tiek 
vadītas un ir padarītas pieejamas saskaņā 
ar šo direktīvu;
2) "telpiskie dati” nozīmē jebkādus datus, 
kam ir tieša vai netieša saistība ar noteiktu 
atrašanās vietu vai ģeogrāfisku apgabalu;
3) "telpisko datu kopa" nozīmē 
identificējamu telpisko datu apkopojumu; 
4) "telpisko datu pakalpojumi" nozīmē 
operācijas, ko, izmantojot datoru, var veikt 
ar telpiskajiem datiem, ko satur telpisko 
datu kopas, vai ar piesaistītajiem 
metadatiem;
5) “telpiskais objekts" nozīmē abstraktu 
attēlojumu kādai reālās pasaules vienībai, 
kas attiecas uz noteiktu atrašanās vietu vai 
ģeogrāfisku apgabalu;
6) “metadati” nozīmē informāciju, kas 
raksturo telpisko datu kopas un telpisko 
datu pakalpojumus, kā arī padara 
iespējamu to atrašanu, inventarizēšanu un 
lietošanu;
7) "valsts iestāde" nozīmē:
a) jebkādu valdību vai citas valsts 
administrācijas iestādes, ieskaitot valstiskas 
padomdevējas iestādes, valsts, reģionālajā 
vai vietējā līmenī;
b) jebkuru fizisku vai juridisku personu, 
kas, saskaņā ar valsts likumiem, veic valsts 
administrācijas funkcijas, ieskaitot īpašus 
pienākumus, darbības vai pakalpojumus, 
kas saistīti ar vidi, kā arī tehnoloģisko 
atbalstu, kas katrā gadījumā tiek 
nodrošināts, lai to uzlabotu; 
c) ) jebkuru fizisku vai juridisku personu, 
kam ir valstiska atbildība vai funkcijas, vai 
kas nodrošina sabiedriskus pakalpojumus 
personas vai iestādes, uz ko attiecas a) vai 
b) daļa, pakļautībā.
Dalībvalstis drīkst noteikt, kad 
organizācijas vai iestādes, kas veic tiesu 
varas vai likumdevēja funkcijas, šīs 
direktīvas kontekstā netiek uzskatītas par 
valsts iestādēm; 
8) “trešā puse” nozīmē jebkuru fizisku vai 
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juridisku personu, kas nav valsts iestāde un 
kas izmanto piekļuves kodu.

Or. el

Pamatojums

Jaunajam formulējumam vajadzētu padarīt direktīvu sakarīgāku un konkrētāku.

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

53. grozījums
4. pants

Ja telpisko datu kopas pieder valsts iestādei 
vai tiek pārvaldītas ar tās pilnvarojumu 
saskaņā ar 2. panta 1. punkta c) daļu, un šī 
iestāde darbojas dalībvalsts pārvaldes 
zemākajā līmenī, šī direktīva attiecas tikai 
uz tām telpisko datu kopām, kuru vākšanu 
vai izplatīšanu koordinē cita valsts iestāde 
vai to pieprasa nacionālā likumdošana.

Ja telpisko datu kopas pieder valsts iestādei 
vai tiek pārvaldītas ar tās pilnvarojumu 
saskaņā ar 2. panta 1. punkta c) daļu, un šī 
iestāde darbojas dalībvalsts pārvaldes 
zemākajā līmenī, datu nodrošināšana, kas 
noris papildus tām telpisko datu kopām, 
kuru vākšanu vai izplatīšanu koordinē cita 
valsts iestāde vai to pieprasa nacionālā 
likumdošana, tiek veikta brīvprātīgā kārtā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

54. grozījums
5. pants 

Šīs direktīvas kontekstā par valsts iestādēm 
uzskata:

Šīs direktīvas kontekstā par valsts iestādēm 
uzskata:

a) valdību vai citas valsts administrācijas 
iestādes, ieskaitot valstiskas padomdevējas 
iestādes, valsts, reģionālajā vai vietējā 
līmenī;

a) valdību vai citas valsts administrācijas 
iestādes, ieskaitot valstiskas padomdevējas 
iestādes, valsts, reģionālajā vai vietējā 
līmenī;

b) jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas 
saskaņā ar valsts likumiem, veic valsts 
administrācijas funkcijas, ieskaitot īpašus 
pienākumus, darbības vai pakalpojumus, kas 
saistīti ar vidi;

b) jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas 
saskaņā ar valsts likumiem, tieši veic valsts 
administrācijas funkcijas, ieskaitot īpašus 
pienākumus, darbības vai pakalpojumus, kas 
tieši saistīti ar vidi;

c) jebkuru fizisku vai juridisku personu, 
kam ir valstiska atbildība vai funkcijas, vai 
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kas nodrošina sabiedriskus pakalpojumus 
personas vai iestādes, uz ko attiecas a) vai 
b) daļa, pakļautībā.
Dalībvalstis drīkst noteikt, kad 
organizācijas vai iestādes, kas veic tiesu 
varas vai likumdevēja funkcijas, šīs 
direktīvas kontekstā netiek uzskatītas par 
valsts iestādēm. 

Or. de

Pamatojums

Definīcijas saskaņā ar b) un c) daļām nenosaka pietiekami lielu atšķirību starp valsts 
iestādēm patiesajā nozīmē, kam ir pienākums izveidot un uzturēt telpisko datu infrastruktūru 
valsts uzdevumā, un trešajām pusēm, kas var vienkārši piedalīties šajā procesā. Sevišķi 
pamatojoties uz c) daļas formulējumu, juridiskās personas, ko reglamentē likums par 
privātpersonām un kas 100% pieder Vācijas Federatīvajai Republikai, šīs direktīvas 
kontekstā varētu uzskatīt par valsts iestādēm. Šāda klasifikācija varētu radīt neskaidrības 
pienākumu sadalījumā starp privātām trešajām pusēm, tai skaitā uzņēmumiem, un valdības 
institūcijām.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

55. grozījums
5. panta c) daļa

(c) jebkuru fizisku vai juridisku personu, 
kam ir valstiska atbildība vai funkcijas, vai 
kas nodrošina sabiedriskus pakalpojumus 
personas vai iestādes, uz ko attiecas a) vai b) 
apakšpunkts, pakļautībā.

(c) jebkuru fizisku vai juridisku personu, 
kam ir valstisks uzdevums Eiropas 
Parlamenta direktīvas 2003/98/EC un 
Eiropas Padomes 2003. gada 17. novembra 
direktīvas nozīmē par valsts sektora 
informācijas atkārtotu izmantošanu, vai 
kas nodrošina sabiedriskus pakalpojumus 
personas vai iestādes, uz ko attiecas a) vai b) 
apakšpunkts, pakļautībā.

Or. de

Pamatojums

PSI direktīvā minētas 'valsts sektora institūcijas' un 'valstiski uzdevumi', bet šajā pantā minēta 
'valsts administrācija', 'valstiskas padomdevējas iestādes', 'valstiska atbildība' un 'valstiskas 
funkcijas'. Taču šiem terminiem nav skaidrojuma, tādēļ to skaidrojums ir nepieciešams.
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Grozījumu iesniedza Karin Scheele

56. grozījums
5. panta c) daļa 

(c) jebkuru fizisku vai juridisku personu, 
kam ir valstiska atbildība vai funkcijas, vai 
kas nodrošina sabiedriskus pakalpojumus 
personas vai iestādes, uz ko attiecas a) vai b) 
apakšpunkts, pakļautībā.

(c) jebkuru fizisku vai juridisku personu, 
kam ir valstisks uzdevums Eiropas 
Parlamenta direktīvas 2003/98/EC un 
Eiropas Padomes 2003. gada 17. novembra 
direktīvas nozīmē par valsts sektora 
informācijas atkārtotu izmantošanu, vai 
kas nodrošina sabiedriskus pakalpojumus 
personas vai iestādes, uz ko attiecas a) vai b) 
apakšpunkts, pakļautībā.

Or. de

Pamatojums

PSI direktīvā minētas 'valsts sektora institūcijas' un 'valstiski uzdevumi', bet šajā pantā minēta 
'valsts administrācija', 'valstiskas padomdevējas iestādes', 'valstiska atbildība' un 'valstiskas 
funkcijas'. Taču šiem terminiem nav skaidrojuma.

