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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 34
Overweging 1

(1) Het communautaire milieubeleid moet 
erop gericht zijn een hoog niveau van 
milieubescherming tot stand te brengen, 
rekening houdende met de uiteenlopende 
situaties in de diverse regio's van de 
Gemeenschap. Bij de voorbereiding van het 
milieubeleid moet de Gemeenschap rekening 
houden met de beschikbare 
wetenschappelijke en technische kennis, met 
de toestand van het milieu in de 
verschillende regio's van de Gemeenschap, 
met de economische en sociale ontwikkeling 
van de Gemeenschap in haar geheel en met 
de evenwichtige ontwikkeling van de regio's 
van de Gemeenschap. Er is behoefte aan 
veel informatiethema's met betrekking tot 
ruimtelijke aspecten, ter ondersteuning van 
een breed gamma aan beleidsmaatregelen op 

(1) Het communautaire milieubeleid moet 
erop gericht zijn een hoog niveau van 
milieubescherming tot stand te brengen, 
rekening houdende met de uiteenlopende 
situaties in de diverse regio's van de 
Gemeenschap. Bij de voorbereiding van het 
milieubeleid moet de Gemeenschap rekening 
houden met de beschikbare 
wetenschappelijke en technische kennis, met 
de toestand van het milieu in de 
verschillende regio's van de Gemeenschap, 
met de economische en sociale ontwikkeling 
van de Gemeenschap in haar geheel en met 
de evenwichtige ontwikkeling van de regio's 
van de Gemeenschap. Er is behoefte aan 
veel informatiethema's met betrekking tot 
ruimtelijke aspecten, ter ondersteuning van 
een breed gamma aan beleidsmaatregelen op 
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het gebied van milieu. Bovendien is deze 
informatie ook vaak nodig voor het opstellen 
en toepassen van het communautair beleid 
op andere gebieden. Overeenkomstig 
artikel 6 van het EG-Verdrag moeten de 
eisen inzake milieubescherming immers 
worden geïntegreerd in het beleid van de 
Gemeenschap. Om dit te verwezenlijken 
moet een zekere mate van coördinatie tussen 
de gebruikers en leveranciers van informatie 
tot stand worden gebracht, zodat de 
informatie en kennis uit verschillende 
sectoren kan worden gecombineerd.

het gebied van milieu. Bovendien is deze 
informatie ook vaak nodig voor het opstellen 
en toepassen van het communautair beleid 
op andere gebieden. Overeenkomstig 
artikel 6 van het EG-Verdrag moeten de 
eisen inzake milieubescherming immers 
worden geïntegreerd in het beleid van de 
Gemeenschap. Om dit te verwezenlijken 
moet de coördinatie tussen de gebruikers en 
leveranciers van informatie worden 
verbeterd, zodat de informatie en kennis uit 
verschillende sectoren kan worden 
gecombineerd.

Or. fr

Motivering

Er is reeds sprake van coördinatie tussen de verschillende nationale autoriteiten, het gaat er 
nu om deze te verbeteren.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 35
Overweging 3

(3) Deze problemen op het vlak van de 
beschikbaarheid, kwaliteit, organisatie en 
toegankelijkheid van de ruimtelijke 
informatie doen zich voor met betrekking tot 
een groot aantal beleids- en 
informatiethema's en op alle bestuurlijke 
niveaus. Om deze problemen op te lossen 
moeten op alle bestuurlijke niveaus 
maatregelen worden genomen met 
betrekking tot de uitwisseling, de 
raadpleging en het gebruik van 
interoperabele ruimtelijke gegevens en 
diensten op het vlak van ruimtelijke 
gegevens en over de grenzen van de sectoren 
heen. Daarom moet een infrastructuur voor 
ruimtelijke informatie in de Gemeenschap 
worden opgericht.

(3) Deze problemen op het vlak van de 
beschikbaarheid, kwaliteit, organisatie en 
toegankelijkheid van de ruimtelijke 
informatie doen zich voor met betrekking tot 
een groot aantal beleids- en 
informatiethema's en op alle bestuurlijke 
niveaus. Om deze problemen op te lossen 
moeten op alle bestuurlijke niveaus 
maatregelen worden genomen met 
betrekking tot de uitwisseling, de 
raadpleging en het gebruik van 
interoperabele ruimtelijke gegevens en 
diensten op het vlak van ruimtelijke 
gegevens en over de grenzen van de sectoren 
heen. Daarom moet een infrastructuur voor 
ruimtelijke informatie in de Gemeenschap 
worden ontwikkeld door de bestaande 
infrastructuren voor ruimtelijke informatie 
meer te koppelen.

Or. fr
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Motivering

Er is reeds sprake van coördinatie tussen de verschillende nationale autoriteiten, het gaat er 
nu om deze te verbeteren en een communautaire infrastructuur te ontwikkelen.

Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 36
Overweging 7

(7) Deze richtlijn moet Richtlijn 2003/98/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 
17 november 2003 inzake het hergebruik 
van overheidsinformatie onverlet laten. De 
doelstellingen van Richtlijn 2003/98/EG zijn 
complementair aan de doelstellingen van 
deze richtlijn. De Commissie moet evenwel 
aanvullende maatregelen nemen om 
problemen op te lossen in verband met het 
hergebruik van de specifieke categorie 
overheidsinformatie die onder deze richtlijn 
valt.

(7) Deze richtlijn moet Richtlijn 2003/98/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 
17 november 2003 inzake het hergebruik 
van overheidsinformatie onverlet laten. De 
doelstellingen van Richtlijn 2003/98/EG zijn 
complementair aan de doelstellingen van 
deze richtlijn. De Commissie moet evenwel 
aanvullende maatregelen nemen om 
problemen op te lossen in verband met het 
hergebruik van de specifieke categorie 
overheidsinformatie die onder deze richtlijn 
valt. Daarbij dienen dezelfde begrippen te 
worden gehanteerd als in de Richtlijn 
2003/98/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 17 november 2003 en moet 
op hun betekenis worden gelet. Omdat de 
omzetting in nationaal recht van de PSI-
richtlijn 2003/98/EG per 31.6. 2005 dient te 
zijn voltooid, moet ervoor worden gezorgd 
dat met de omzetting van  de INSPIRE-
richtlijn geen extra werk voor de lidstaten 
is gemoeid. 

Or. de

Motivering

De doelstellingen van de PSI-richtlijn (die per 31.6.2005 moet zijn omgezet) werden 
voorgesteld  als aanvulling op de INSPIRE-richtlijn. De Europese Commissie dient daarom 
aandacht te schenken aan kwesties met betrekking tot  hergebruik van onder beide richtlijnen 
vallende overheidsinformatie. 

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 37
Overweging 13 bis (nieuw)

(13 bis) Het INSPIRE-initiatief behoeft een 
adequate financiering  met name waar het 
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gaat om zijn fiscale aspecten. 

Or. el

Motivering

Dit is immers vanzelfsprekend. 

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 38
Overweging 15

(15) Er zijn netwerkdiensten nodig om 
ruimtelijke gegevens te kunnen uitwisselen 
tussen de verschillende bestuurlijke 
niveaus in de Gemeenschap. Dergelijke 
netwerkdiensten moeten het mogelijk 
maken ruimtelijke gegevens te zoeken, te 
bewerken, te raadplegen en te downloaden, 
ruimtelijke gegevens op te roepen en e-
commercediensten te gebruiken. De 
werking van de netwerkdiensten moet 
beantwoorden aan algemeen geldende 
specificaties en de interoperabiliteit van de 
door de lidstaten opgerichte infrastructuren 
moet aan minimale prestatievereisten 
voldoen. De netwerkdiensten moeten ook 
een uploadmogelijkheid omvatten die 
overheidsinstanties in staat stelt hun 
ruimtelijke gegevens en diensten 
beschikbaar te maken.

(15) Er zijn netwerkdiensten nodig om 
ruimtelijke gegevens te kunnen uitwisselen 
tussen de verschillende bestuurlijke 
niveaus in de Gemeenschap. Dergelijke 
netwerkdiensten moeten het mogelijk 
maken ruimtelijke gegevens te zoeken, te 
bewerken, te raadplegen en te downloaden, 
ruimtelijke gegevens op te roepen en e-
commercediensten te gebruiken. De 
werking van de netwerkdiensten moet 
beantwoorden aan algemeen geldende 
specificaties en de interoperabiliteit van de 
door de lidstaten opgerichte infrastructuren 
moet aan minimale prestatievereisten 
voldoen. De netwerkdiensten moeten ook 
een compatibele 
netwerkaansluitingsmogelijkheid 
omvatten die overheidsinstanties in staat 
stelt hun ruimtelijke gegevens en diensten 
beschikbaar te maken.

Or. el

Motivering

Compatibiliteit van netwerken is een noodzakelijk element om de verschillende dienstfuncties 
te kunnen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld uploading, en ontvangene en leveren van informatie.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 39
Overweging 16

(16) Uit ervaringen in de lidstaten is 
gebleken dat een minimumaantal diensten 
gratis ter beschikking van het publiek moet 

(16) Uit ervaringen in de lidstaten is 
gebleken dat een minimumaantal diensten 
gratis ter beschikking van het publiek moet 
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worden gesteld om de infrastructuur voor 
ruimtelijke informatie succesvol te kunnen 
opbouwen. De lidstaten moeten minstens de 
functies "zoeken" en "raadplegen" van 
verzamelingen ruimtelijke gegevens gratis 
ter beschikking stellen.

worden gesteld om de infrastructuur voor 
ruimtelijke informatie succesvol te kunnen 
opbouwen. De lidstaten en de Europese 
Unie moeten minstens de functies "zoeken" 
en "raadplegen" van verzamelingen 
ruimtelijke gegevens gratis ter beschikking 
stellen.

Or. fr

Motivering

Nu er een communautaire infrastructuur moet worden ontwikkeld, moet deze worden 
opgenomen in deze informatieverstrekking aan het publiek.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 40
Overweging 22

(22) Om infrastructuren voor ruimtelijke 
informatie doeltreffend te kunnen 
implementeren, moeten de inspanningen van 
iedereen die een belang heeft bij de 
oprichting van dergelijke infrastructuren, 
hetzij als leverancier, hetzij als gebruiker, 
worden gecoördineerd. Daarom moeten 
geschikte coördinatiestructuren worden 
opgericht, zowel op het niveau van de 
lidstaten als op dat van de Gemeenschap.

(22) Om infrastructuren voor ruimtelijke 
informatie doeltreffend te kunnen 
implementeren, moeten de inspanningen van 
iedereen die een belang heeft bij de 
oprichting van dergelijke infrastructuren, 
hetzij als leverancier, hetzij als gebruiker 
worden gecoördineerd. Daarom moeten 
geschikte coördinatiestructuren worden 
opgericht, die de diverse 
competentieniveaus omvatten en die 
rekening houden met de 
bevoegdheidsverdeling binnen de lidstaten.

