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Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 34
Punkt uzasadnienia 1

1) Polityka Wspólnoty w kwestii środowiska 
musi dążyć do wysokiego poziomu ochrony, 
biorąc pod uwagę różnorodność sytuacji w 
różnych regionach Wspólnoty. Przy 
opracowywaniu polityki w zakresie 
środowiska od Wspólnoty oczekuje się 
wzięcia pod uwagę dostępnych danych 
naukowych i technicznych, warunków 
środowiskowych w różnych regionach 
Wspólnoty, gospodarczego i społecznego 
rozwoju Wspólnoty jako całości oraz 
zrównoważonego rozwoju jej regionów. Dla 
wielu polityk w kwestii środowiska 
niezbędne są informacje związane z 
aspektem przestrzennym. Ponadto te same 
informacje są często potrzebne do 
formułowania i wdrażania innych polityk 
wspólnotowych, które zgodnie z art. 6 
Traktatu muszą zawierać wymagania 
dotyczące ochrony środowiska. Aby 
doprowadzić do takiej integracji, należy 
ustanowić instrument koordynacji

1) Polityka Wspólnoty w kwestii środowiska 
musi dążyć do wysokiego poziomu ochrony, 
biorąc pod uwagę różnorodność sytuacji w 
różnych regionach Wspólnoty. Przy 
opracowywaniu polityki w zakresie 
środowiska od Wspólnoty oczekuje się 
wzięcia pod uwagę dostępnych danych 
naukowych i technicznych, warunków 
środowiskowych w różnych regionach 
Wspólnoty, gospodarczego i społecznego 
rozwoju Wspólnoty jako całości oraz 
zrównoważonego rozwoju jej regionów. Dla 
wielu polityk w kwestii środowiska 
niezbędne są informacje związane z 
aspektem przestrzennym. Ponadto te same 
informacje są często potrzebne do 
formułowania i wdrażania innych polityk 
wspólnotowych, które zgodnie z art. 6 
Traktatu muszą zawierać wymagania 
dotyczące ochrony środowiska. Aby 
doprowadzić do takiej integracji, należy 
poprawić koordynację pomiędzy 
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pomiędzy podmiotami dostarczającymi 
informacje na te tematy i użytkownikami 
tych informacji, tak aby możliwe było 
łączenie informacji i wiedzy pochodzących 
z różnych sektorów. 

podmiotami dostarczającymi informacje na 
te tematy i użytkownikami tych informacji, 
tak aby możliwe było łączenie informacji 
i wiedzy pochodzących z różnych sektorów.

Or. fr

Uzasadnienie

Działania różnych władz krajowych są już koordynowane, zatem potrzebna jest poprawa tej 
koordynacji.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 35
Punkt uzasadnienia 3

3) Problemy dotyczące dostępności, jakości i 
organizacji informacji przestrzennej są 
problemami wspólnymi dla wielu obszarów 
działalności informacji i doświadczają ich 
władze publiczne na różnych poziomach. 
Rozwiązanie tych problemów wymaga 
działań nastawionych na wymianę, dzielenie 
się, dostęp i stosowanie interoperacyjnych 
danych przestrzennych i serwisów danych 
przestrzennych z różnych poziomów władz 
publicznych i różnych sektorów. Należy 
zatem utworzyć infrastrukturę informacji 
przestrzennej we Wspólnocie.

3) Problemy dotyczące dostępności, jakości i 
organizacji informacji przestrzennej są 
problemami wspólnymi dla wielu obszarów 
działalności informacji i doświadczają ich 
władze publiczne na różnych poziomach. 
Rozwiązanie tych problemów wymaga 
działań nastawionych na wymianę, dzielenie 
się, dostęp i stosowanie interoperacyjnych 
danych przestrzennych i serwisów danych 
przestrzennych z różnych poziomów władz 
publicznych i różnych sektorów. Należy 
zatem rozwinąć infrastrukturę informacji 
przestrzennej we Wspólnocie, poprzez 
wzajemne połączenie istniejących 
infrastruktur informacji przestrzennej 
w większym stopniu niż do tej pory.

Or. fr

Uzasadnienie

Działania różnych władz krajowych są już koordynowane, zatem potrzebna jest poprawa tej 
koordynacji, a także rozwój infrastruktury wspólnotowej.

Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 36
Punkt uzasadnienia 7
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7) Niniejsza dyrektywa powinna pozostawać 
bez uszczerbku dla dyrektywy 2003/98/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
listopada 2003 r. w sprawie ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego, której cele uzupełniają cele 
niniejszej dyrektywy. Jednakże Komisja 
powinna podjąć dalsze środki w celu 
poruszenia kwestii istotnych dla ponownego 
wykorzystywania konkretnej kategorii 
informacji sektora publicznego, której 
dotyczy niniejsza dyrektywa.

7) Niniejsza dyrektywa powinna pozostawać 
bez uszczerbku dla dyrektywy 2003/98/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
listopada 2003 r. w sprawie ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego, której cele uzupełniają cele 
niniejszej dyrektywy. Jednakże Komisja 
powinna podjąć dalsze środki w celu 
poruszenia kwestii istotnych dla ponownego 
wykorzystywania konkretnej kategorii 
informacji sektora publicznego, której 
dotyczy niniejsza dyrektywa. W tych 
działaniach powinny zostać użyte te same 
terminy co w dyrektywie 2003/98/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
listopada 2003 r., a ich znaczenie powinno 
być respektowane. Ponieważ dyrektywa 
2003/98/WE w sprawie ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego ma zostać zakończona do 30 
czerwca 2005 r., należy podjąć kroki 
zapewniające, że Państwa Członkowskie nie 
poniosą żadnych dodatkowych kosztów z 
tytułu wdrożenia dyrektywy INSPIRE.

Or. de

Uzasadnienie

Cele dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego 
(która ma zostać wdrożona do 30 czerwca 2005 r.) miały służyć uzupełnieniu dyrektywy 
INSPIRE. Komisja powinna w związku z tym rozwiązać zagadnienia dotyczące ponownego 
wykorzystywania informacji sektora publicznego mieszczących się w zakresie obydwu 
dyrektyw. 

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 37
Punkt uzasadnienia 13 a (nowy)

13 a) Inicjatywa INSPIRE musi być 
finansowana w wystarczającym stopniu, 
szczególnie w odniesieniu do jej aspektów 
budżetowych.

Or. el
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Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 38
Punkt uzasadnienia 15

15) Do dzielenia się danymi przestrzennymi 
pomiędzy różnymi poziomami władz 
publicznych we Wspólnocie niezbędne są 
usługi sieciowe. Usługi te powinny 
umożliwiać wyszukiwanie, przetwarzanie, 
przeglądanie i pobieranie danych
przestrzennych oraz wykorzystywanie 
danych przestrzennych i usług świadczonych 
drogą internetową. Aby zapewnić 
interoperacyjność infrastruktur utworzonych 
przez Państwa Członkowskie, usługi 
sieciowe powinny działać zgodnie ze 
wspólnie uzgodnionymi specyfikacjami 
i minimalnymi kryteriami wydajności. Sieć 
usług powinna również obejmować usługi 
pobierania danych, co pozwoli władzom 
publicznym na udostępnianie swoich 
zestawów danych przestrzennych i usług.

15) Do dzielenia się danymi przestrzennymi 
pomiędzy różnymi poziomami władz 
publicznych we Wspólnocie niezbędne są 
usługi sieciowe. Usługi te powinny 
umożliwiać wyszukiwanie, przetwarzanie, 
przeglądanie i pobieranie danych
przestrzennych oraz wykorzystywanie 
danych przestrzennych i usług świadczonych 
drogą internetową. Aby zapewnić 
interoperacyjność infrastruktur utworzonych 
przez Państwa Członkowskie, usługi 
sieciowe powinny działać zgodnie ze 
wspólnie uzgodnionymi specyfikacjami 
i minimalnymi kryteriami wydajności. Sieć 
usług powinna również obejmować usługi 
kompatybilnych połączeń sieciowych, co 
pozwoli władzom publicznym na 
udostępnianie swoich zestawów danych 
przestrzennych i usług.