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

57. grozījums
5. panta 2. apakšpunkts

Dalībvalstis drīkst noteikt, kad 
organizācijas vai iestādes, kas veic tiesu 
varas vai likumdevēja funkcijas, šīs 
direktīvas kontekstā netiek uzskatītas par 
valsts iestādēm.

svītrots

Or. en

Pamatojums

2. apakšpunkts izdara nevajadzīgu izņēmumu, jo vides politika un tiesu lēmumi par vidi 
ietilpst ar vidi saistītās informācijas kopumā. Šī informācija ir pieejama saskaņā ar ES IDA 
(Starptautiskā Attīstības Asociācija) programmu un dalībvalstu e-valdību savstarpējās 
izmantojamības obligātajās objektu struktūrās.
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Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

58. grozījums
5. panta 2. apakšpunkts

Dalībvalstis drīkst noteikt, kad 
organizācijas vai iestādes, kas veic tiesu 
varas vai likumdevēja funkcijas, šīs 
direktīvas kontekstā netiek uzskatītas par 
valsts iestādēm.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Valsts iestāžu definīciju jābūt arī iespējams attiecināt uz tiesu varas iestādi, piemēram, tiesu.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

59. grozījums
7. pants

Dalībvalstis izveido un ekspluatē telpiskās 
informācijas infrastruktūras saskaņā ar šo 
direktīvu.

Dalībvalstis izveido un ekspluatē telpiskās 
informācijas infrastruktūras saskaņā ar šo 
direktīvu.

Ja piedalās trešās puses, tās saņem – ar 
noteikumu, ka radušās ievērojamas 
finansiālas izmaksas - samērīgu 
kompensāciju.
Ja datus vēlāk izmanto pilnīgi 
komerciāliem mērķiem, tās ir tiesīgas iegūt 
samērīgu peļņas daļu.

Or. de

Pamatojums

Datu sniegšanas un izmantošanas finansiālajiem aspektiem jāveltī lielāka uzmanība. 
Trešajām pusēm - privātām personām rodas ievērojamas izmaksas, gan datus vācot, gan 
veicot nepieciešamo datu konvertēšanu ar datu banku saderīgā formātā. Šīs izmaksas 
samērīgi jākompensē. Paskaidrojumu memorandā Eiropas Komisija arī paredz, ka gaidāmā 
peļņa privātajā sektorā ir laba. Tādēļ šādu datu finansiālā vērtība pienācīgi jāņem vērā.
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Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi 

60. grozījums
7. pants

Dalībvalstis izveido un ekspluatē telpiskās 
informācijas infrastruktūras saskaņā ar šo 
direktīvu.

Dalībvalstis izveido un ekspluatē savas 
pašas telpiskās informācijas infrastruktūras 
saskaņā ar šo direktīvu. Komisija var veikt 
koordinēšanas un standartizēšanas 
pasākumus.

Or. it

Pamatojums

Valstu un Kopienas atbildība jādefinē skaidrāk.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

61. grozījums
8. panta 2. punkta b) daļa 

b) telpisko datu kopu un pakalpojumu 
lietošanas tiesības;

b) ģeodatu kopu un pakalpojumu 
lietošanas noteikumi (tai skaitā ģeodatu 
derīgums speciālajām 
lietojumprogrammām);

Or. de

Pamatojums

Lietošanas noteikumi jāietver un pierādījumi jāsniedz par to, ka tie tikuši pieņemti (tāpat kā 
licenču līgumi Interneta lejuplādēšanai), jo arī ģeodati tiek radīti speciālā veidā speciāliem 
mērķiem. Izmantojot šādus datus citiem mērķiem, var rasties zaudējumi. Informācija, kas par 
ģeodatiem ietverta tikai metadatos, neatbrīvo datu izstrādātājus no pretenzijām par 
zaudējumu atlīdzināšanu no paša sākuma. Tādēļ datu izstrādātājiem jāpieprasa pavairot 
lietošanas noteikumus, kur, starp citu, aprakstīts, kā publicētos datos paredzēts izmantot. 
Citādi direktīvā jāietver noteikums, ka datu izstrādātāji jāatbrīvo no jebkāda veida 
pretenzijām par zaudējumu atlīdzināšanu (sk. arī 26. panta grozījumu).
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Grozījumu iesniedza Karin Scheele

62. grozījums
8. panta 2. punkta b) daļa

b) telpisko datu kopu un pakalpojumu 
lietošanas tiesības;

b) ģeodatu kopu un pakalpojumu 
lietošanas noteikumi (tai skaitā ģeodatu 
derīgums speciālajām 
lietojumprogrammām);

Or. de

Pamatojums

Lietošanas noteikumi jāietver un pierādījumi jāsniedz par to, ka tie tikuši pieņemti (tāpat kā 
licenču līgumi Interneta lejuplādēšanai), jo arī ģeodati tiek radīti speciālā veidā speciāliem 
mērķiem. Izmantojot šādus datus citiem mērķiem, var rasties zaudējumi. Informācija, kas par 
ģeodatiem ietverta tikai metadatos, neatbrīvo datu izstrādātājus no pretenzijām par 
zaudējumu atlīdzināšanu no paša sākuma. Tādēļ datu izstrādātājiem jāpieprasa pavairot 
lietošanas noteikumus, kur, starp citu, aprakstīts, kā publicētos datos paredzēts izmantot. 
Citādi direktīvā jāietver noteikums, ka datu izstrādātāji jāatbrīvo no jebkāda veida 
pretenzijām par zaudējumu atlīdzināšanu (sk. arī 26. panta grozījumu).

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

63. grozījums
8. panta 2. punkta b) daļa 

b) telpisko datu kopu un pakalpojumu 
lietošanas tiesības;

b) telpisko datu kopu un pakalpojumu 
lietošanas tiesības un jebkādas izmaksas, 
kas uz tiem attiecas;

Or. fr

Pamatojums

Izmaksas un salīdzinājumi sakarā ar to ir svarīga informācija. 

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

64. grozījums
8. panta 2. punkta e) daļa 
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e) telpisko datu kopas, kurām publiskā 
piekļuve ir ierobežota, saskaņā ar 19. 
pantu, un šādu ierobežojumu iemesli.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Nešķiet, ka būtu kāda vajadzība gatavot metadatus datu kopām, kurām publiskā piekļuve ir 
ierobežota.

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

65. grozījums
9. pants

Dalībvalstis sagatavo metadatus, uz kuriem 
attiecas 8. pants, saskaņā ar šādu laika 
grafiku:

Dalībvalstis sagatavo metadatus, uz kuriem 
attiecas 8. pants, [3 gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā], ja telpisko datu 
kopas atbilst tēmām, kas uzskaitītas I, II un
III pielikumā, kas ir piemērojami dalībvalsts 
teritorijai.

a) [3 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā], ja telpisko datu kopas atbilst vienai 
vai vairākām tēmām, kas uzskaitītas I un II 
pielikumā;

b) [6 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā], ja telpisko datu kopas atbilst vienai 
vai vairākām tēmām, kas uzskaitītas III
pielikumā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

66. grozījums
9. pants 

Dalībvalstis sagatavo metadatus, uz kuriem 
attiecas 8. pants, saskaņā ar šādu laika 
grafiku:

Dalībvalstis sagatavo metadatus, uz kuriem 
attiecas 8. pants, saskaņā ar šādu laika 
grafiku:

a) [3 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā], ja telpisko datu kopas atbilst vienai 
vai vairākām tēmām, kas uzskaitītas I un II 

a) [3 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā], ja telpisko datu kopas attiecas uz
vienu vai vairākām tēmām, kas uzskaitītas I 
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pielikumā; un II pielikumā;
b) [6 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā] ja telpisko datu kopas atbilst vienai 
vai vairākām tēmām, kas uzskaitītas III 
pielikumā.

b) [6 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā] ja telpisko datu kopas attiecas uz
vienu vai vairākām tēmām, kas uzskaitītas 
III pielikumā.

Or. nl

Pamatojums

Referents vēlas precizēt, par kādiem datiem ir runa, bet, galvenais, vēlas panākt, lai 9. panta 
formulējums atbilstu 2. pantā formulētajiem mērķiem.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

67. grozījums
9. pants

Dalībvalstis sagatavo metadatus, uz kuriem 
attiecas 8. pants, saskaņā ar šādu laika 
grafiku:

Dalībvalstis sagatavo metadatus, uz kuriem 
attiecas 8. pants, saskaņā ar šādu laika 
grafiku:

a) [3 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā], ja telpisko datu kopas atbilst vienai 
vai vairākām tēmām, kas uzskaitītas I un II 
pielikumā;

a) [3 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā], ja telpisko datu kopas atbilst 
jebkurām tēmām, kas uzskaitītas I un II 
pielikumā;

b) [6 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā], ja telpisko datu kopas atbilst vienai 
vai vairākām tēmām, kas uzskaitītas III 
pielikumā.

b) [6 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā], ja telpisko datu kopas atbilst 
jebkurām tēmām, kas uzskaitītas III 
pielikumā.