Or. nl

Motivering

De rapporteur wil rekening houden met de grondwettelijke toewijzing van de diverse 
bevoegdheden in de lidstaten. Om overbodige bureaucratie te vermijden, lijkt het beter om de 
contacten met de Commissie in verband met deze richtlijn te laten verlopen via de 
coördinatiestructuur die de verschillende bevoegdheidsniveaus binnen de lidstaten onderling 
afspreken.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 41
Overweging 22

(22) Om infrastructuren voor ruimtelijke (22) Om infrastructuren voor ruimtelijke 
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informatie doeltreffend te kunnen 
implementeren, moeten de inspanningen van 
iedereen die een belang heeft bij de 
oprichting van dergelijke infrastructuren, 
hetzij als leverancier, hetzij als gebruiker, 
worden gecoördineerd. Daarom moeten 
geschikte coördinatiestructuren worden 
opgericht, zowel op het niveau van de 
lidstaten als op dat van de Gemeenschap.

informatie doeltreffend te kunnen 
implementeren, moeten de inspanningen van 
iedereen die een belang heeft bij de 
oprichting van dergelijke infrastructuren, 
hetzij als leverancier, hetzij als gebruiker 
worden gecoördineerd. Daarom moeten 
geschikte coördinatiestructuren worden 
opgericht, via de diverse 
competentieniveaus van plaatselijke, 
nationale en communautaire instanties die 
in twee richtingen moeten werken. 

Or. el

Motivering

Hoe zou anders het nagestreefde doel moeten worden bereikt? 

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 42
Artikel 1, lid 1

1. In deze richtlijn worden de algemene
regels voor de oprichting van een 
infrastructuur voor ruimtelijke informatie in 
de Gemeenschap vastgesteld, ter 
ondersteuning van het communautaire 
milieubeleid en beleidsmaatregelen die 
direct of indirect van invloed zijn op het 
milieu.

1. In deze richtlijn worden de elementen of 
hoofdlijnen voor een strategische planning 
met het oog op de oprichting van een 
infrastructuur voor ruimtelijke informatie in 
de Gemeenschap vastgesteld, ter 
ondersteuning van het duurzame 
ontwikkelingsbeleid voor de Gemeenschap 
en beleidsmaatregelen die direct of indirect 
van invloed zijn op het milieu.

Or. el

Motivering

Na Gothenburg is dit immers officieel beleid van de Gemeenschap. 

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 43
Artikel 1, lid 1

1. In deze richtlijn worden de algemene 
regels voor de oprichting van een 
infrastructuur voor ruimtelijke informatie in 
de Gemeenschap vastgesteld, ter 
ondersteuning van het communautaire 

1. In deze richtlijn worden de algemene 
regels voor de oprichting van een 
infrastructuur voor ruimtelijke informatie in 
de Gemeenschap vastgesteld, ter 
ondersteuning van het communautaire 
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milieubeleid en beleidsmaatregelen die 
direct of indirect van invloed zijn op het 
milieu.

milieubeleid en beleidsmaatregelen die 
direct of indirect van invloed zijn op het 
milieu en de ruimtelijke ordening.

Or. it

Motivering

De toepassing van INSPIRE zal directe positieve gevolgen hebben voor het grondgebruik.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 44
Artikel 1, lid 2, alinea 1

2. De infrastructuur voor ruimtelijke 
informatie in de Gemeenschap wordt 
gebaseerd op de infrastructuren voor 
ruimtelijke informatie die door de lidstaten 
zijn opgericht en door hen worden beheerd.

2. De infrastructuur voor ruimtelijke 
informatie in de Gemeenschap wordt 
gebaseerd op de infrastructuren voor 
ruimtelijke informatie die door de lidstaten 
zijn opgericht en door hen worden beheerd. 
De Commissie kan coördinatiemaatregelen 
nemen, in het bijzonder als sprake is van 
een communautaire dimensie, bijvoorbeeld 
prospectie met behulp van satellieten.

Or. it

Motivering

De harmonisatie van data op het Europese vlak vereist supranationale coördinatie.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 45
Artikel 1, lid 2, alinea 1

2. De infrastructuur voor ruimtelijke 
informatie in de Gemeenschap wordt 
gebaseerd op de infrastructuren voor 
ruimtelijke informatie die door de lidstaten 
zijn opgericht en door hen worden beheerd.

2. De infrastructuur voor ruimtelijke 
informatie in de Gemeenschap wordt 
gebaseerd op de infrastructuren voor 
ruimtelijke informatie die door de lidstaten 
zijn opgericht en door hen worden beheerd, 
en op elke infrastructuur die op het 
communautaire vlak reeds op dit terrein 
bestaat.

Or. fr
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Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 46
Artikel 1, lid 2, alinea 1

2. De infrastructuur voor ruimtelijke 
informatie in de Gemeenschap wordt 
gebaseerd op de infrastructuren voor 
ruimtelijke informatie die door de lidstaten 
zijn opgericht en door hen worden beheerd.

2. De infrastructuur voor geoinformatie in 
de Gemeenschap wordt gebaseerd op de 
bestaande infrastructuren voor 
geoinformatie die door de lidstaten zijn 
opgericht en door hen worden beheerd.

Or. de

Motivering

"Geoinformatie" is de gangbare benaming in het spraakgebruik. 

Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 47
Artikel 2, lid 1, letter c)

c) ze worden bijgehouden door: c) ze vallen onder de verantwoording of 
worden bewerkt in opdracht van:

i) een overheidsinstantie, in de zin dat ze 
zijn geproduceerd of ontvangen of worden
beheerd of bijgewerkt door die instantie;

i) een overheidsinstantie, die gegevens 
produceert of beheert of bijwerkt of deze in 
ontvangst neemt;

ii) een natuurlijke of rechtspersoon, die 
optreedt namens een overheidsinstantie;
iii) een derde partij die de toestemming heeft 
gekregen haar gegevens up te loaden 
overeenkomstig artikel 17, lid 3;

ii) een derde partij die de toestemming heeft 
gekregen van het netwerk gebruik te maken 
overeenkomstig artikel 17, lid 3;

Or. de

Motivering

Met het woord "bijgehouden" wordt de feitelijke situatie zonder nadere toelichting 
weergegeven.  "Verantwoording" is een betere term. Daaruit is op te maken  dat de betrokken 
dienst het recht heeft toestemming te geven voor het gebruik van de geoinformatie.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 48
Artikel 2, lid 1, letter c)

c) ze worden bijgehouden door: c) ze vallen onder de verantwoording of 
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worden bewerkt in opdracht van:
i) een overheidsinstantie, in de zin dat ze 
zijn geproduceerd of ontvangen of worden 
beheerd of bijgewerkt door die instantie;

i) een overheidsinstantie, die gegevens 
produceert of beheert of bijwerkt of deze in 
ontvangst neemt; 

ii) een natuurlijke of rechtspersoon, die 
optreedt namens een overheidsinstantie;
iii) een derde partij die de toestemming heeft 
gekregen haar gegevens up te loaden 
overeenkomstig artikel 17, lid 3;

ii) een derde partij die de toestemming heeft 
gekregen haar gegevens up te loaden 
overeenkomstig artikel 17, lid 3;

Or. de

Motivering

Met het woord "bijgehouden" wordt de feitelijke situatie zonder nadere toelichting 
weergegeven. Ter precisering van dit begrip wordt voorgesteld ofwel te verwijzen naar de in 
overweging 11 van de PSI-richtlijn gebruikte termen ofwel deze alinea zo te formuleren dat 
deze in zichzelf begrijpelijk wordt. Naar onze mening is "Verantwoording" een betere term. 
Daarmee bedoelen wij dat de betrokken dienst het recht heeft toestemming te geven voor het 
gebruik van de geoinformatie. Ook al wordt het begrip "dienst" verderop in deze richtlijn nog 
gedefinieerd, is een punt van kritiek dat hier andere termen worden gebezigd dan in de PSI-
richtlijn. (daar: "openbare lichamen"). 

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 49
Artikel 2, lid 4, alinea 1 bis (nieuw)

Belanghebbenden zoals maatschappelijke 
organisaties, gebruikers, dataproducenten 
en leveranciers van diensten met 
meerwaarde worden in de gelegenheid 
gesteld deel te nemen aan de processen 
voor de aanpassing van de Bijlagen bij deze 
richtlijn. 

Or. en

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 50
Artikel 3, lid 1

1. Deze richtlijn laat Richtlijn 2003/4/EG 
onverlet, behalve indien anders vermeld.

1. Deze richtlijn laat Richtlijn 2003/4/EG 
onverlet.
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Or. fr

Motivering

De uitdrukking "behalve indien anders vermeld" is onduidelijk omdat niet wordt aangegeven 
waar deze vermelding te vinden zou zijn. De schrapping dient ook om de formulering gelijk te 
trekken met artikel 3, lid 2.

Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 51
Artikel 4

Wanneer verzamelingen ruimtelijke 
gegevens overeenkomstig artikel 2, lid 1, 
onder c) worden bijgehouden door of 
namens een overheidsinstantie op het laagste 
bestuurlijke niveau in een lidstaat, is deze 
richtlijn alleen van toepassing op de 
verzamelingen ruimtelijke gegevens 
waarvan de vergaring of verspreiding wordt 
gecoördineerd door een andere 
overheidsinstantie of verplicht is 
overeenkomstig de nationale wetgeving.

Wanneer verzamelingen ruimtelijke 
gegevens overeenkomstig artikel 2, lid 1, 
onder c) worden bijgehouden door of 
namens een overheidsinstantie op het laagste 
bestuurlijke niveau (dus op plaatselijk 
niveau zoals steden en gemeenten) in een 
lidstaat, is deze richtlijn alleen van 
toepassing wanneer over deze 
verzamelingen ruimtelijke gegevens volgens 
het nationale recht op een hoger bestuurlijk 
niveau wordt beslist of wanneer wettelijke 
bepalingen inzake het gebruik van die 
gegevensverzamelingen bestaan. 

Or. de

Motivering

Waar in artikel 5 a wordt gesproken van  nationaal, regionaal en lokaal niveau, verschijnt in 
dit artikel het begrip "laagste niveau" ten tonele. Het woordgebruik dient tenminste binnen de 
richtlijn zelf uniform te zijn. Daarom moet duidelijk worden vermeld, welke van de drie 
voornoemde niveaus bedoeld wordt (plaatselijk niveau). 

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 52
Artikel 4, lid 1

Voor de doeleinden van deze richtlijn 
gelden de volgende definities:
1)"infrastructuren voor ruimtelijke 
gegevens": de infrastructuur waarvan de 
samenstellende elementen worden 
gevormd door metagegevens, 
verzamelingen van ruimtelijke gegevens 
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en diensten voor ruimtelijke gegevens, 
netwerkdiensten en technologieën, 
uitwisselings-, toegangs- en 
gebruiksovereenkomsten, alsmede 
mechanismen, methoden en procedures 
voor coördinatie en toezicht die ingevolge 
de richtlijn zijn opgericht, in werking zijn 
of beschikbaar zijn;
(2)"ruimtelijke gegevens": alle gegeven 
die direct of indirect verwijzen naar een 
specifieke lokatie of een specifiek 
geografisch gebied;
(3)"verzameling ruimtelijke gegevens": 
identificeerbare verzameling ruimtelijke 
gegevens; 
(4)"diensten met betrekking tot 
ruimtelijke gegevens": de handelingen die 
kunnen worden verricht door het 
oproepen van een computertoepassing op 
de ruimtelijke gegevens die zijn 
opgenomen in verzamelingen ruimtelijke 
gegevens of in de bijbehorende 
metagegevens; 

(5) "ruimtelijk object": een abstracte 
voorstelling van een reële entiteit in 
relatie tot een specifieke lokatie of een 
specifiek geografisch gebied; 
(6)"metagegevens": informatie waarin 
verzamelingen ruimtelijke gegevens en 
diensten met betrekking tot ruimtelijke 
gegevens worden beschreven en die het 
mogelijk maakt deze gegevens te zoeken, 
te inventariseren en te gebruiken;
(7) "overheidsinstantie":
(a) regeringen en andere bestuurlijke 
overheden zoals openbare adviesorganen 
op nationaal, regionaal en lokaal niveau;
(b) een natuurlijke of rechtspersoon die 
openbare bestuursfuncties naar nationaal 
recht uitoefent, met inbegrip van speciale 
taken, activiteiten of diensten met 
betrekking tot het milieu en de 
technologische ondersteuning die telkens 



PE 353.672v01-00 12/47 AM\555961NL.doc

NL

wordt verleend met het oog op 
milieuverbetering; 
(c) een natuurlijke of rechtspersoon die 
onder toezicht van een orgaan of persoon 
als bedoeld onder (a) of (b) belast is met 
openbare verantwoordelijkheden of 
functies of openbare diensten verleent.
De lidstaten kunnen bepalen dat 
instellingen of organen die optreden in 
een rechterlijke of wetgevende 
hoedanigheid in de zin van deze richtlijn 
niet worden beschouwd als 
overheidsinstantie;
(8) "derde partij": alle natuurlijke 
personen en rechtspersonen die geen 
overheidsinstantie zijn en die 
toegangscodes gebruiken.    

Or. el

Motivering

Deze nieuwe formulering geeft de richtlijn meer samenhang en concreetheid. 

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 53
Artikel 4

Wanneer verzamelingen ruimtelijke 
gegevens overeenkomstig artikel 2, lid 1, 
onder c) worden bijgehouden door of 
namens een overheidsinstantie op het laagste 
bestuurlijke niveau in een lidstaat, is deze 
richtlijn alleen van toepassing op de 
verzamelingen ruimtelijke gegevens 
waarvan de vergaring of verspreiding wordt 
gecoördineerd door een andere 
overheidsinstantie of verplicht is 
overeenkomstig de nationale wetgeving.

Wanneer verzamelingen ruimtelijke 
gegevens overeenkomstig artikel 2, lid 1, 
onder c) worden bijgehouden door of 
namens een overheidsinstantie op het laagste 
bestuurlijke niveau in een lidstaat, wordt de 
dataverstrekking die een aanvulling vormt 
op de verzamelingen ruimtelijke gegevens 
waarvan de vergaring of verspreiding wordt 
gecoördineerd door een andere 
overheidsinstantie of verplicht is 
overeenkomstig de nationale wetgeving, 
verricht op vrijwillige basis.

Or. en
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 54
Artikel 5

In deze richtlijn wordt verstaan onder 
"overheidsinstantie":

In deze richtlijn wordt verstaan onder 
"overheidsinstantie":

a) regeringen of andere bestuurlijke 
overheden, zoals openbare adviesorganen, 
op nationaal, regionaal en lokaal niveau;

a) regeringen of andere bestuurlijke 
overheden, zoals openbare adviesorganen, 
op nationaal, regionaal en lokaal niveau;

b) een natuurlijke of rechtspersoon die 
openbare bestuursfuncties naar nationaal 
recht uitoefent, met inbegrip van specifieke 
taken, activiteiten of diensten met betrekking 
tot het milieu;

b) een natuurlijke of rechtspersoon die 
openbare bestuursfuncties naar nationaal 
recht rechtstreeks uitoefent, met inbegrip 
van specifieke taken, activiteiten of diensten 
direct met betrekking tot het milieu;

c) een natuurlijke of rechtspersoon die 
onder toezicht van een orgaan of persoon 
als bedoeld onder a) of b) belast is met 
openbare verantwoordelijkheden of 
functies of openbare diensten met 
betrekking tot het milieu verleent.
De lidstaten kunnen bepalen dat deze 
begripsomschrijving niet slaat op 
instellingen of organen die optreden in een 
rechterlijke of wetgevende hoedanigheid.

Or. de

Motivering

De definities onder b) en c) maken niet voldoende onderscheid tussen overheidsinstanties in 
eigenlijke zin, die verplicht zijn tot inrichting en onderhoud van een infrastructuur voor 
ruimtelijke informatie bij wijze van overheidstaak, en derden, die daaraan alleen kunnen 
deelnemen.  In de formulering onder c) zouden privaatrechtelijke rechtspersonen die voor 
100% in handen zijn van de Bondsrepubliek Duitsland, als overheidsinstantie in de zin van de 
richtlijn aan te merken zijn. Een dergelijke indeling zou de verantwoordelijkheden tussen 
particuliere derden met inbegrip van economische ondernemers en ambtelijke uitvoerders van 
overheidstaken doen vervagen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 55
Artikel 5, letter c)

c) een natuurlijke of rechtspersoon die onder 
toezicht van een orgaan of persoon als 
bedoeld onder a) of b) belast is met

c) een natuurlijke of rechtspersoon die onder 
toezicht van een orgaan of persoon als 
bedoeld onder a) of b) een openbare functie 
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openbare verantwoordelijkheden of 
functies of openbare diensten met 
betrekking tot het milieu verleent.

vervult in de zin van Richtlijn 2003/98/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 17 november 2003 inzake het 
hergebruik van overheidsinformatie, of 
openbare diensten met betrekking tot het 
milieu verleent.

Or. de

Motivering

Terwijl de PSI-richtlijn spreekt van "openbare lichamen" en "openbare taak", wordt in dit 
artikel gesproken van "bestuurlijke overheden", "openbare adviesorganen", "openbare 
verantwoordelijkheden" of  "openbare functies ". Een verklaring voor die begrippen ontbreekt 
echter en daarom moet hierin alsnog worden voorzien.

Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 56
Artikel 5, letter c)

c) een natuurlijke of rechtspersoon die onder 
toezicht van een orgaan of persoon als 
bedoeld onder a) of b) belast is met openbare 
verantwoordelijkheden of functies of 
openbare diensten met betrekking tot het 
milieu verleent.

c) een natuurlijke of rechtspersoon die onder 
toezicht van een orgaan of persoon als 
bedoeld onder a) of b) een openbare functie 
vervult in de zin van Richtlijn 2003/98/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 17 november 2003 inzake het 
hergebruik van overheidsinformatie, of 
openbare diensten met betrekking tot het 
milieu verleent.

Or. de

Motivering

Terwijl de PSI-richtlijn spreekt van "openbare lichamen" en "openbare taak", wordt in dit 
artikel gesproken van "bestuurlijke overheden", "openbare adviesorganen", "openbare 
verantwoordelijkheden" of  "openbare functies ". Een verklaring voor die begrippen ontbreekt 
echter.

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 57
Artikel 5, alinea 2

De lidstaten kunnen bepalen dat deze 
begripsomschrijving niet slaat op 
instellingen of organen die optreden in een 

schrappen
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rechterlijke of wetgevende hoedanigheid.

Or. en

Motivering

Alinea 2 betreft een nodeloze uitsluiting aangezien milieubeleid en rechtsbesluiten over het 
milieu een onderdeel vormen van het totale informatiepakket over het milieu. Deze informatie 
is beschikbaar door middel van het IDA programma van de EU en binnen de verplichte e-
Government interoperabiliteitskaders van de lidstaten. 

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 58
Artikel 5, alinea 2

De lidstaten kunnen bepalen dat deze 
begripsomschrijving niet slaat op 
instellingen of organen die optreden in een 
rechterlijke of wetgevende hoedanigheid.

schrappen

Or. it

Motivering

De definitie van overheidsinstantie moet ook toegepast kunnen worden op een gerechtelijk 
orgaan zoals een rechtbank.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 59
Artikel 7

De lidstaten zullen overeenkomstig deze 
richtlijn infrastructuren voor ruimtelijke 
informatie oprichten en exploiteren.

De lidstaten zullen overeenkomstig deze 
richtlijn infrastructuren voor ruimtelijke 
informatie oprichten en exploiteren.

Indien ook derden hieraan deelnemen, 
ontvangen deze een passende 
kostenvergoeding, mits zij aanzienlijke 
kosten hebben gemaakt. 
Bij later zuiver commercieel gebruik van de 
gegevens hebben zij een passend aandeel in 
de winst.

Or. de
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Motivering

Er moet sterker rekening worden gehouden met economische aspecten van het beschikbaar 
stellen en gebruik van informatie. De betrokken particulieren maken aanzienlijke kosten, 
zowel bij het inzamelen van de gegevens als bij het converteren in het met de databank 
compatibel formaat. Voor deze bemoeienissen moet een passende vergoeding worden betaald. 
Ook de Commissie stelt in haar toelichting winstmogelijkheden voor de particuliere sector in 
het vooruitzicht. 

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 60
Artikel 7

De lidstaten zullen overeenkomstig deze 
richtlijn infrastructuren voor ruimtelijke 
informatie oprichten en exploiteren.

De lidstaten zullen overeenkomstig deze 
richtlijn infrastructuren voor hun eigen
ruimtelijke informatie oprichten en 
exploiteren. De Commissie kan 
maatregelen nemen met het oog op 
coördinatie en standaardisatie.

Or. it

Motivering

Het nationale en het communautaire werkterrein moeten beter worden omschreven.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 61
Artikel 8, lid 2, letter b)

b) de rechten op het gebruik van 
verzamelingen ruimtelijke gegevens en 
diensten met betrekking tot ruimtelijke 
gegevens;

b) Gebruiksvoorwaarden voor diensten en 
verzamelingen geogegevens (ook voor de 
geldigheid van geogegevens voor bijzondere 
toepassingen); 

Or. de

Motivering

Gebruiksvoorwaarden moeten per kettingbeding worden doorgegeven met bewijs van 
aanvaarding (zoals licentieovereenkomsten bij Internet-downloads), omdat geogegevens ook 
speciaal voor speciale doeleinden worden geproduceerd. Gebruik van die gegevens voor 
andere doeleinden zou tot schade kunnen leiden. De enkele informatie over de geogegevens in 
de metagegevens vrijwaart de leverancier van de gegevens niet bij voorbaat van 
schadevorderingen. Om die reden moet de leverancier van de gegevensbewerker eisen, dat de 
gebruiksvoorwaarden met daarin onder meer de omschrijving van de gebruiksdoeleinden 
waarvoor de gegevens zijn vrijgegeven, aan derden worden doorgegeven. In het andere geval 
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zou in de richtlijn nog een exoneratie van iedere aansprakelijkheid ten behoeve van de 
gegevensbewerker moeten worden opgenomen (zie ook amendement op artikel 26). 

Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 62
Artikel 8, lid 2, letter b)

b) de rechten op het gebruik van 
verzamelingen ruimtelijke gegevens en 
diensten met betrekking tot ruimtelijke 
gegevens;

b) Gebruiksvoorwaarden voor diensten en 
verzamelingen geogegevens (ook voor de 
geldigheid van geogegevens voor bijzondere 
toepassingen); 

Or. de

Motivering

Gebruiksvoorwaarden moeten per kettingbeding worden doorgegeven met bewijs van 
aanvaarding (zoals licentieovereenkomsten bij Internet-downloads), omdat geogegevens ook 
speciaal voor speciale doeleinden worden bewerkt. Gebruik van die gegevens voor andere 
doeleinden zou tot schade kunnen leiden. De enkele informatie over de geogegevens in de 
metagegevens ontslaat de gegevensbewerker niet bij voorbaat van schadevorderingen. Om 
die reden moet de gegevensbewerker erop staan, dat de gebruiksvoorwaarden met daarin 
onder meer de omschrijving van de gebruiksdoeleinden waarvoor de gegevens zijn 
vrijgegeven, aan derden worden doorgegeven. In het andere geval zou in de richtlijn nog een 
exoneratie van iedere aansprakelijkheid ten behoeve van de gegevensbewerker moeten 
worden opgenomen.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 63
Artikel 8, lid 2, letter b)

b) de rechten op het gebruik van 
verzamelingen ruimtelijke gegevens en 
diensten met betrekking tot ruimtelijke 
gegevens;

b) de rechten op het gebruik van 
verzamelingen ruimtelijke gegevens en 
diensten met betrekking tot ruimtelijke 
gegevens alsmede eventuele kosten hiervan;

Or. fr

Motivering

Kennis en kostenvergelijking zijn belangrijke onderwerpen, die bekend moeten zijn.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 64
Artikel 8, lid 2, letter e)
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e) de verzamelingen ruimtelijke gegevens 
die overeenkomstig artikel 19 slechts 
beperkt toegankelijk zijn en de redenen 
voor deze beperking.

schrappen

Or. es

Motivering

Het lijkt niet nodig metagegevens aan te maken voor verzamelingen gegevens die slechts 
beperkt toegankelijk zijn.

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 65
Artikel 9

De lidstaten stellen de in artikel 8 vermelde 
metagegevens op overeenkomstig het 
volgende tijdsschema:

De lidstaten stellen de in artikel 8 vermelde 
metagegevens  

a) uiterlijk [3 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] voor verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die overeenstemmen 
met een of meer van de in de bijlagen I en II 
vermelde thema's;

uiterlijk [3 jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn] op voor verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die overeenstemmen 
met de in de bijlagen I, II en III, vermelde 
thema's, die van toepassing zijn op het 
grondgebied van de lidstaat.

b) uiterlijk [6 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] voor verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die overeenstemmen 
met een of meer van de in bijlage III 
vermelde thema's.

Or. en

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 66
Artikel 9

De lidstaten stellen de in artikel 8 vermelde 
metagegevens op overeenkomstig het 
volgende tijdsschema:

De lidstaten stellen de in artikel 8 vermelde 
metagegevens op overeenkomstig het 
volgende tijdsschema:

a) uiterlijk [3 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] voor verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die overeenstemmen 
met een of meer van de in de bijlagen I en II 
vermelde thema's;

a) uiterlijk [3 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] voor verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die betrekking hebben 
op een of meer van de in de bijlagen I en II 
vermelde thema's;
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b) uiterlijk [6 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] voor verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die overeenstemmen 
met een of meer van de in bijlage III 
vermelde thema's.

b) uiterlijk [6 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] voor verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die betrekking hebben 
op een of meer van de in bijlage III 
vermelde thema's.

Or. nl

Motivering

De rapporteur wil verduidelijken over welke gegevens het gaat maar wil vooral de 
omschrijving in artikel 9 coherent maken met de doelstellingen geformuleerd in artikel 2. 

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 67
Artikel 9

De lidstaten stellen de in artikel 8 vermelde 
metagegevens op overeenkomstig het 
volgende tijdsschema:

De lidstaten stellen de in artikel 8 vermelde 
metagegevens op overeenkomstig het 
volgende tijdsschema:

a) uiterlijk [3 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] voor verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die overeenstemmen 
met een of meer van de in de bijlagen I en II 
vermelde thema's;

a) uiterlijk [3 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] voor verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die betrekking hebben 
op een van de in de bijlagen I en II vermelde 
thema's;

b) uiterlijk [6 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] voor verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die overeenstemmen 
met een of meer van de in bijlage III 
vermelde thema's.

b) uiterlijk [6 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] voor verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die betrekking hebben 
op een van de in bijlage III vermelde 
thema's.

Or. es

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 68
Artikel 11, lid 1, letter a)

a) specificaties van geharmoniseerde
ruimtelijke gegevens;

a) specificaties voor de harmonisatie van
ruimtelijke gegevens;

Or. es
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Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 69
Artikel 11, lid 2

2. Personen die wegens hun rol in de 
infrastructuur voor ruimtelijke informatie 
een belang hebben in de desbetreffende 
ruimtelijke gegevens, zoals gebruikers, 
leveranciers, verleners van diensten met 
toegevoegde waarde of coördinatieorganen, 
krijgen de mogelijkheid om deel te nemen 
aan de voorbereiding van de in lid 1 
vermelde regels voor de tenuitvoerlegging.

2. De vertegenwoordigers van de lidstaten 
op nationaal, regionaal en plaatselijk 
niveau krijgen op grond van hun betekenis 
als gegevensbewerkers, houders of 
aanbieders van geoinformatie evenals 
personen die wegens hun rol in de 
infrastructuur voor geoinformatie een belang 
hebben in de desbetreffende geogegevens, 
zoals gebruikers, leveranciers, verleners van 
diensten met toegevoegde waarde of 
coördinatieorganen, de mogelijkheid om 
deel te nemen aan de voorbereiding van de 
in lid 1 vermelde regels voor de 
tenuitvoerlegging.

Or. de

Motivering

In de formulering van de Commissie wordt door de nevenschikking van de opgesomde 
betrokkenen in het uitwerkingsproces de betekenis van degenen die daadwerkelijk zijn 
betrokken bij productie, beheer en aanbod, omgedraaid. Omdat ook deze formulering in 
overeenstemming moet zijn met de kostentoerekening en -verdeling, wordt gevraagd om 
wijziging van de bewoordingen.

Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 70
Artikel 11, lid 2

2. Personen die wegens hun rol in de 
infrastructuur voor ruimtelijke informatie 
een belang hebben in de desbetreffende 
ruimtelijke gegevens, zoals gebruikers, 
leveranciers, verleners van diensten met
toegevoegde waarde of coördinatieorganen, 
krijgen de mogelijkheid om deel te nemen 
aan de voorbereiding van de in lid 1 
vermelde regels voor de tenuitvoerlegging.

2. De vertegenwoordigers van de lidstaten 
op nationaal, regionaal en plaatselijk 
niveau krijgen op grond van hun betekenis 
als gegevensbewerkers, houders of 
aanbieders van geoinformatie evenals 
personen die wegens hun rol in de 
infrastructuur voor geoinformatie een belang 
hebben in de desbetreffende geogegevens, 
zoals gebruikers, leveranciers, verleners van 
diensten met toegevoegde waarde of 
coördinatieorganen, de mogelijkheid om 
deel te nemen aan de voorbereiding van de 
in lid 1 vermelde regels voor de 
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tenuitvoerlegging.

Or. de

Motivering

In de formulering van de Commissie wordt door de nevenschikking van de opgesomde 
betrokkenen in het uitwerkingsproces de betekenis van degenen die daadwerkelijk zijn 
betrokken bij productie, beheer en aanbod omgedraaid. Omdat ook deze formulering in 
overeenstemming moet zijn met de kostentoerekening en -verdeling, dient de formulering te 
worden gewijzigd.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 71
Artikel 13, lid 1

1. In het geval van verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die onder een of meer
van de in bijlage I of II opgesomde thema's 
vallen, moeten de in artikel 11, lid 1, 
onder a), vermelde regels voor de 
tenuitvoerlegging aan de voorwaarden van 
de punten 2, 3 en 4 voldoen.

1. In het geval van verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die onder een van de in 
bijlage I, II of III opgesomde thema's vallen, 
moeten de in artikel 11, lid 1, onder a), 
vermelde regels voor de tenuitvoerlegging 
aan de voorwaarden van de punten 2, 3 en 4 
voldoen.

Or. es

Motivering

Ook bijlage III moet in dit artikel worden genoemd, omdat dit thematische onderdeel terdege 
geharmoniseerd moet worden en opneming ervan van groot belang is.

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 72
Artikel 13, lid 1

1. In het geval van verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die onder een of meer 
van de in bijlage I of II opgesomde thema's 
vallen, moeten de in artikel 11, lid 1, 
onder a), vermelde regels voor de 
tenuitvoerlegging aan de voorwaarden van 
de punten 2, 3 en 4 voldoen.

1. In het geval van verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die onder de in bijlage 
I of II opgesomde thema's vallen, moeten de 
in artikel 11, lid 1, onder a), vermelde regels 
voor de tenuitvoerlegging aan de 
voorwaarden van de punten 2, 3 en 4 
voldoen.

Or. en
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Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 73
Artikel 13, lid 2, letter a)

a) een gemeenschappelijk systeem van 
eenduidige identificatoren voor ruimtelijke 
objecten;

schrappen 

Or. es

Motivering

Het gaat om de harmonisatie en opneming van klassen en nomenclatuur van eenheden 
(features), niet om het opleggen van een systeem van eenduidige identificatoren voor 
afzonderlijke objecten.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 74
Artikel 13, lid 2, letter a)

a) een gemeenschappelijk systeem van 
eenduidige identificatoren voor ruimtelijke 
objecten;

a) een geheel van deelbare systemen voor 
de identificatie van geografische objecten;

Or. fr

Motivering

Het voorstel is onduidelijk. Het doel van de tekst is om tot de uitwisseling van 
gemeenschappelijk toepasbare maatregelen te komen en daar gaat dit artikel over. Het 
gebruik van de term "eenduidige identificator" kan tot verwarring leiden omdat het kan 
verwijzen naar een reeds gebruikte techniek die mogelijk niet de meest geschikte is. Om alle 
verwarring bij de uitleg te vermijden moet de uitdrukking "eenduidige identificatoren" 
worden gewijzigd.

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 75
Artikel 14

De in artikel 11, lid 1, onder a), vermelde 
regels voor de tenuitvoerlegging worden 
overeenkomstig het volgende tijdsschema
goedgekeurd:

De in artikel 11, lid 1, onder a), vermelde 
regels voor de tenuitvoerlegging van 
verzamelingen ruimtelijke gegevens die 
overeenstemmen met de in de bijlage I, II 
en III vermelde thema's worden uiterlijk [2 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
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richtlijn]. 
a) uiterlijk [2 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] voor verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die overeenstemmen 
met een of meer van de in de bijlage I 
vermelde thema's;
b) uiterlijk [5 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] voor verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die overeenstemmen 
met een of meer van de in de bijlage II of 
III vermelde thema's.