Or. es

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

68. grozījums
11. panta 1. punkta a) daļa 

a) saskaņotu telpisko datu specifikācijas; a) specifikācijas telpisko datu saskaņošanai;

Or. es

.
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

69. grozījums
11. panta 2. punkts

2. Personām, kas ir ieinteresētas attiecīgajos 
telpiskajos datos, pamatojoties uz viņu lomu 
telpiskās informācijas infrastruktūrā, tai 
skaitā lietotāja, ražotāja, pievienotās vērtības 
pakalpojumu sniedzēja vai koordinācijas
instances lomu, tiek dota iespēja piedalīties 
1. punktā paredzēto ieviešanas noteikumu 
sagatavošanā.

2. Dalībvalstu pārstāvjiem valsts, 
reģionālajā un vietējā līmenī, pamatojoties 
uz viņu kā ģeodatu izstrādātāju, turētāju un 
sniedzēju nozīmi, var tikt dota iespēja 
piedalīties 1. punktā paredzēto ieviešanas 
noteikumu sagatavošanā, kā arī personām, 
kas ir ieinteresētas attiecīgajos ģeodatos, 
pamatojoties uz viņu lomu ģeodatu 
infrastruktūrā, tai skaitā lietotāja, ražotāja, 
pievienotās vērtības pakalpojumu sniedzēja 
vai koordinācijas instances lomu, tiek dota 
iespēja piedalīties 1. punktā paredzēto 
ieviešanas noteikumu sagatavošanā.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Komisijas tekstā sagatavošanas procesa dalībnieki ir uzskaitīti kārtībā, kas ir 
apgriezti proporcionāla nozīmei, kāda ir faktiskajiem dalībniekiem datu izstrādes, turēšanas 
un sniegšanas procesā. Grozījums teksta formulējumam ir nepieciešams, lai atspoguļotu 
radušos izdevumu skalu un izmaksu sadalījumu.

Grozījumu iesniedza Karin Scheele

70. grozījums
11. panta 2. punkts

2. Personām, kas ir ieinteresētas attiecīgajos 
telpiskajos datos, pamatojoties uz viņu lomu 
telpiskās informācijas infrastruktūrā, tai 
skaitā lietotāja, ražotāja, pievienotās vērtības 
pakalpojumu sniedzēja vai koordinācijas 
instances lomu, tiek dota iespēja piedalīties 
1. punktā paredzēto ieviešanas noteikumu 
sagatavošanā.

2. Dalībvalstu pārstāvjiem valsts, 
reģionālajā un vietējā līmenī, pamatojoties 
uz viņu kā ģeodatu izstrādātāju, turētāju un 
sniedzēju nozīmi, var tikt dota iespēja 
piedalīties 1. punktā paredzēto ieviešanas 
noteikumu sagatavošanā, kā arī personām, 
kas ir ieinteresētas attiecīgajos ģeodatos, 
pamatojoties uz viņu lomu ģeodatu 
infrastruktūrā, tai skaitā lietotāja, ražotāja, 
pievienotās vērtības pakalpojumu sniedzēja 
vai koordinācijas instances lomu, tiek dota 
iespēja piedalīties 1. punktā paredzēto 
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ieviešanas noteikumu sagatavošanā.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Komisijas tekstā sagatavošanas procesa dalībnieki ir uzskaitīti kārtībā, kas ir 
apgriezti proporcionāla nozīmei, kāda ir faktiskajiem dalībniekiem datu izstrādes, turēšanas 
un sniegšanas procesā. Grozījums teksta formulējumam ir nepieciešams, lai atspoguļotu 
radušos izdevumu skalu un izmaksu sadalījumu.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

71. grozījums
13. panta 1. punkts

1. Ja telpisko datu kopas atbilst vienai vai 
vairākām I vai II pielikumā uzskaitītajām 
tēmām, 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
paredzētajiem ieviešanas noteikumiem ir 
jāatbilst 2., 3. un 4. punktā paredzētajiem 
nosacījumiem.

1. Ja telpisko datu kopas atbilst jebkurām I, 
II vai III pielikumā uzskaitītajām tēmām, 11. 
panta 1. punkta a) apakšpunktā 
paredzētajiem ieviešanas noteikumiem ir 
jāatbilst 2., 3. un 4. punktā paredzētajiem 
nosacījumiem.

Or. es

Pamatojums

Šajā punktā jāatsaucas arī uz III pielikumu, jo tā ir tematiska daļa, kas pienācīgi jāsaskaņo 
un sevišķi vēl tādēļ, ka iekļaušanai ir ilgāks termiņš.

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

72. grozījums
13. panta 1. punkts

1. Ja telpisko datu kopas atbilst vienai vai 
vairākām I vai II pielikumā uzskaitītajām 
tēmām, 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
paredzētajiem ieviešanas noteikumiem ir 
jāatbilst 2., 3. un 4. punktā paredzētajiem 
nosacījumiem.

1. Ja telpisko datu kopas atbilst I vai II 
pielikumā uzskaitītajām tēmām, 11. panta 1. 
punkta a) apakšpunktā paredzētajiem 
ieviešanas noteikumiem ir jāatbilst 2., 3. un 
4. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

Or. en
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Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

73. grozījums
13. panta 2. punkta a) daļa 

a) kopīga unikālu identifikatoru sistēma 
telpiskajiem objektiem;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Visas pūles jāvelta tam, lai nodrošinātu iezīmju kategoriju un nomenklatūru saskaņošanu un 
integrāciju, nemēģinot uzspiest unikālu identifikatoru sistēmu individuāliem objektiem.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

74. grozījums
13. panta 2. punkta a) daļa 

a) kopīga unikālu identifikatoru sistēma 
telpiskajiem objektiem;

a) identifikatoru sistēmu kopa
ģeogrāfiskiem objektiem, ko var lietot 
kopīgi;

Or. fr

Pamatojums

Priekšlikums ir neskaidrs. Dokumenta mērķis ir radīt kopīgu pielietojamu etalonu apmaiņu, 
kam arī veltīts šis pants. Izmantojot vārdus „unikālu identifikatoru”, var rasties neskaidrība 
tādēļ, ka tas varētu attiekties uz metodi, kas jau tiek pielietota un kas nešķiet pareizākā. Lai 
nepieļautu nekādas skaidrošanas iespējas, termins „unikālu identifikatoru” jāgroza.

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

75. grozījums
14. pants 

11. panta 1. punkta a). daļā paredzētos 
ieviešanas noteikumus pieņem saskaņā ar 
šādu grafiku:

11. panta 1. punkta a). daļā paredzētos I, II 
un III pielikumā uzskaitītajām tēmām 
atbilstošo telpisko datu kopu ieviešanas 
noteikumus pieņem [2 gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā].
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a) [2 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā], ja telpisko datu kopas atbilst vienai 
vai vairākām I pielikumā uzskaitītajām 
tēmām;
b) [5 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā], ja telpisko datu kopas atbilst vienai 
vai vairākām II vai III pielikumā 
uzskaitītajām tēmām.

Or. en

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

76. grozījums
14. pants 

11. panta 1. punkta a). daļā paredzētos 
ieviešanas noteikumus pieņem saskaņā ar 
šādu grafiku:

11. panta 1. punkta a). daļā paredzētos 
ieviešanas noteikumus pieņem saskaņā ar 
šādu grafiku:

a) [2 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā], ja telpisko datu kopas atbilst vienai 
vai vairākām I pielikumā uzskaitītajām 
tēmām;

a) [2 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā], ja telpisko datu kopas attiecas uz
vienu vai vairākām I pielikumā 
uzskaitītajām tēmām;

b) [5 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā], ja telpisko datu kopas atbilst vienai 
vai vairākām II vai III pielikumā 
uzskaitītajām tēmām.

b) [5 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā], ja telpisko datu kopas attiecas uz
vienu vai vairākām II vai III pielikumā 
uzskaitītajām tēmām. 

Or. nl

Pamatojums

Referents vēlas precizēt, par kādiem datiem ir runa, bet, galvenais, vēlas panākt, lai 14. panta 
formulējums atbilstu 2. pantā formulētajiem mērķiem.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

77. grozījums
14. pants 

11. panta 1. punkta a). daļā paredzētos 
ieviešanas noteikumus pieņem saskaņā ar 
šādu grafiku:

11. panta 1. punkta a). daļā paredzētos 
ieviešanas noteikumus pieņem saskaņā ar 
šādu grafiku:
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a) [2 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā], ja telpisko datu kopas atbilst vienai 
vai vairākām I pielikumā uzskaitītajām 
tēmām;

a) [2 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā], ja telpisko datu kopas atbilst 
jebkurām I pielikumā uzskaitītajām tēmām;

b) [5 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā], ja telpisko datu kopas atbilst vienai 
vai vairākām II vai III pielikumā 
uzskaitītajām tēmām.

b) [5 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā], ja telpisko datu kopas atbilst 
jebkurām II vai III pielikumā uzskaitītajām 
tēmām.