Or. en

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 76
Artikel 14

De in artikel 11, lid 1, onder a), vermelde 
regels voor de tenuitvoerlegging worden 
overeenkomstig het volgende tijdsschema 
goedgekeurd:

De in artikel 11, lid 1, onder a), vermelde 
regels voor de tenuitvoerlegging worden 
overeenkomstig het volgende tijdsschema 
goedgekeurd:

a) uiterlijk [2 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] voor verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die overeenstemmen 
met een of meer van de in de bijlage I 
vermelde thema's;

a) uiterlijk [2 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] voor verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die betrekking hebben 
op een of meer van de in de bijlage I 
vermelde thema's;

b) uiterlijk [5 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] voor verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die overeenstemmen 
met een of meer van de in de bijlage II of III 
vermelde thema's.

b) uiterlijk [5 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] voor verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die betrekking hebben 
op een of meer van de in de bijlage II of III 
vermelde thema's.

Or. nl

Motivering

De rapporteur wil verduidelijken over welke gegevens het gaat maar wil vooral de 
omschrijving in artikel 14  coherent maken met de doelstellingen geformuleerd in artikel 2.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 77
Artikel 14

De in artikel 11, lid 1, onder a), vermelde De in artikel 11, lid 1, onder a), vermelde 



PE 353.672v01-00 24/47 AM\555961NL.doc

NL

regels voor de tenuitvoerlegging worden 
overeenkomstig het volgende tijdsschema 
goedgekeurd:

regels voor de tenuitvoerlegging worden
overeenkomstig het volgende tijdsschema 
goedgekeurd:

a) uiterlijk [2 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] voor verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die overeenstemmen 
met een of meer van de in de bijlage I 
vermelde thema's;

a) uiterlijk [2 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] voor verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die overeenstemmen 
met een van de in de bijlage I vermelde 
thema's;

b) uiterlijk [5 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] voor verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die overeenstemmen 
met een of meer van de in de bijlage II of III 
vermelde thema's.

b) uiterlijk [5 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] voor verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die overeenstemmen 
met een van de in de bijlage II of III 
vermelde thema's.

Or. es

Amendement ingediend door Caroline Jackson en Mary Honeyball

Amendement 78
Artikel 15

De lidstaten garanderen dat verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die meer dan twee jaar 
de datum van goedkeuring van de 
overeenkomstige specificaties, zoals 
vermeld in artikel 11, lid 1, onder a), zijn 
vergaard, met deze specificaties in 
overeenstemming worden gebracht door ze 
aan te passen of om te vormen.

De lidstaten garanderen dat verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die meer dan twee jaar 
de datum van goedkeuring van de 
overeenkomstige specificaties, zoals 
vermeld in artikel 11, lid 1, onder a), zijn 
vergaard, geherstructureerd of opnieuw in 
hun geheel zijn aangelegd met deze 
specificaties in overeenstemming worden 
gebracht door aanpassing van de 
specificatie of door interoperabiliteit.

Or. en

Motivering

De bestaande tekst eist dat omvangrijke databanken die regelmatig kleine aanpassingen
moeten ondergaan, in hun geheel opnieuw worden aangelegd om te kunnen voldoen aan de 
nieuwe specificaties. Deze eis dient alleen betrekking te hebben op omvangrijke 
herstructureringen of het creëren van nieuwe databanken.  Tijd, middelen en kennis moeten 
worden gericht op nieuwe werkzaamheden niet op de herstructurering van het verleden. 
Voorts op het garanderen van de interoperabiliteit, dat wil zeggen de interactie tussen 
databanken zonder dat onevenredige eisen worden gesteld aan het hebben van exact dezelfde 
structuur.   
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Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 79
Artikel 16, lid 1

1. De lidstaten zien er op toe dat alle 
informatie of gegevens die nodig zijn om de 
overeenstemming met de in artikel 11, lid 1, 
onder a), vermelde regels voor de 
tenuitvoerlegging tot stand te brengen, 
zodanig ter beschikking van 
overheidsinstanties of derde partijen worden 
gesteld dat die informatie en gegevens 
zonder beperking voor dat doel kunnen 
worden aangewend.

1. De lidstaten zien er op toe dat alle 
informatie of gegevens die nodig zijn om de 
overeenstemming met de in artikel 11, lid 1, 
onder a), vermelde regels voor de 
tenuitvoerlegging tot stand te brengen, ter 
beschikking van overheidsinstanties of derde 
partijen worden gesteld of met hen worden 
uitgewisseld in overeenstemming met de 
bepalingen van de PSI-richtlijn inzake 
hergebruik van informatie. In acht te 
nemen gebruiksbeperkingen moeten bij 
wijze van gebruiksvoorwaarden transparent 
en begrijpelijk worden bedongen en door de 
gebruikers uitdrukkelijk worden aanvaard, 
om verkeerd gebruik en daaruit 
voortvloeiende schade te voorkomen. 

Or. de

Motivering

Deze bepaling kan onder omstandigheden soortgelijke bepalingen in de PSI-richtlijn 
doorkruisen, doordat de Commissie de mogelijkheid krijgt volgens de procedure van artikel 
30, lid 2 uitvoeringsbepalingen uit te vaardigen voor overeenkomsten voor uitwisseling van 
geoinformatie. Over de inhoud of strekking van die overeenkomsten wordt aldaar niets 
aangegeven. Uit oogpunt van rechtszekerheid voor de Europese burger zou het beter zijn 
terug te vallen op bestaande EU-richtlijnen dan steeds weer nieuwe teksten uit te werken die 
voor een deel sterk afwijken van bestaande terminologie. 

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 80
Artikel 17

1. De lidstaten moeten uploaddiensten 
oprichten en exploiteren om metagegevens 
en verzamelingen ruimtelijke gegevens en 
diensten met betrekking tot ruimtelijke 
gegevens beschikbaar te maken via de in 
artikel 18, lid 1, vermelde diensten.

1. De lidstaten moeten interoperabele
diensten oprichten en exploiteren om 
metagegevens en verzamelingen ruimtelijke 
gegevens en diensten met betrekking tot 
ruimtelijke gegevens beschikbaar te maken 
via de in artikel 18, lid 1, vermelde diensten.

2. De in lid 1 vermelde uploaddiensten 
worden ter beschikking van de 
overheidsinstanties gesteld.

2. De in lid 1 vermelde interoperabele
diensten worden ter beschikking van de 
overheidsinstanties gesteld.
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3. De in lid 1 vermelde uploaddiensten 
worden op verzoek ter beschikking van 
derde partijen gesteld, voorzover hun 
verzamelingen ruimtelijk gegevens en 
diensten met betrekking tot ruimtelijke 
gegevens beantwoorden aan de regels voor 
de tenuitvoerlegging waarin eisen zijn 
vastgesteld voor, met name, metagegevens, 
netwerkdiensten en interoperabiliteit.

3. De in lid 1 vermelde interoperabele
diensten worden op verzoek ter beschikking 
van derde partijen gesteld, voorzover hun 
verzamelingen ruimtelijk gegevens en 
diensten met betrekking tot ruimtelijke 
gegevens beantwoorden aan de regels voor 
de tenuitvoerlegging waarin eisen zijn 
vastgesteld voor, met name, metagegevens, 
netwerkdiensten en interoperabiliteit.

Or. es

Motivering

Een IDE is "een geïntegreerde omgeving voor geogerefereerde, over verschillende 
geografische informatiesystemen verdeelde data, die via het internet toegankelijk is met een 
minimum aan protocollen en genormaliseerde specificaties, die behalve de data en een 
beschrijving daarvan (metagegevens) tevens technologieën voor het zoeken naar en de 
toegang tot die data, regels voor de productie, het beheer en de verspreiding daarvan alsook 
afspraken tussen de producenten en de gebruikers ervan omvat". Het gaat dus om een 
omgeving die voorzieningen levert voor de onderlinge koppeling van en samenwerking tussen 
geografische informatiesystemen, waarbij de overbrenging van data naar een systeem slechts 
een van de mogelijke functies is. 

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 81
Artikel 18, lid 1, alinea 2

Deze diensten moeten gemakkelijk 
bruikbaar en toegankelijk zijn via internet of 
via andere telecommunicatiemiddelen 
waarover het brede publiek beschikt.

Deze diensten moeten gemakkelijk 
bruikbaar en toegankelijk zijn via internet of 
via andere telecommunicatiemiddelen 
waarover het brede publiek beschikt, met 
uitzondering van de gegevens waarvan de 
bekendmaking aan het publiek schadelijke 
gevolgen zou hebben. Die uitzonderingen 
moeten volledig worden gemotiveerd. 

Or. el

Motivering

Dit amendement heeft het oog op een gebied van gevoelige informatie  waarvan de 
bekendmaking aan het publiek tot sociale problemen zou kunnen leiden.
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Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 82
Artikel 18, lid 1, alinea 2

Deze diensten moeten gemakkelijk 
bruikbaar en toegankelijk zijn via internet of 
via andere telecommunicatiemiddelen 
waarover het brede publiek beschikt.

Deze diensten moeten gemakkelijk 
bruikbaar en toegankelijk zijn via internet of 
via andere telecommunicatiemiddelen 
waarover het brede publiek beschikt, op de 
door de lidstaten vast te stellen 
economische voorwaarden.

Or. fr

Motivering

De economische modellen van de lidstaten verschillen. In bepaalde landen worden de 
voorzieningen volledig betaald door de overheid en in andere maar gedeeltelijk. Op dit 
gebied moet subsidiariteit gelden.

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 83
Artikel 19, lid 1, letter d)

d) de vertrouwelijkheid van commerciële of 
industriële informatie, wanneer deze 
vertrouwelijkheid bij de nationale of de 
communautaire wetgeving geboden wordt 
om een gewettigd economisch belang te 
beschermen, met inbegrip van het algemeen 
belang dat met statistische en fiscale 
geheimhouding is gediend;

d) de vertrouwelijkheid van commerciële of 
industriële informatie, wanneer deze 
vertrouwelijkheid bij de nationale of de 
communautaire wetgeving geboden wordt 
om een gewettigd economisch belang te 
beschermen;

Or. en

Amendement ingediend door Caroline Jackson en Mary Honeyball

Amendement 84
Artikel 19, lid 1, letter f bis) (nieuw)

f bis) intellectuele-eigendomsrechten;

Or. en

Motivering

INSPIRE dient geen van de bestaande wetgeving gescheiden structuur op te zetten, met name 
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met betrekking tot de werking van de richtlijn inzake toegang tot milieu-informatie (2003/4). 
Artikel 19 van het Commissievoorstel zou alleen de redenen voor weigering die zijn 
opgenomen in artikel 4, lid 2 van die richtlijn moeten overnemen.

Amendement ingediend door Caroline Jackson en Mary Honeyball

Amendement 85
Artikel 19, lid 1, letter f ter) (nieuw)

f ter) de belangen of de bescherming van 
degene die de gevraagde informatie op 
vrijwillige basis heeft geleverd zonder 
hiertoe rechtens verplicht te zijn of 
verplicht te kunnen worden, tenzij de 
bewuste persoon heeft ingestemd met de 
vrijgave van de informatie.

Or. en

Motivering

INSPIRE dient geen van de bestaande wetgeving gescheiden structuur op te zetten, met name 
met betrekking tot de werking van de richtlijn inzake toegang tot milieu-informatie (2003/4). 
Artikel 19 van het Commissievoorstel zou alleen de redenen voor weigering die zijn 
opgenomen in artikel 4, lid 2 van die richtlijn moeten overnemen.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 86
Artikel 19, lid 2

2. De in lid 1 vermelde redenen voor het 
beperken van de toegang dienen restrictief 
te worden geïnterpreteerd, waarbij 
rekening moet worden gehouden met het 
openbaar belang van de toegang. In alle 
gevallen moet het openbaar belang van de 
toegang worden afgewogen tegen het belang 
dat wordt nagestreefd door het beperken van 
de toegang of het opleggen van voorwaarden 
voor de toegang. Overeenkomstig lid 2, 
onder a), d), e) en f), mogen de lidstaten de 
toegang tot informatie die betrekking heeft 
op emissies in het milieu niet beperken.

2. Het openbaar belang van de toegang moet 
per individueel geval worden afgewogen 
tegen het belang dat wordt nagestreefd door 
het beperken van de toegang of het opleggen 
van voorwaarden voor de toegang. Daarbij 
moet afdoende rekening worden gehouden 
met beroeps- en bedrijfsgeheimen. 
Overeenkomstig lid 2, onder a), d), e) en f), 
mogen de lidstaten de toegang tot informatie 
die betrekking heeft op emissies in het 
milieu niet beperken.

Or. de
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Motivering

Bij gebruik van particuliere gegevens moet de vertrouwelijkheid van zakelijke of 
bedrijfsgeheimen integraal worden gewaarborgd, voorzover deze door nationaal of 
communautair recht worden beschermd, om legitieme economische belangen te beschermen. 
Een restrictieve uitlegging van deze aanspraken op bescherming stuit op aanzienlijke 
juridische bezwaren.

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 87
Artikel 19, lid 2

2. De in lid 1 vermelde redenen voor het 
beperken van de toegang dienen restrictief te 
worden geïnterpreteerd, waarbij rekening 
moet worden gehouden met het openbaar 
belang van de toegang. In alle gevallen moet 
het openbaar belang van de toegang worden 
afgewogen tegen het belang dat wordt 
nagestreefd door het beperken van de 
toegang of het opleggen van voorwaarden 
voor de toegang. Overeenkomstig lid 2, 
onder a), d), e) en f), mogen de lidstaten de 
toegang tot informatie die betrekking heeft 
op emissies in het milieu niet beperken.

2. De in lid 1 vermelde redenen voor het 
beperken van de toegang dienen restrictief te 
worden geïnterpreteerd, waarbij rekening 
moet worden gehouden met het openbaar 
belang van de toegang. In alle gevallen moet 
het openbaar belang van de toegang worden 
afgewogen tegen het belang dat wordt 
nagestreefd door het beperken van de 
toegang of het opleggen van voorwaarden 
voor de toegang. De lidstaten mogen de 
toegang tot informatie die betrekking heeft 
op emissies in het milieu niet beperken.

Or. en

Amendement ingediend door Caroline Jackson en Mary Honeyball

Amendement 88
Artikel 20, lid 1

1. De lidstaten dienen te garanderen dat het 
publiek gratis gebruik kan maken van de in 
artikel 18, lid 1, onder a) en b), vermelde 
diensten.

1. De lidstaten dienen te garanderen dat het 
publiek gratis gebruik kan maken van de in 
artikel 18, lid 1, onder a), vermelde diensten 
en gebruik kan maken van de in artikel 18, 
lid 1, onder b) vermelde diensten. In 
laatstgenoemd geval kan eventueel een 
tarief worden geheven bij en/of een 
vergunning worden verstrekt aan degene 
die de dienst aan het publiek verleent of 
wanneer de dienstverlener dit wenst, 
bij/aan het publiek zelf.

Or. en
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Motivering

Ruimtelijke gegevens zijn al gratis voor het publiek toegankelijk via websites zoals 
www.multimap,com. Dit is mogelijk omdat de verlener van de toegang (bijvoorbeeld 
multimap) betaalt voor de informatie van de topografische diensten van de lidstaten en de 
kosten bestrijdt uit reclame. Dit amendement is een aanmoediging van de gebruikelijke gang 
van zaken om het publiek gratis toegang te geven, terwijl de intellectuele-eigendomsrechten 
worden beschermd.  

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 89
Artikel 20

1. De lidstaten dienen te garanderen dat het 
publiek gratis gebruik kan maken van de in 
artikel 18, lid 1, onder a) en b), vermelde 
diensten.

1. De lidstaten dienen te garanderen dat het 
publiek gratis gebruik kan maken van de in 
artikel 18, lid 1, onder a), vermelde diensten.

2. Indien de overheidsinstanties de in 
artikel 18, lid 1, onder c), vermelde diensten 
tegen betaling ter beschikking stellen, 
moeten de lidstaten er op toezien dat e-
commercediensten beschikbaar zijn.

2. Indien de overheidsinstanties de in 
artikel 18, lid 1, onder b), c), d) vermelde 
diensten tegen betaling ter beschikking 
stellen, moeten de lidstaten er op toezien dat 
e-commercediensten beschikbaar zijn.

Or. de

Motivering

Ook de diensten bedoeld onder b) en d) kunnen van hoge kwaliteit zijn of hoge kosten met 
zich brengen.

Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 90
Artikel 20

1. De lidstaten dienen te garanderen dat het 
publiek gratis gebruik kan maken van de in 
artikel 18, lid 1, onder a) en b), vermelde 
diensten.

1. De lidstaten dienen te garanderen dat het 
publiek gratis gebruik kan maken van de in 
artikel 18, lid 1, onder a), vermelde diensten.

2. Indien de overheidsinstanties de in 
artikel 18, lid 1, onder c), vermelde diensten 
tegen betaling ter beschikking stellen, 
moeten de lidstaten er op toezien dat e-
commercediensten beschikbaar zijn.

2. Indien de overheidsinstanties de in 
artikel 18, lid 1, onder b), c), d) vermelde 
diensten tegen betaling ter beschikking 
stellen, moeten de lidstaten er op toezien dat 
e-commercediensten beschikbaar zijn.

Or. de
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Motivering

Ook de diensten bedoeld onder b) en d) kunnen van hoge kwaliteit zijn of hoge kosten met 
zich brengen.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 91
Artikel 20, lid 2

2. Indien de overheidsinstanties de in 
artikel 18, lid 1, onder c), vermelde diensten 
tegen betaling ter beschikking stellen, 
moeten de lidstaten er op toezien dat e-
commercediensten beschikbaar zijn.

2. Indien de overheidsinstanties de in 
artikel 18, lid 1, onder c), vermelde diensten 
tegen betaling ter beschikking stellen, 
moeten de lidstaten er op toezien dat IT-
toegangsdiensten beschikbaar zijn.

Or. it

Motivering

De vaststelling van de tarieven voor deze diensten kan op verschillende manieren gebeuren. 
Daarom is de term "IT-toegang" beter dan "e-commerce".

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 92
Artikel 21, lid 2, alinea 2

De lidstaten mogen ook via hun eigen 
toegangspunten toegang verlenen tot deze 
diensten.

De lidstaten verlenen via hun eigen 
toegangspunten toegang tot deze diensten.

Or. es

Motivering

De lidstaten moeten verplicht zijn een nationaal geoportaal in te richten, het is geen vrije 
keuze.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 93
Artikel 23, lid 1, alinea 1

1. De lidstaten keuren maatregelen goed 
voor het uitwisselen van verzamelingen 
ruimtelijke gegevens en diensten met 
betrekking tot ruimtelijke gegevens tussen 
overheidsinstanties. Deze maatregelen 

1. De lidstaten keuren overeenkomstig hun 
eigen regionale en territoriale instituties
maatregelen goed voor het uitwisselen van 
verzamelingen ruimtelijke gegevens en 
diensten met betrekking tot ruimtelijke 
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stellen de overheidsinstanties van de 
lidstaten en de instellingen en organen van 
de Gemeenschap in staat om toegang te 
verkrijgen tot verzamelingen ruimtelijke 
gegevens en diensten met betrekking tot 
ruimtelijke gegevens en om deze 
verzamelingen en diensten uit te wisselen en 
te gebruiken voor openbare taken die direct 
of indirect van invloed zijn op het milieu.

gegevens tussen overheidsinstanties. Deze 
maatregelen stellen de overheidsinstanties 
van de lidstaten en de instellingen en 
organen van de Gemeenschap in staat om 
toegang te verkrijgen tot verzamelingen 
ruimtelijke gegevens en diensten met 
betrekking tot ruimtelijke gegevens en om 
deze verzamelingen en diensten uit te 
wisselen en te gebruiken voor openbare 
taken die direct of indirect van invloed zijn 
op het milieu.

Or. it

Motivering

Ook de lokale overheden moeten bij de maatregelen worden betrokken. 

Amendement ingediend door Caroline Jackson en Mary Honeyball

Amendement 94
Artikel 23, lid 1, alinea 2

De in lid 1 vermelde maatregelen 
verhinderen dat beperkingen op het 
gebruik worden opgelegd, met name 
commerciële, procedurele, juridische, 
institutionele of financiële beperkingen.

Ter uitbreiding van het gebruik en het 
uitwisselen van gegevens hebben de 
overheden in lidstaten en communautaire 
instellingen en organen toegang tot 
verzamelingen ruimtelijke gegevens en 
recht op het gebruik ervan  via de 
bestaande rechtskaders. 

Or. en

Motivering

Het hergebruik van ruimtelijke gegevens moet worden aangemoedigd. De meeste verstrekkers 
van ruimtelijke gegevens bieden toegang tot data tegen betaling van een tarief. Hiervan 
worden onderhoud en ontwikkeling van de dienst betaald zodat aan de eisen van de 
consument kan  worden voldaan. Dit artikel zou een aanzienlijk negatief effect kunnen hebben 
op het investeringskapitaal dat dataproviders aan hun dienstverlening kunnen besteden om te 
voldoen aan de eisen van de consument en de kwaliteit van de gegevens te verbeteren. Het 
toestaan van gratis hergebruik van informatie is onhaalbaar, want het zou leiden tot een 
slechtere kwaliteit en derhalve tot een geringer profijt van de voorgestelde richtlijn.   

Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 95
Artikel 23, lid 1, alinea 2
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De in lid 1 vermelde maatregelen 
verhinderen dat beperkingen op het gebruik 
worden opgelegd, met name commerciële, 
procedurele, juridische, institutionele of 
financiële beperkingen.

De in lid 1 vermelde maatregelen 
verhinderen dat aan het gebruik door 
overheidsinstanties in de uitoefening van 
hun openbare functie, beperkingen worden 
opgelegd, met name commerciële, 
procedurele, juridische, institutionele of 
financiële beperkingen, voorzover geen 
gebruiksbeperkingen nodig zijn met het oog 
op de bescherming van de gebruiker tegen 
schade als gevolg van onbedoeld verkeerd 
gebruik.