Or. es

Grozījumu iesniedza Caroline Jackson un Mary Honeyball

78. grozījums
15. pants 

Dalībvalstis nodrošina, ka telpisko datu 
kopas, kas savāktas vai atjauninātas vēlāk 
kā divus gadus pēc atbilstošo 11. panta 1. 
punkta a) daļā noteikto parametru 
pieņemšanas, tiek saskaņotas ar šiem 
parametriem, šīs telpisko datu kopas vai nu 
pielāgojot, vai pārveidojot.

Dalībvalstis nodrošina, ka telpisko datu 
kopas, kas savāktas, pārstrukturētas vai 
pilnībā pārstrādātas vēlāk kā divus gadus 
pēc atbilstošo 11. panta 1. punkta a) daļā
noteikto parametru pieņemšanas, tiek 
saskaņotas ar šiem parametriem, vai nu 
pielāgojot specifikāciju, vai ar savstarpējās 
izmantojamības palīdzību.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar pašreizējo tekstu, lielas datu bāzes, kam regulāri veic nenozīmīgu atjaunināšanu, 
vajadzēs pilnībā pārstrādāt, lai tās atbilstu jaunajām specifikācijām. Tam vajadzētu attiekties 
vienīgi uz būtisku pārstrukturēšanu vai jaunu datu bāzu radīšanu. Laiks, nauda un pieredze 
jāveltī nākotnes darbam, nevis pagātnes pārstrādāšanai, un savstarpējās izmantojamības 
nodrošināšanai, t.i., lai datubāzes varētu mijiedarboties cita ar citu, nepastāvot nesamērīgai 
prasībai, ka tām visām jābūt tieši tādai pašai struktūrai.

Grozījumu iesniedza Karin Scheele

79. grozījums
16. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka jebkāda 
informācija vai dati, kas nepieciešami, lai 
panāktu atbilstību 11. panta 1. punkta 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka jebkāda 
informācija vai dati, kas nepieciešami, lai 
panāktu atbilstību 11. panta 1. punkta 
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noteikumiem, tiek sniegti valsts iestādēm vai 
trešajām pusēm saskaņā ar nosacījumiem, 
kas neierobežo to izmantošanu šim mērķim.

noteikumiem, tiek sniegti vai tiek apmainīti 
ar valsts iestādēm vai trešajām pusēm 
saskaņā ar PSI direktīvas nosacījumiem par 
atkārtotu izmantošanu. Lietošanas 
ierobežojumiem jābūt deklarētiem 
caurredzami un saprotami lietošanas 
noteikumu formā, un lietotājiem tie 
jāpieņem pierādāmā formā, lai novērstu 
datu nepareizu lietošanu tās rezultātā 
radušos zaudējumus.

Or. de

Pamatojums

Šis noteikums varētu būt pretrunā ar PSI direktīvas attiecīgajiem noteikumiem, jo Komisijai ir 
atļauts, saskaņā ar 30. panta 2. punktā minēto procedūru, pieņemt ieviešanas nosacījumus 
nolīgumiem par ģeodatu apmaiņu. Šo ieviešanas nosacījumu būtība nav pat norādīta šajā 
punktā. Tādēļ, ievērojot Eiropas pilsoņu juridisko pārliecību, labāk balstīties uz esošām ES 
direktīvām nekā pastāvīgi radīt jaunus formulējumus, kas zināmā mērā nopietni atšķiras no 
pastāvošajām definīcijām.

Grozījumu iesniedzaMaría Sornosa Martínez

80. grozījums
17. pants 

1. Dalībvalstis izveido un uztur 
augšupielādes pakalpojumus, lai ar 18. 
panta 1. punktā minēto pakalpojumu 
palīdzību nodrošinātu piekļuvi metadatiem, 
kā arī telpisko datu kopām un 
pakalpojumiem.

1. Dalībvalstis izveido un uztur savstarpēji 
izmantojamos pakalpojumus, lai ar 18. panta 
1. punktā minēto pakalpojumu palīdzību 
nodrošinātu piekļuvi metadatiem, kā arī 
telpisko datu kopām un pakalpojumiem.

2. 1. punktā minētie augšupielādes
pakalpojumi ir pieejami valsts iestādēm.

2. 1. punktā minētie savstarpēji 
izmantojamie pakalpojumi ir pieejami valsts 
iestādēm.

3. 1. punktā minētie augšupielādes
pakalpojumi pēc pieprasījuma ir pieejami 
trešajām personām, ja to telpisko datu kopas 
un pakalpojumi atbilst ieviešanas 
noteikumiem, kas nosaka saistības attiecībā 
uz metadatiem, tīkla pakalpojumiem un 
savstarpējo izmantojamību.

3. 1. punktā minētie savstarpēji 
izmantojamie pakalpojumi pēc pieprasījuma 
ir pieejami trešajām personām, ja to telpisko 
datu kopas un pakalpojumi atbilst ieviešanas 
noteikumiem, kas nosaka saistības attiecībā 
uz metadatiem, tīkla pakalpojumiem un 
savstarpējo izmantojamību.
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Or. es

Pamatojums

IDE ir integrēta struktūra ģeoreferencētiem datiem, kas izplatīti dažādās ģeogrāfiskās 
informācijas sistēmās, kuras ir pieejamas Internetā ar minimālu standartizētu protokolu un 
specifikāciju skaitu. Ja neskaita datus un metadatus, tā ietver arī datu meklēšanas un 
piekļuves tehnoloģijas, to izstrādes, administrēšanas un izplatīšanas standartus un nolīgumus 
starp datu izstrādātājiem, kā arī starp datu izstrādātājiem un lietotājiem. Tādējādi tā ir 
struktūra, kas sniedz ģeogrāfiskās informācijas sistēmas sadarbības un savstarpējās 
izmantošanas pakalpojumus, un datu pārsūtīšana uz sistēmu ir tikai viens no uzdevumiem, ko 
tā var veikt. 

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

81. grozījums
18. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Šie pakalpojumi ir viegli lietojami un 
piekļuve tiem iespējama ar Interneta vai citu 
piemērotu, sabiedrībai pieejamu 
telekomunikāciju veidu starpniecību. 

Šie pakalpojumi ir viegli lietojami un 
piekļuve tiem iespējama ar Interneta vai citu 
piemērotu, sabiedrībai pieejamu 
telekomunikāciju veidu starpniecību, 
atskaitot datus, kurus paziņojot plašai 
sabiedrībai, var rasties zināmas 
nepatīkamas atbalsis. Šādiem izņēmumiem 
jādod pilns pamatojums.

Or. el

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir aptvert jūtīgus datus, kuri var izraisīt sociālas problēmas, ja tos paziņo 
plašai sabiedrībai.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

82. grozījums
18. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Šie pakalpojumi ir viegli lietojami un 
piekļuve tiem iespējama ar Interneta vai citu 
piemērotu, sabiedrībai pieejamu 
telekomunikāciju veidu starpniecību. 

Šie pakalpojumi ir viegli lietojami un 
piekļuve tiem iespējama ar Interneta vai citu 
piemērotu, sabiedrībai pieejamu 
telekomunikāciju veidu starpniecību, 
saskaņā ar dalībvalstu noteiktajām 
finansēšanas saistībām.
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Or. fr

Pamatojums

Valstu struktūrām ir dažādi ekonomiskie modeļi. Dažus valsts pilnībā finansē, toties citus tikai 
daļēji. Tādējādi jāievēro subsidiaritāte šajā jomā.

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

83. grozījums
19. panta 1. punkta d) daļa 

d) komerciālās un industriālās informācijas 
konfidencialitāte, ja šādu konfidencialitāti 
paredz valstu vai Kopienas likums, lai 
aizsargātu likumīgas ekonomiskās intereses, 
tai skaitā sabiedrības intereses saglabāt 
statistikas konfidencialitāti un nodokļu 
noslēpumus; 

d) komerciālās un industriālās informācijas 
konfidencialitāte, ja šādu konfidencialitāti 
paredz valstu vai Kopienas likums, lai 
aizsargātu likumīgas ekonomiskās intereses; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Jackson un Mary Honeyball

84. grozījums
Article 19. panta 1. punkta f a). daļa (jauna)

fa) intelektuālā īpašuma tiesības;

Or. en

Pamatojums

INSPIRE nav jāizveido režīms, kas atšķiras no pastāvošās likumdošanas, sevišķi attiecībā uz 
vides informācijas direktīvas (2003/4) piekļuves izmantošanu. Komisijas priekšlikuma 19. 
pantā vienkārši vēlreiz jānorāda atteikuma iemesli, kas izklāstīti direktīvas 4. panta 2. punktā.