Or. de

Motivering

Hier is het raadzaam een formulering te gebruiken naar analogie met artikel 2, 7.4 van de 
PSI-richtlijn.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 96
Artikel 23, lid 1, alinea 2

De in lid 1 vermelde maatregelen 
verhinderen dat beperkingen op het gebruik 
worden opgelegd, met name commerciële, 
procedurele, juridische, institutionele of 
financiële beperkingen.

De in lid 1 vermelde maatregelen 
verhinderen dat beperkingen op het gebruik 
worden opgelegd, met name commerciële, 
procedurele, juridische, institutionele of 
financiële beperkingen, met uitzondering 
van beperkingen uit hoofde van het 
intellectuele-eigendomsrecht.

Or. fr

Amendement ingediend door Caroline Jackson en Mary Honeyball

Amendement 97
Artikel 23, lid 2

2. Organen die zijn opgericht bij 
internationale overeenkomsten waarbij de 
Gemeenschap of de lidstaten partij zijn, 
mogen ruimtelijke gegevens uitwisselen, 
zoals vermeld in lid 1, met het oog op de 
uitvoering van taken die direct of indirect 
van invloed zijn op het milieu.

2. Voor organen die zijn opgericht bij 
internationale overeenkomsten waarbij de 
Gemeenschap of de lidstaten partij zijn, 
gelden dezelfde regelingen voor het 
uitwisselen van ruimtelijke gegevens, als 
vermeld in lid 1, met het oog op de 
uitvoering van taken die direct of indirect 
van invloed zijn op het milieu.
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Or. en

Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 98
Artikel 23, lid 2

2. Organen die zijn opgericht bij 
internationale overeenkomsten waarbij de 
Gemeenschap of de lidstaten partij zijn, 
mogen ruimtelijke gegevens uitwisselen, 
zoals vermeld in lid 1, met het oog op de 
uitvoering van taken die direct of indirect
van invloed zijn op het milieu.

2. Organen die zijn opgericht bij 
internationale overeenkomsten waarbij de 
Gemeenschap of de lidstaten partij zijn, 
mogen ruimtelijke gegevens uitwisselen, 
zoals vermeld in lid 1, met het oog op de 
uitvoering van taken die direct of indirect 
van invloed zijn op het milieu. Ieder 
commercieel gebruik is van zulke 
uitwisseling uitgesloten.

Or. de

Motivering

Deze formulering is al te ruim geteld en schiet zijn doel voorbij. Zo is het mogelijk dat deze 
gegevens worden gebruikt door instanties die vanuit oogpunt van milieubeleid constructief en 
met verantwoordelijkheidsbesef opereren, maar dat tegelijkertijd ook  mondiaal opererende 
concerns  - bijvoorbeeld krachtens handelsverdragen - zich tot de hier bedoelde organen 
rekenen, en deze gratis beschikbaar gestelde gegevens commercieel gaan gebruiken. Om voor 
die instanties de uitwisseling van geogegevens, en nog wel eenzijdig, mogelijk te maken, 
wordt afgewezen. Zouden deze instellingen werkelijk belangstelling daarvoor tonen, dan 
wordt voorgesteld om voor ieder individueel geval de procedure van artikel 30 te volgen.  

Amendement ingediend door Caroline Jackson en Mary Honeyball

Amendement 99
Artikel 23, lid 3

3. Wanneer overheidsinstanties ook 
commerciële activiteiten uitvoeren die geen 
verband houden met de uitvoering van hun 
openbare taken, nemen de lidstaten 
passende maatregelen om 
concurrentieverstoring te voorkomen en 
maken zij deze maatregelen bekend.

3. De lidstaten nemen passende maatregelen 
om concurrentieverstoring te voorkomen. 

Or. en

Motivering

Er mag zonder meer geen sprake zijn van concurrentievervalsing. De rest van lid 3 maakt 
onnodig onderscheid tussen publieke en particuliere instanties.   
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Amendement ingediend door Caroline Jackson en Mary Honeyball

Amendement 100
Artikel 23, lid 4

4. De instellingen en organen van de 
Gemeenschap hebben naast de in lid 1 
vermelde toegang tot verzamelingen 
ruimtelijke gegevens en diensten met 
betrekking tot ruimtelijke gegevens nog 
andere toegangsrechten. De Commissie 
keurt overeenkomstig de procedure van 
artikel 30, lid 2, regels goed voor de 
tenuitvoerlegging van deze toegangs- en 
gebruiksrechten.

schrappen

Or. en

Motivering

Er mag zonder meer geen sprake zijn van concurrentievervalsing. Lid 4 is niet langer nodig 
omdat de geamendeerde leden 1 en 2 betrekking hebben op de eventuele eis van toegang tot 
extra ruimtelijke gegevens.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 101
Artikel 23, lid 4

4. De instellingen en organen van de 
Gemeenschap hebben naast de in lid 1 
vermelde toegang tot verzamelingen 
ruimtelijke gegevens en diensten met 
betrekking tot ruimtelijke gegevens nog 
andere toegangsrechten. De Commissie 
keurt overeenkomstig de procedure van 
artikel 30, lid 2, regels goed voor de 
tenuitvoerlegging van deze toegangs- en 
gebruiksrechten.

4. De instellingen en organen van de 
Gemeenschap hebben individueel 
afgestemde regelingen voor toegang tot 
verzamelingen ruimtelijke gegevens en 
diensten met betrekking tot ruimtelijke 
gegevens. De Commissie keurt 
overeenkomstig de procedure van artikel 30, 
lid 2, regels goed voor de tenuitvoerlegging 
van deze toegangs- en gebruiksrechten.

Or. de

Motivering

Deze formulering klinkt alsof er sprake is van onbeperkte toegang tot alle informatie van de 
lidstaten. Dat kan de Commissie niet hebben gewild en daarom moet de tekst duidelijker 
worden geformuleerd. 
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Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 102
Artikel 24

De Commissie keurt overeenkomstig de 
procedure van artikel 30, lid 2, 
tenuitvoerleggingsregels goed om de 
mogelijkheden voor hergebruik van 
ruimtelijke gegevens en van diensten met 
betrekking tot ruimtelijke gegevens door 
derde partijen te vergroten. Deze 
tenuitvoerleggingsregels kunnen de 
opstelling van gemeenschappelijke 
licentievoorwaarden omvatten.

De Commissie keurt overeenkomstig de 
procedure van artikel 30, lid 2, 
tenuitvoerleggingsregels goed om de 
mogelijkheden voor hergebruik van 
ruimtelijke gegevens en van diensten met 
betrekking tot ruimtelijke gegevens door 
derde partijen te vergroten. Deze 
tenuitvoerleggingsregels die op de 
bepalingen van Richtlijn 2003/98/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
17 november 2003 moeten worden 
afgestemd, kunnen de opstelling van 
gemeenschappelijke licentievoorwaarden 
omvatten.

Or. de

Motivering

Ongeacht of die bepalingen volgens artikel 30, lid 2 door de Commissie worden vastgesteld , 
dan wel door de lidstaten zelf, zij moeten in ieder geval in overeenstemming zijn met de PSI-
richtlijn.

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 103
Artikel 24, alinea 1 bis (nieuw)

De invoering van gemeenschappelijke 
vergunningen mag geen onnodige 
beperking betekenen van de mogelijkheden 
voor het hergebruik van gegevens en het 
gebruik van diensten en zal niet worden 
toegepast om de mededinging te beperken.

Or. en

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 104
Artikel 26, lid 1

1. De Commissie is verantwoordelijk voor 
de coördinatie van de infrastructuur voor 

1. De Commissie is verantwoordelijk voor 
de coördinatie van de infrastructuur voor 
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ruimtelijke informatie in de Gemeenschap 
op communautair niveau, en wordt hierin 
bijgestaan door het Europees 
Milieuagentschap.

ecologisch relevante geoinformatie in de 
Gemeenschap op communautair niveau, en 
wordt hierin bijgestaan door het Europees 
Milieuagentschap.

Or. de

Motivering

Hier wordt helemaal vergeten waarom  de INSPIRE-richtlijn oorspronkelijk nodig was. In 
plaats het doel, om over ecologisch relevante gegevens te kunnen beschikken, schijnt nu 
alleen nog de coördinatie van de infrastructuur voor geoinformatie op de voorgrond te staan. 
Daarom moet duidelijker uitkomen dat het om milieugegevens gaat, nu de Commissie iedere 
bevoegdheid tot ruimtelijke ordening, anders dan men door de woordkeuze wellicht zou 
denken,  mist.

Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 105
Artikel 26, lid 1

1. De Commissie is verantwoordelijk voor 
de coördinatie van de infrastructuur voor 
ruimtelijke informatie in de Gemeenschap 
op communautair niveau, en wordt hierin 
bijgestaan door het Europees 
Milieuagentschap.

1. De Commissie is verantwoordelijk voor 
de coördinatie van de infrastructuur voor 
ecologisch relevante geoinformatie in de 
Gemeenschap op communautair niveau, en 
wordt hierin bijgestaan door het Europees 
Milieuagentschap.

Or. de

Motivering

Hier wordt helemaal vergeten waarom  de INSPIRE-richtlijn oorspronkelijk nodig was. In 
plaats het doel, om over ecologisch relevante gegevens te kunnen beschikken, schijnt nu 
alleen nog de coördinatie van de infrastructuur voor geoinformatie op de voorgrond te staan. 
Daarom moet duidelijker uitkomen dat het om milieugegevens gaat, nu de Commissie iedere 
bevoegdheid tot ruimtelijke ordening, anders dan men door de woordkeuze wellicht zou 
denken,  mist.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 106
Artikel 26, lid 2

2. Elke lidstaat duidt een overheidsinstantie
aan die verantwoordelijk is voor de 
contacten met de Commissie in verband met 
deze richtlijn.

2. Elke lidstaat deelt de 
coördinatiestructuur mee die 
verantwoordelijk is voor de contacten met de 
Commissie in verband met deze richtlijn, 
rekening houdend met de 
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bevoegdheidsverdeling binnen de lidstaten.

Or. nl

Motivering

De rapporteur wil rekening houden met de grondwettelijke toewijzing van de diverse 
bevoegdheden in de lidstaten. Om overbodige bureaucratie te vermijden, lijkt het beter om de 
contacten met de Commissie in verband met deze richtlijn te laten verlopen via de 
coördinatiestructuur die de verschillende bevoegdheidsniveaus binnen de lidstaten onderling 
afspreken.

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 107
Artikel 28, lid 3

3. De Commissie krijgt permanente toegang 
tot de informatie die voortvloeit uit het in 
lid 1 vermelde toezicht.

3. Het publiek en de Commissie krijgen 
permanente toegang tot de informatie die 
voortvloeit uit het in lid 1 vermelde toezicht.

Or. en

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 108
Artikel 28, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. In de procedure voor wederzijdse 
uitwisseling en registratie van ruimtelijke 
gegevens moet een regeling voor de 
bescherming van intellectuele eigendom 
worden opgenomen.  

Or. el

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 109
Artikel 28, lid 3 ter (nieuw)

3 ter. Zowel het plaatselijke bestuur als de 
centrale overheid zijn bevoegd tot het 
opladen van ruimtelijke gegevens. 