Grozījumu iesniedza Caroline Jackson un Mary Honeyball

85. grozījums
19. panta 1. punkta f b). daļa (jauna)

f b) jebkuras personas, kas prasīto 
informāciju devusi labprātīgi, kurai nav 



PE 353.672v01-00 28/50 AM\555961LV.doc

LV                        Ārējais tulkojums

bijis un arī nevar būt uzlikts juridisks 
pienākums to darīt, intereses un 
aizsardzību, ja vien persona nav piekritusi 
attiecīgās informācijas publiskošanai.

Or. en

Pamatojums

INSPIRE nedrīkst izveidot režīmu, kas atšķiras no pastāvošās likumdošanas, sevišķi attiecībā 
uz vides informācijas direktīvas (2003/4) piekļuves izmantošanu. Komisijas priekšlikuma 19. 
pantā vienkārši vēlreiz jānorāda atteikuma iemesli, kas izklāstīti direktīvas 4. panta 2. punktā.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

86. grozījums
19. panta 2. punkts

2. Piekļuves ierobežošanas iemesli, kas 
paredzēti 1. punktā, tiek tulkoti sašaurinošā 
nozīmē, ievērojot konkrēto gadījumu, kam 
bija noderīgas valsts intereses, nodrošinot 
šo piekļuvi. Jebkurā konkrētā gadījumā 
valsts intereses, kam bija noderīga 
informācijas izpaušana, tiks salīdzinātas ar 
interesēm, kam bija noderīga piekļuves 
ierobežošana vai pakļaušana nosacījumiem. 
Dalībvalstis nedrīkst, pamatojoties uz 1. 
punkta (a), (d), (e) un (f)  apakšpunktu, 
ierobežot piekļuvi informācijai par izmešiem 
vidē. 

2. Valsts intereses, kam bija noderīga 
informācijas izpaušana, tiks salīdzinātas, 
jebkurā konkrētā gadījumā, ar interesēm, 
kam bija noderīga piekļuves ierobežošana 
vai pakļaušana nosacījumiem. Tā rīkojoties, 
tiks pienācīgi ņemta vērā gan profesionālo, 
gan biznesa noslēpumu konfidencialitāte.
Dalībvalstis nedrīkst, pamatojoties uz 1. 
punkta (a), (d), (e) un (f)  apakšpunktu, 
ierobežot piekļuvi informācijai par izmešiem 
vidē.

Or. de

Pamatojums

Ja izmanto privātus datus, jābūt pilnīgām biznesa vai uzņēmuma noslēpumu 
konfidencialitātes garantijām, cik vien šos noslēpumus aizsargā valstu vai Kopienas likums, 
lai aizsargātu likumīgas ekonomiskās intereses. Ja šīs aizsardzības tiesības iztulko 
sašaurinoši, rodas ievērojamas juridiskas bažas.

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

87. grozījums
19. panta 2. punkts
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2. Piekļuves ierobežošanas iemesli, kas 
paredzēti 1. punktā, tiek tulkoti sašaurinošā 
nozīmē, ievērojot konkrēto gadījumu, kam 
bija noderīgas valsts intereses, nodrošinot šo 
piekļuvi. Jebkurā konkrētā gadījumā valsts 
intereses, kam bija noderīga informācijas 
izpaušana, tiks salīdzinātas ar interesēm, 
kam bija noderīga piekļuves ierobežošana 
vai pakļaušana nosacījumiem. Dalībvalstis 
nedrīkst, pamatojoties uz 1. punkta a), d), e) 
un f) daļu, ierobežot piekļuvi informācijai 
par izmešiem vidē. 

2. Piekļuves ierobežošanas iemesli, kas 
paredzēti 1. punktā, tiek tulkoti sašaurinošā 
nozīmē, ievērojot konkrēto gadījumu, kam 
bija noderīgas valsts intereses, nodrošinot šo 
piekļuvi. Jebkurā konkrētā gadījumā valsts 
intereses, kam bija noderīga informācijas 
izpaušana, tiks salīdzinātas ar interesēm, 
kam bija noderīga piekļuves ierobežošana 
vai pakļaušana nosacījumiem. Dalībvalstis 
nedrīkst ierobežot piekļuvi informācijai par 
izmešiem vidē.

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Jackson un Mary Honeyball

88. grozījums
20. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 18. panta 1. 
punkta a) un b) daļā minētie pakalpojumi 
pieejami sabiedrībai bez maksas. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 18. panta 1. 
punkta a) daļā minētie pakalpojumi pieejami 
sabiedrībai bez maksas, un 18. panta 1. 
punkta b) daļā minētie pakalpojumi ir 
pieejami sabiedrībai. Pēdējā gadījumā, 
noteikums var, kur to iespējams izmantot, 
ietvert arī maksu un/vai licenci personai, 
kas pakalpojumus sabiedrībai sniedz, vai, 
pēc pakalpojumu sniedzēja izvēles, pašai 
sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Telpiskie dati jau ir pieejami sabiedrībai bez maksas tīmekļa vietnēs, tādās kā 
www.multimap.com. Tas ir iespējams, jo piekļuves sniedzējs (piem., multimap)maksā par 
informāciju, kas saņemta no dalībvalsts kartogrāfijas aģentūrām, un atgūst izmaksas no 
reklāmām. Šis grozījums veicinās kopējo praksi dot sabiedrībai “brīvu skatu”, vienlaikus 
aizsargājot intelektuālā īpašuma tiesības.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

89. grozījums
20. pants 
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1. Dalībvalstis nodrošina, ka 18. panta 1. 
punkta a) un b) daļā minētie pakalpojumi 
pieejami sabiedrībai bez maksas.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 18. panta 1. 
punkta a) daļā minētie pakalpojumi pieejami 
sabiedrībai bez maksas. 

2. Ja valsts iestādes uzliek maksu par 
pakalpojumiem, kas minēti 18. panta 1. 
punkta c) vai e) daļā, dalībvalstis nodrošina, 
ka pieejami e-komercijas pakalpojumi.

2. Ja valsts iestādes uzliek maksu par 
pakalpojumiem, kas minēti 18. panta 1. 
punkta b), c), d) vai e) daļā, dalībvalstis 
nodrošina, ka pieejami e-komercijas 
pakalpojumi.

Or. de

Pamatojums

Pakalpojumi saskaņā ar b) un d) daļām var radīt lielas izmaksas augstās kvalitātes vai to 
efektivitātes dēļ.

Grozījumu iesniedza Karin Scheele

90. grozījums
20. pants 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 18. panta 1. 
punkta a) un b) daļā minētie pakalpojumi 
pieejami sabiedrībai bez maksas.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 18. panta 1. 
punkta a) daļā minētie pakalpojumi pieejami 
sabiedrībai bez maksas.

2. Ja valsts iestādes uzliek maksu par 
pakalpojumiem, kas minēti 18. panta 1. 
punkta c) vai e) daļā, dalībvalstis nodrošina, 
ka pieejami e-komercijas pakalpojumi.

2. Ja valsts iestādes uzliek maksu par 
pakalpojumiem, kas minēti 18. panta 1. 
punkta b), c), d) vai e) daļā, dalībvalstis 
nodrošina, ka pieejami e-komercijas 
pakalpojumi.

Or. de

Pamatojums

Pakalpojumi saskaņā ar b) un d) daļām var arī radīt lielas izmaksas augstās kvalitātes vai to 
efektivitātes dēļ. 

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

91. grozījums
20. panta 2. punkts

2. Ja valsts iestādes uzliek maksu par 
pakalpojumiem, kas minēti 18. panta 1. 

2. Ja valsts iestādes uzliek maksu par 
pakalpojumiem, kas minēti 18. panta 1. 
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punkta c) vai e) daļā, dalībvalstis nodrošina, 
ka pieejami e-komercijas pakalpojumi.

punkta c) vai e) daļā, dalībvalstis nodrošina, 
ka pieejami IT piekļuves pakalpojumi. 

Or. it

Pamatojums

Pakalpojumu maksai var būt dažādas formas, un “IT piekļuve” ir aptverošāks termins nekā 
“e-komercija”.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

92. grozījums
21. panta 2. punkta 2. apakšpunkts

Dalībvalstis var arī nodrošināt piekļuvi šiem 
pakalpojumiem ar savām pašu piekļuves 
vietām. 

Dalībvalstis nodrošina piekļuvi šiem 
pakalpojumiem ar savām pašu piekļuves 
vietām.

Or. es

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu nevis ļaut izvēlēties darīt to vai nē, bet gan uzlikt par pienākumu 
izveidot valsts ģeoportālu.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

93. grozījums
23. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. Dalībvalstis pieņem pasākumus telpisko 
datu kopu un pakalpojumu koplietošanai 
starp valsts iestādēm. Šie pasākumi ļauj 
dalībvalstu valsts iestādēm un Kopienas 
institūcijām un iestādēm piekļūt telpisko 
datu kopām un pakalpojumiem un apmainīt 
un izmantot šīs kopas un pakalpojumus, lai 
veiktu valsts uzdevumus, kam var būt tieša 
vai netieša ietekme uz vidi.

1. Dalībvalstis, ar reģionālo un vietējo 
institūciju nolīgumu, pieņem pasākumus 
telpisko datu kopu un pakalpojumu 
koplietošanai starp valsts iestādēm. Šie 
pasākumi ļauj dalībvalstu valsts iestādēm un 
Kopienas institūcijām un iestādēm piekļūt 
telpisko datu kopām un pakalpojumiem un 
apmainīt un izmantot šīs kopas un 
pakalpojumus, lai veiktu valsts uzdevumus, 
kam var būt tieša vai netieša ietekme uz vidi.

Or. it
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Pamatojums

Jāiesaista arī vietējās valdības iestādes un institūcijas. 

Grozījumu iesniedza Caroline Jackson un Mary Honeyball

94. grozījums
23. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Pirmajā apakšpunktā norādītie pasākumi 
to pielietojuma brīdī nepieļauj nekādus 
ierobežojumus, jo īpaši, ja tiem ir 
komerciāla, procesuāla, tiesiska, 
institucionāla vai finansiāla daba.

Lai palielinātu datu lietošanu un 
koplietošanu, dalībvalstu valsts iestādes un 
Kopienas institūcijas un iestādes var 
piekļūt telpisko datu kopām un 
pakalpojumiem un izmantot šīs datu kopas 
un pakalpojumus pastāvošo tiesisko normu 
robežās.

Or. en

Pamatojums

Jāveicina telpisko datu atkārtota izmantošana. Taču lielākā daļa telpisko datu sniedzēju 
licencē datus par maksu. Šie ienākumi tiek izmantoti pakalpojumu uzturēšanai un attīstīšanai, 
lai apmierinātu klientu prasības. Šis pants var radīt būtisku negatīvu iespaidu uz investīciju 
kapitālu, ko datu sniedzēji var ieguldīt savos pakalpojumos, lai apmierinātu klientu prasības 
un uzlabotu datu kvalitāti. Ļaut informāciju izmantot atkārtoti, neiekasējot samaksu, ir 
neracionāli, un rezultātā informācija būs sliktākas kvalitātes un ierosinātā direktīva sniegs 
daudz ierobežotāku labumu.

Grozījumu iesniedza Karin Scheele

95. grozījums
23. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Pirmajā apakšpunktā norādītie pasākumi to 
pielietojuma brīdī nepieļauj nekādus 
ierobežojumus, jo īpaši, ja tiem ir 
komerciāla, procesuāla, tiesiska, 
institucionāla vai finansiāla daba.

Pirmajā apakšpunktā norādītie pasākumi 
brīdī, kad tos pielieto valsts iestādes, kas 
veic valsts uzdevumu, nepieļauj nekādus 
ierobežojumus, jo īpaši, ja tiem ir 
komerciāla, procesuāla, tiesiska, 
institucionāla vai finansiāla daba, ja 
lietošanas ierobežojumi nav nepieciešami, 
lai aizsargātu lietotāju no zaudējumiem, 
kas rodas netīši nepareizas datu 
izmantošanas dēļ.
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Or. de

Pamatojums

Šeit ieteicams formulējums, kas ir analoģisks PSI direktīvas 2, 7.4 panta formulējumam.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

96. grozījums
23. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Pirmajā apakšpunktā norādītie pasākumi to 
pielietojuma brīdī nepieļauj nekādus 
ierobežojumus, jo īpaši, ja tiem ir 
komerciāla, procesuāla, tiesiska, 
institucionāla vai finansiāla daba.

Pirmajā apakšpunktā norādītie pasākumi to 
pielietojuma brīdī nepieļauj nekādus 
ierobežojumus, jo īpaši, ja tiem ir 
komerciāla, procesuāla, tiesiska, 
institucionāla vai finansiāla daba, izņemot 
tos, ko rada likums par intelektuālo 
īpašumu.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Caroline Jackson un Mary Honeyball

97. grozījums
23. panta 2. punkts

2. Telpisko datu koplietošanas iespēja, ko 
paredz 1. punkts, ir pieejama iestādēm, kas 
starptautiskā līgumā, ko noslēgusi Kopiena 
vai dalībvalstis, norādītas tādu uzdevumu 
veikšanai, kas var tieši vai netieši ietekmēt 
vidi.

2. Tie paši telpisko datu koplietošanas 
pasākumi, ko paredz 1. punkts, ir pieejami 
iestādēm, kas starptautiskā līgumā, ko 
noslēgusi Kopiena vai dalībvalstis, norādītas 
tādu uzdevumu veikšanai, kas var tieši vai 
netieši ietekmēt vidi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Karin Scheele

98. grozījums
23. panta 2. punkts
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2. Telpisko datu koplietošanas iespēja, ko 
paredz 1. punkts, ir pieejama iestādēm, kas 
starptautiskā līgumā, ko noslēgusi Kopiena 
vai dalībvalstis, norādītas tādu uzdevumu 
veikšanai, kas var tieši vai netieši ietekmēt 
vidi.

2. Telpisko datu koplietošanas iespēja, ko 
paredz 1. punkts, ir pieejama iestādēm, kas 
starptautiskā līgumā, ko noslēgusi Kopiena 
vai dalībvalstis, norādītas tādu uzdevumu 
veikšanai, kas ietekmē vidi. Jebkāda 
koplietojamo datu komerciāla izmantošana 
ir izslēgta. 

Or. de

Pamatojums

Šis formulējums ir pārāk plašs un netrāpa mērķī. Vides aizsardzības un atbildīgās iestādes 
var izmantot šos datus, bet vienlaikus daudznacionālās korporācijas var arī justies tiesīgas –
piemēram, pamatojoties uz tirdzniecības līgumiem, - izmantot datus, kas ir brīvi pieejami, 
komerciāliem mērķiem. Mēs noraidām iespēju ļaut šīm organizācijām kopīgi lietot šādus 
ģeodatus vienpusējā kārtā. Ja šīs organizācijas faktiski izsaka interesi, katram individuālajam 
gadījumam ierosināts izmantot procedūru saskaņā ar 30. pantu.

Grozījumu iesniedza Caroline Jackson un Mary Honeyball

99. grozījums
23. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, 
lai nepieļautu konkurences izkropļojumus 
gadījumos, kad valsts iestādes arī veic 
komerciālu darbību, kas nav saistīta ar to 
valsts uzdevumu izpildi, un par šiem 
pasākumiem paziņo publiski.

3. Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, 
lai nepieļautu konkurences izkropļojumus.

Or. en

Pamatojums

Konkurenci nedrīkst izkropļot un punkts. 3. punkta otrā daļa rada nevajadzīgu atšķirību starp 
valsts un privātām organizācijām.

Grozījumu iesniedza Caroline Jackson un Mary Honeyball

100. grozījums
23. panta 4. punkts

4. Kopienas institūcijām un organizācijām 
ir pieejamas telpisko datu kopas un

svītrots
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pakalpojumi vēl papildus tam, ko paredz 1. 
punkts. Komisija saskaņā ar 30. panta 2. 
punktā minēto procedūru, pieņem 
ieviešanas noteikumus, kas reglamentē 
šādu piekļuvi un saistītās lietošanas 
tiesības. 

Or. en

Pamatojums

Konkurenci nedrīkst izkropļot un punkts. 4. punkts nav vairs nepieciešams, jo 1. un 2. punkts 
ar grozījumiem aplūko iespējamo prasību ieviest piekļuvi papildu telpiskajiem datiem.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

101. grozījums
23. panta 4. punkts

4. Kopienas institūcijām un organizācijām ir 
piekļuve telpisko datu kopām un 
pakalpojumiem papildus tam, ko paredz 1. 
punkts. Komisija saskaņā ar 30. panta 2. 
punktā minēto procedūru, pieņem ieviešanas 
noteikumus, kas reglamentē šādu piekļuvi un 
saistītās lietošanas tiesības. 

4. Kopienas institūcijām un organizācijām ir 
koordinētie nolīgumi par piekļuvi telpisko 
datu kopām un pakalpojumiem. Komisija 
saskaņā ar 30. panta 2. punktā minēto 
procedūru, pieņem ieviešanas noteikumus, 
kas reglamentē šādu piekļuvi un saistītās 
lietošanas tiesības. 

Or. de

Pamatojums

Formulējums izklausās tā, it kā vajadzētu būt neierobežotai piekļuvei visu dalībvalstu 
informācijai. Tas nevar būt Komisijas nolūks, tādēļ tekstu jāizsaka skaidrāk.