Or. el
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Motivering

Wij willen dat er nadruk wordt gelegd op de rol van plaatselijke overheden want in wezen zijn 
het plaatselijke overheden die de meeste programma's opstarten en uitvoeren.  

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 110
Artikel 29, lid 1, letter d)

d) een overzicht van de informatie over het 
gebruik van de infrastructuur voor 
ruimtelijke gegevens;

d) een overzicht van de beschikbare
informatie in verband met het gebruik van 
de infrastructuur voor ruimtelijke gegevens;

Or. es

Motivering

Er moet een periodiek overzicht worden gegeven van de "beschikbare" informatie.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 111
Artikel 29, lid 1, letter e)

e) een beschrijving van de 
uitwisselingsovereenkomsten tussen 
overheidsinstanties;

e) een beschrijving van de overeenkomsten 
tussen overheidsinstanties met het oog op 
het harmoniseren en delen van informatie;

Or. es

Motivering

Geeft aan welk doel de overeenkomsten tussen overheidsinstanties dienen.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 112
Bijlage II, punt 4

Fysieke en biologische bedekking van het 
aardoppervlak, met inbegrip van artificiële 
oppervlakken, landbouwgebieden, (semi-
)natuurgebieden, moeraslanden en 
wateroppervlakken.

Fysieke en biologische bedekking van het 
aardoppervlak, met inbegrip van artificiële 
oppervlakken, landbouwgebieden, (semi-
)natuurgebieden, vochtgebieden en 
wateroppervlakken.

Or. es
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Motivering

Het gaat om "wetlands".

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 113
Bijlage III, punt 2

Geografische locatie van gebouwen. Geografische locatie van gebouwen en 
infrastructuur en het toezicht daarop.

Or. it

Motivering

Een en ander moet ook gelden voor infrastructuur zoals bruggen en voor het toezicht.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 114
Bijlage III, punt 3

Bodem en ondergrond, gekenmerkt volgens 
diepte, textuur, structuur en inhoud van 
partikels en organische materiaal, 
steenachtigheid en, voorzover nodig, 
gemiddelde hellingsgraad en verwachte 
wateropslagcapaciteit.

Bodem en ondergrond, gekenmerkt volgens 
diepte, textuur, structuur en inhoud van 
partikels en organische materiaal, 
steenachtigheid, erosie en, voorzover nodig, 
gemiddelde hellingsgraad en verwachte 
wateropslagcapaciteit.

Or. es

Motivering

Erosie is in de Europese Unie een ernstig probleem waardoor grond verloren gaat. Erosie 
mag dan ook niet onvermeld blijven.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 115
Bijlage III, punt 4

Geologie, gekenmerkt volgens samenstelling 
en structuur, inclusief vast gesteente en 
geomorfologie.

Geologie, gekenmerkt volgens samenstelling 
en structuur, alsmede de veranderingen en 
vervormingen zij in haar verschillende 
lagen heeft ondergaan, inclusief vast 
gesteente en geomorfologie.

Or. el
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Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de veranderingen die zich in het algemeen in de 
bodem voordoen.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 116
Bijlage III, punt 5

Het grondgebied, gekenmerkt volgens zijn 
huidige en toekomstige functionele dimensie 
of socio-economische bestemming (bv. 
residentieel, industrieel, commercieel, 
landbouw, bosbouw, recreatie).

Het grondgebied, gekenmerkt volgens zijn 
huidige en toekomstige functionele dimensie 
of socio-economische bestemming (bv. 
residentieel, industrieel, commercieel, 
landbouw, bosbouw, recreatie) en zijn 
overeenstemming met het landbouwbeleid.

Or. it

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 117
Bijlage III, punt 6

De geografische spreiding van ziekten die 
rechtstreeks (epidemieën, verspreiding van 
ziekten, effecten van ecologische stress op 
de gezondheid, luchtvervuiling, chemicaliën, 
aantasting van de ozonlaag, lawaai, enz.) of 
onrechtstreeks (voedsel, genetisch 
gemodificeerde organismen, stress enz.) in 
verband staan met de kwaliteit van het 
milieu.

De geografische spreiding van ziekten die 
rechtstreeks (epidemieën, verspreiding van 
ziekten, natuurrampen, effecten van 
ecologische stress op de gezondheid, 
luchtvervuiling, chemicaliën, aantasting van 
de ozonlaag, lawaai, enz.) of onrechtstreeks 
(voedsel, volgens het huidige 
gemeenschapsrecht genetisch 
gemodificeerde organismen, stress enz.) in 
verband staan met de kwaliteit van het 
milieu.

Or. el

Motivering

Natuurrampen moeten ook worden genoemd, en wat genetisch gemodificeerde organismen  
betreft, bestaat er geldende gemeenschapswetgeving die strikt moet worden nageleefd.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 118
Bijlage III, punt 6

De geografische spreiding van ziekten die De geografische spreiding van ziekten die 
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rechtstreeks (epidemieën, verspreiding van 
ziekten, effecten van ecologische stress op 
de gezondheid, luchtvervuiling, chemicaliën, 
aantasting van de ozonlaag, lawaai, enz.) of 
onrechtstreeks (voedsel, genetisch 
gemodificeerde organismen, stress enz.) in 
verband staan met de kwaliteit van het 
milieu.

rechtstreeks (epidemieën, verspreiding van 
ziekten, effecten van ecologische stress op 
de gezondheid, luchtvervuiling, chemicaliën, 
aantasting van de ozonlaag, lawaai, enz.) of 
onrechtstreeks (voedsel, genetisch 
gemodificeerde organismen, stress enz.) in 
verband staan met de kwaliteit van het 
milieu. De geografische spreiding van 
verkeersongevallen.

Or. it

Motivering

Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid is dit een uiterst belangrijke categorie voor de 
toepassing van INSPIRE.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 119
Bijlage III, punt 7

7. Overheidsdienst en 
milieubewakingsfaciliteiten

7. Utiliteits- en overheidsdiensten

Vestigingsplaatsen van overheidsdiensten,
ziekenhuizen en centra voor medische 
behandelingen, scholen, kleuterscholen 
enz., met inbegrip van faciliteiten voor 
afvalwaterbehandeling, afvalverwerking en 
energieproductie, alsook 
productievestigingen en 
milieubewakingsfaciliteiten die door of 
voor overheidsinstanties worden 
geëxploiteerd.

Utiliteits- en overheidsdiensten omvatten 
onder- en bovengrondse utiliteitsnetwerken 
en faciliteiten zoals riolering, 
afvalbehandeling, energievoorziening, 
telecommunicatie en watertoevoer, en 
administratieve en sociale 
overheidsdiensten zoals 
overheidsbestuurslichamen, scholen en 
ziekenhuizen. 

7a. Milieubewakingsfaciliteiten
Plaatsing en exploitatie van 
milieumonitoringsfaciliteiten omvatten 
waarneming en meting van emissies, van 
de toestand van milieumedia (mariene 
milieu, binnenlandse boven- en 
ondergrondse waterlichamen, lucht en 
bodem) en van andere parameters van het
ecosysteem (biodiversiteit, ecologische 
omstandigheden van de plantengroei, enz.) 
door of namens overheidsinstanties.

Or. nl
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Motivering

Deze beide categorieën zijn totaal verschillend en om die reden verdienen ze in een aparte 
rubriek te worden opgenomen. Monitoringsfaciliteiten zijn buitengewoon belangrijk voor 
ruimtelijke gegevens ten behoeve van het milieu. 

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 120
Bijlage III, punt 10

Geografische spreiding van de bevolking per 
grid, regio, administratieve eenheid of 
andere analytische eenheid.

Geografische spreiding van de bevolking per 
grid, regio, administratieve eenheid of ander 
analytische eenheid. Dit houdt eveneens de 
bevolkingskarakteristieken en 
activiteitsniveaus in.

Or. nl

Motivering

Om de interactie tussen milieu en bevolking beter te begrijpen is het belangrijk om 
bevolkingskarakteristieken (vb. m.b.t. de leeftijdsdistributie) en activiteitspatronen (vb. 
pendelen, sportbeoefening) van de bevolking te kennen.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 121
Bijlage III, punt 11

Gebieden die worden beheerd, gereguleerd 
of gebruikt voor rapportage op Europees, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau, met 
inbegrip van stortplaatsen, gebieden waar 
beperkingen gelden omdat er zich 
drinkwaterbronnen bevinden, 
nitraatgevoelige gebieden, gereguleerde 
vaarwegen op zee of op grote 
binnenwateren, OSPAR-gebieden voor het 
storten van afval, gebieden waar 
geluidsbeperkingen gelden, gebieden waar 
toestemming vereist is voor prospectie en 
mijnbouw, OSPAR-rapportage-eenheden 
en beheerde kustgebieden.

Gebieden die worden beheerd, gereguleerd 
of gebruikt voor rapportage op 
internationaal, Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met inbegrip van 
stortplaatsen, gebieden waar beperkingen 
gelden omdat er zich drankwaterbronnen 
bevinden, nitraatgevoelige gebieden, 
gereguleerde vaarwegen op zee of op grote 
binnenwateren, gebieden voor het storten 
van afval, gebieden waar 
geluidsbeperkingen gelden, gebieden waar 
toestemming vereist is voor prospectie en 
mijnbouw, gebieden voor het beheer van de 
kust en rapportage-eenheden relevant voor 
het milieu. 

Or. nl
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Motivering

Het internationale niveau is zeer relevant zoals de voorbeelden in de voorbeeldlijst aantonen 
en dient daarom te worden toegevoegd. 
Het is in deze context niet relevant te wijzen naar het OSPAR-Verdrag. De rapporteur wenst 
de omschrijving meer algemeen te houden.

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 122
Bijlage III, punt 11 bis (nieuw)

11 bis Gebieden die onder antropogene 
druk staan
Gebieden die onder antropogene druk 
staan, zoals verontreinigde gebieden en 
gebieden die te lijden hebben van 
geluidsoverlast en straling. 

Or. en

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 123
Bijlage III, punt 12

Kwetsbare gebieden die worden gekenmerkt 
door natuurrisico's (alle atmosferische, 
hydrologische, seismische, vulkanische 
fenomenen en ongecontroleerde branden die, 
door hun locatie, hevigheid en frequentie, 
mogelijk ernstige maatschappelijke 
gevolgen kunnen hebben), zoals 
overstromingen, aardverschuivingen, 
lawines, bosbranden, aardbevingen en
vulkaanuitbarstingen.

Kwetsbare gebieden die worden gekenmerkt 
door natuurrisico's (alle atmosferische, 
hydrologische, seismische, vulkanische 
fenomenen en ongecontroleerde branden die, 
door hun locatie, hevigheid en frequentie, 
mogelijk ernstige maatschappelijke 
gevolgen kunnen hebben), zoals 
overstromingen, aardverschuivingen, 
lawines, bosbranden, aardbevingen,
vulkaanuitbarstingen, aardverschuivingen 
en verzakkingen.

Or. it

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 124
Bijlage III, punt 19 bis (nieuw)

19 bis. Hernieuwbare energiebronnen 

Or. en
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