Grozījumu iesniedza Karin Scheele

102. grozījums
24. pants 

Komisija saskaņā ar 30. panta 2. punktā 
minēto procedūru pieņem ieviešanas 
noteikumus, lai palielinātu potenciālo 
iespēju, ka telpisko datu kopas un 
pakalpojumus varētu atkārtoti izmantot 
trešās puses. Šie ieviešanas noteikumi var 

Komisija saskaņā ar 30. panta 2. punktā 
minēto procedūru pieņem ieviešanas 
noteikumus, lai palielinātu potenciālo 
iespēju, ka ģeodatu kopas un pakalpojumus 
varētu atkārtoti izmantot trešās puses. Šie 
ieviešanas noteikumi, kas atbilst Eiropas 
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ietvert kopēju licencēšanas nosacījumu 
izveidi. 

Parlamenta Direktīvas 2003/98 un Eiropas 
Padomes 2003. gada 17. novembra 
direktīvas noteikumiem, var ietvert kopēju 
licencēšanas nosacījumu izveidi. 

Or. de

Pamatojums

Neatkarīgi no tā, vai attiecīgos noteikumus pieņēmusi Komisija saskaņā ar 30. panta 2. 
punktu, vai arī tos pieņēmušas pašas dalībvalstis, šiem ieviešanas noteikumiem jebkurā 
gadījumā jābūt saskaņā ar PSI direktīvu.

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

103. grozījums
24. panta 1. a punkts (jauns)

Kopēju licenču izveidei nav obligāti 
jāierobežo datu atkārtotas izmantošanas un 
pakalpojumu izmantošanas iespējas, un tā 
netiks izmantota, lai ierobežotu konkurenci.

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

104. grozījums
26. panta 1. punkts

1. Komisija ir atbildīga par telpiskās 
informācijas infrastruktūras Kopienā 
koordinēšanu Kopienas līmenī, un šim 
mērķim tai palīdz Eiropas Vides aģentūra.

1. Komisija ir atbildīga par videi būtisku 
ģeodatu infrastruktūras Kopienā 
koordinēšanu Kopienas līmenī, un šim 
mērķim tai palīdz Eiropas Vides aģentūra.

Or. de

Pamatojums

Sākotnējais iemesls, kādēļ direktīva INSPIRE vispār bija nepieciešama, šeit ir pilnīgi 
aizmirsts. Uzmanība tiek pievērsta nevis mērķim iegūt videi būtiskus datus, bet gan tikai 
ģeodatu infrastruktūras vispārējai koordinēšanai. Tādēļ jāprecizē, ka tas ir vides datu 
jautājums, sevišķi tādēļ, ka Komisija nav kompetenta lietās, kas attiecas uz telpisko 
plānošanu, un šis fakts vispār varētu būt izlaists no redzesloka izraudzītajā terminoloģijā.
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Grozījumu iesniedza Karin Scheele

105. grozījums
26. panta 1. punkts

1. Komisija ir atbildīga par telpiskās 
informācijas infrastruktūras Kopienā 
koordinēšanu Kopienas līmenī, un šim 
mērķim tai palīdz Eiropas Vides aģentūra.

1. Komisija ir atbildīga par videi būtisku 
ģeodatu infrastruktūras Kopienā 
koordinēšanu Kopienas līmenī, un šim 
mērķim tai palīdz Eiropas Vides aģentūra.

Or. de

Pamatojums

Sākotnējais iemesls, kādēļ direktīva INSPIRE vispār bija nepieciešama, šeit ir pilnīgi 
aizmirsts. Uzmanība tiek pievērsta nevis mērķim iegūt videi būtiskus datus, bet gan tikai 
ģeodatu infrastruktūras vispārējai koordinēšanai. Tādēļ jāprecizē, ka tas ir vides datu 
jautājums, sevišķi tādēļ, ka Komisija nav kompetenta lietās, kas attiecas uz telpisko 
plānošanu, un šis fakts vispār varētu būt izlaists no redzesloka izraudzītajā terminoloģijā.

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

106. grozījums
26. panta 2. punkts

2. Katra dalībvalsts nosaka valsts iestādi, 
kas ir atbildīga par sakariem ar Komisiju 
saistībā ar šo direktīvu.

2. Katra dalībvalsts norāda koordinācijas 
struktūru, kas ir atbildīga par sakariem ar 
Komisiju saistībā ar šo direktīvu, ņemot 
vērā tiesību un pienākumu sadalījumu 
dalībvalstīs.

Or. nl

Pamatojums

Referents vēlas ņemt vērā konstitucionālo uzdevumu, kāds ir dažādajām tiesībām un 
pienākumiem dalībvalstīs. Lai izvairītos no nevajadzīgas birokrātijas, šķiet labāk ieviest 
noteikumu, ka kontakti ar Komisiju šīs direktīvas sakarā jāveic ar koordinācijas struktūru 
palīdzību, par ko dažādu līmeņu valdības dalībvalstīs noslēdz savstarpēju vienošanos.

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

107. grozījums
28. panta 3. punkts
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3. Informācija, kas rodas 1. punktā 
paredzētās uzraudzības rezultātā, ir pieejama 
Komisijai pastāvīgi.

3. Informācija, kas rodas 1. punktā 
paredzētās uzraudzības rezultātā, ir pieejama 
sabiedrībai un Komisijai pastāvīgi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

108. grozījums
28. panta 3. a punkts (jauns)

3a Telpisko datu abpusējās apmaiņas un 
ierakstīšanas process rada noteikumu par 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. 

Or. el

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

109. grozījums
28. panta 3. b punkts (jauns)

3 b. Gan vietējās varas iestādes, gan 
centrālā administrācija ir tiesīga 
augšupielādēt telpiskos datus.

Or. el

Pamatojums

Šeit akcentēta vietējo varas iestāžu loma, jo gandrīz visas programmas laiž darbā un aktivizē 
vietējās varas iestādes.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

110. grozījums
29. panta 1. punkta d) daļa 

d) informācijas kopsavilkums par telpiskās 
informācijas infrastruktūras izmantošanu;

d) pieejamās informācijas kopsavilkums par 
telpiskās informācijas infrastruktūras 
izmantošanu;
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Or. es

Pamatojums

Ievērojot to, ka ziņojumus sniedz periodiski, jānorāda, kāda veida informācija tiks sniegta.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

111. grozījums
29. panta 1. punkta e) daļa 

e) starp valsts iestādēm noslēgto 
koplietošanas nolīgumu apraksts;

e) starp valsts iestādēm noslēgto 
informācijas koplietošanas un 
saskaņošanas nolīgumu apraksts;

Or. es

Pamatojums

Ievieš skaidrību nolīgumos, kas noslēgti starp valsts iestādēm.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

112. grozījums
II pielikuma 4. punkts

Fiziskā un bioloģiskā zemes virsmas sega, 
tai skaitā mākslīgās virsmas, 
lauksaimniecības zonas, meži, daļēji 
iekoptas zonas, pārpurvotas teritorijas, 
ūdenskrātuves.

(Neattiecas uz tekstu angļu valodā.)

Or. es

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu angļu valodā.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

113. grozījums
III pielikuma 2. punkts
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Ēku ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Ēku un būvju un to uzraudzības ģeogrāfiskā 
atrašanās vieta.

Or. it

Pamatojums

Kategorijām jāietver arī būves, tādas kā tilti, kā arī uzraudzība.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

114. grozījums
III pielikuma 3. punkts

Augsnes un augsnes apakškārta, raksturotas 
pēc dziļuma, tekstūras, daļiņu un organisko 
vielu struktūras un satura, akmeņainuma, kur 
izmantojams, vidējā slīpuma un paredzamās 
ūdens uzkrāšanas spējas.

Augsnes un augsnes apakškārta, raksturotas 
pēc dziļuma, tekstūras, daļiņu un organisko 
vielu struktūras un satura, akmeņainuma, 
erozijas, kur izmantojams, vidējā slīpuma un 
paredzamās ūdens uzkrāšanas spējas.

Or. es

Pamatojums

Erozija ir būtisks faktors, kura dēļ Eiropas Savienība pamazām zaudē zemsegu, tādēļ 
direktīvā jābūt noteikumam par eroziju analīzēm.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

115. grozījums
III pielikuma 4. punkts

Ģeoloģija, raksturota pēc sastāva un
struktūras. Ietver pamatiezi un 
ģeomorfoloģiju.

Ģeoloģija, raksturota pēc sastāva, struktūras
un noslāņošanās rezultātā notikušajām 
pārmaiņām un pārstrukturēšanās. Ietver 
pamatiezi un ģeomorfoloģiju.

Or. el

Pamatojums

Jāņem vērā pārmaiņas, kas notiek augsnē kopumā.
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Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

116. grozījums
III pielikuma 5. punkts

Teritorija, raksturota pēc tās pašreizējās vai 
turpmākās funkcionālās dimensijas vai 
sociāli ekonomiskā mērķa (piemēram, 
dzīvojamo namu, rūpniecības, komerciālā, 
lauksaimniecības, mežniecības, atpūtas).

Teritorija, raksturota pēc tās pašreizējās vai 
turpmākās funkcionālās dimensijas vai 
sociāli ekonomiskā mērķa (piemēram, 
dzīvojamo namu, rūpniecības, komerciālā, 
lauksaimniecības, mežniecības, atpūtas), un 
pēc atbilstības lauksaimniecības politikai.

Or. it

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

117. grozījums 
III pielikuma 6. punkts

Ģeogrāfiskā slimību izplatība, kas tieši 
(epidēmijas, slimību izplatīšanās, veselības 
traucējumi, ko izraisa vides stress, gaisa 
piesārņojums, ķimikālijas, ozona slāņa 
samazināšanās, trokšņi utt.) vai netieši 
(pārtika, ģenētiski pārveidotie organismi, 
stress utt.) saistīta ar vides kvalitāti.

Ģeogrāfiskā slimību izplatība, kas tieši 
(epidēmijas, slimību izplatīšanās, dabas 
katastrofas, veselības traucējumi, ko izraisa 
vides stress, gaisa piesārņojums, ķimikālijas, 
ozona slāņa samazināšanās, trokšņi utt.) vai 
netieši (pārtika, saskaņā ar piemērojamiem 
Kopienas likumiem ģenētiski pārveidotie 
organismi, stress utt.) saistīta ar vides 
kvalitāti.

Or. el

Pamatojums

Dabas katastrofas jāietver un, kas attiecas uz ģenētiski pārveidotiem organismiem, spēkā ir 
likumi, kas stingri jāievēro.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

118. grozījums
III pielikuma 6. punkts
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Ģeogrāfiskā slimību izplatība, kas tieši 
(epidēmijas, slimību izplatīšanās, veselības 
traucējumi, ko izraisa vides stress, gaisa 
piesārņojums, ķimikālijas, ozona slāņa 
samazināšanās, trokšņi utt.) vai netieši 
(pārtika, ģenētiski pārveidotie organismi, 
stress utt.) saistīta ar vides kvalitāti.

Ģeogrāfiskā slimību izplatība, kas tieši 
(epidēmijas, slimību izplatīšanās, veselības 
traucējumi, ko izraisa vides stress, gaisa 
piesārņojums, ķimikālijas, ozona slāņa 
samazināšanās, trokšņi utt.) vai netieši 
(pārtika, ģenētiski pārveidotie organismi, 
stress utt.) saistīta ar vides kvalitāti. 
Ģeogrāfiskā satiksmes negadījumu 
izplatība.

Or. it

Pamatojums

No veselības aizsardzības viedokļa tā ir ļoti svarīga kategorija, lai ieviestu INSPIRE.

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

119. grozījums
III pielikuma 7. punkts

7. Valsts pakalpojumu sniegšanas vietas un 
vides monitoringa iekārtas

7. Komunālie un valsts nodrošinātie 
pakalpojumi

Valsts pakalpojumu sniegšanas vietas,
slimnīcu un veselības aprūpes iestāžu 
izvietojums, skolas, bērnudārzi utt. Ietver 
kanalizācijas, atkritumu un enerģētikas 
pakalpojumu sniedzēju ēkas, ražošanas 
ēkas un vides monitoringa iekārtas, kas 
atrodas valsts iestāžu pakļautībā.

Komunālie un valsts nodrošinātie 
pakalpojumi ietver pazemes un virszemes 
komunikāciju tīklus un aprīkojumu, 
piemēram, kanalizācijas, atkritumu 
apsaimniekošanas, energoapgādes, 
telekomunikāciju un ūdensapgādes un 
administratīvos un valsts sociālos 
pakalpojumus, kā valsts administrācija, 
skolas un slimnīcas.

7a. Vides monitoringa iekārtas
Vides monitoringa iekārtu uzstādīšana un 
izmantošana ietver izmešu, vides stāvokļa 
(jūras vides, salu virsmas un pazemes 
ūdenstilpņu, gaisa un augsnes) un citu 
ekosistēmas parametru (bioloģiskās 
daudzveidības, veģetācijas augšanas 
ekoloģisko nosacījumu u.c.) novērošanu un 
mērījumus, ko veic valsts iestādes vai to 
pilnvarotas iestādes.

Or. nl
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Pamatojums

Šīs ir divas pilnīgi atšķirīgas kategorijas, tādēļ jāievieto atsevišķās iedaļās. Monitoringa 
iestādes ir ļoti svarīgas vides telpiskajiem datiem. 

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

120. grozījums
III pielikuma 10. punkts

Koordinātu tīkla, reģiona, administratīvās 
vienības vai citas analītiskās vienības 
sapulcētu cilvēku ģeogrāfiskā izplatība.

Koordinātu tīkla, reģiona, administratīvās 
vienības vai citas analītiskās vienības 
sapulcētu cilvēku ģeogrāfiskā izplatība.
Ietver arī iedzīvotāju raksturiezīmes un 
darbības līmeņus.

Or. nl

Pamatojums

Lai labāk izprastu mijiedarbību starp vidi un iedzīvotājiem, svarīgi zināt iedzīvotāju 
raksturiezīmes (piemēram, iedalījums pēc vecuma) un darbības veidus (piemēram, ikdienas 
braucieni uz darbu, sporta nodarbības).

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

121. grozījums
III pielikuma 11. punkts

Zonas, ko apsaimnieko, regulē vai izmanto 
kā atskaites punktus Eiropas, valsts, 
reģionālajā un vietējā līmenī. Tai skaitā 
izgāztuves, liegumi ap dzeramā ūdens 
avotiem, pret nitrātiem jūtīgās zonas, 
regulējamie kuģu ceļi jūrās vai lielās 
iekšzemes ūdenskrātuvēs, OSPAR atkritumu 
izgāztuvju zonas, zonas ar ierobežotu 
trokšņu līmeni, vietas, kur atļauta ģeoloģiskā 
izpēte un izrakteņu ieguve, upju baseini, 
OSPAR atskaites objekti un piekrastes 
apsaimniekošanas zonas.

Zonas, ko apsaimnieko, regulē vai izmanto 
kā atskaites punktus starptautiskā, Eiropas, 
valsts, reģionālajā un vietējā līmenī. Tai 
skaitā izgāztuves, liegumi ap dzeramā ūdens 
avotiem, pret nitrātiem jūtīgās zonas, 
regulējamie kuģu ceļi jūrās vai lielās 
iekšzemes ūdenskrātuvēs, atkritumu 
izgāztuvju zonas, zonas ar ierobežotu 
trokšņu līmeni, vietas, kur atļauta ģeoloģiskā 
izpēte un izrakteņu ieguve, upju baseini, 
piekrastes apsaimniekošanas zonas un 
atskaites objekti, kas attiecas uz vidi.

Or. nl
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Pamatojums

Kā redzams no piemēriem, starptautiskais līmenis ir ļoti būtisks, tādēļ jāietver. 

Šajā kontekstā nav būtiski pieminēt OSPAR konvenciju. Referents vēlas saglabāt formulējumu 
vispārīgāku.

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

122. grozījums
III pielikuma 11 a punkts (jauns)

11a. Zonas, kas pakļautas 
antropogēniskam stresam 
Zonas, kas pakļautas antropogēniskam 
stresam, tai skaitā piesārņoti rajoni, kā arī 
trokšņu un radiācijas zonas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

123. grozījums
III pielikuma 12. punkts

Jūtīgas zonas, ko raksturo saskaņā ar dabas 
katastrofām (visas meteoroloģiskās, 
hidroloģiskās, seismiskās, vulkāniskās un 
skrejuguns parādības, kuras to atrašanās 
vietas, smaguma vai biežuma dēļ var 
nopietni ietekmēt sabiedrību), piemēram, 
plūdi, dubļu lavīnas, sniega lavīnas, mežu 
ugunsgrēki, zemestrīces, vulkānu izvirdumi.

Jūtīgas zonas, ko raksturo saskaņā ar dabas 
katastrofām (visas meteoroloģiskās, 
hidroloģiskās, seismiskās, vulkāniskās un 
skrejuguns parādības, kuras to atrašanās 
vietas, smaguma vai biežuma dēļ var 
nopietni ietekmēt sabiedrību), piemēram, 
plūdi, sniega nobrukumi, sniega lavīnas, 
mežu ugunsgrēki, zemestrīces, vulkānu 
izvirdumi, dubļu lavīnas un grunts 
nosēšanās.

Or. it

Grozījumu iesniedza Satu Hassi 124. grozījums
III pielikuma 19. a punkts (jauns)

19a. Atjaunojamie enerģijas resursi
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Or. en
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