Or. el

Uzasadnienie

Kompatybilność systemów sieciowych jest istotnym elementem umożliwiania realizacji 
różnych działań, np. wysyłania danych, otrzymywania i dostarczania informacji.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 39
Punkt uzasadnienia 16

16) Doświadczenie w Państwach 
Członkowskich pokazuje, że dla udanego 
wdrożenia infrastruktury informacji 
przestrzennej ważne jest bezpłatne 
udostępnienie minimalnej ilości usług. 

16) Doświadczenie w Państwach 
Członkowskich pokazuje, że dla udanego 
wdrożenia infrastruktury informacji 
przestrzennej ważne jest bezpłatne 
udostępnienie minimalnej ilości usług. 
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Państwa Członkowskie powinny zatem 
udostępnić, jako minimum i bezpłatnie, 
usługi zezwalające na odkrywanie 
i przeglądanie zestawów danych 
przestrzennych.

Państwa Członkowskie i Unia Europejska 
powinny zatem udostępnić, jako minimum 
i bezpłatnie, usługi zezwalające na 
odkrywanie i przeglądanie zestawów danych 
przestrzennych. 

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ to infrastruktura Wspólnoty wymaga rozwijania, należy ją włączyć do tych usług 
informacji publicznej.

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 40
Punkt uzasadnienia 22

22) Skuteczne wprowadzanie infrastruktury 
informacji przestrzennej wymaga 
koordynacji tych wszystkich, którzy są 
zainteresowani zbudowaniem takiej 
infrastruktury, jako wprowadzający dane lub 
ich użytkownicy. Należy zatem ustanowić 
odpowiednie struktury koordynacyjne 
zarówno w Państwach Członkowskich, jak 
i na poziomie wspólnotowym. 

22) Skuteczne wprowadzanie infrastruktury 
informacji przestrzennej wymaga 
koordynacji tych wszystkich, którzy są 
zainteresowani zbudowaniem takiej 
infrastruktury, jako wprowadzający dane lub 
ich użytkownicy. Należy zatem ustanowić 
odpowiednie struktury koordynacyjne na 
różnych szczeblach rządowych oraz 
uwzględnić podział uprawnień i 
obowiązków pomiędzy Państwami 
Członkowskimi.

Or. nl

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni pragnie uwzględnić konstytucyjne przyznawanie poszczególnych uprawnień 
i obowiązków w Państwach Członkowskich. W celu uniknięcia niepotrzebnej biurokracji, 
lepszym rozwiązaniem wydaje się zapewnienie, że kontakty z Komisją w odniesieniu do 
niniejszej dyrektywy będą się odbywać poprzez różne struktury koordynacyjne, jakie zostaną 
uzgodnione przez różne szczeble administracji rządowej Państw Członkowskich.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 41
Punkt uzasadnienia 22
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22) Skuteczne wprowadzanie infrastruktury 
informacji przestrzennej wymaga 
koordynacji tych wszystkich, którzy są 
zainteresowani zbudowaniem takiej 
infrastruktury, jako wprowadzający dane lub 
ich użytkownicy. Należy zatem ustanowić 
odpowiednie struktury koordynacyjne 
zarówno w Państwach Członkowskich, jak 
i na poziomie wspólnotowym.

22) Skuteczne wprowadzanie infrastruktury 
informacji przestrzennej wymaga 
koordynacji tych wszystkich, którzy są 
zainteresowani zbudowaniem takiej 
infrastruktury, jako wprowadzający dane lub 
ich użytkownicy. Należy zatem ustanowić 
odpowiednie struktury koordynacyjne na 
różnych szczeblach kompetencji –
lokalnym, krajowym i wspólnotowym, które 
powinny działać dwukierunkowo.

Or. el

Uzasadnienie

Ponieważ w innym wypadku pożądany cel nie zostanie osiągnięty.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 42
Art. 1 ust. 1

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne 
zasady tworzenia infrastruktury informacji 
przestrzennej we Wspólnocie dla celów 
wspólnotowych polityk ochrony środowiska 
oraz polityk lub działań mogących mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na 
środowisko naturalne.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia elementy 
lub główne składniki planowania 
strategicznego przeznaczone do tworzenia 
infrastruktury informacji przestrzennej we 
Wspólnocie dla celów polityki 
zrównoważonego wzrostu we Wspólnocie 
oraz polityk lub działań mogących mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na 
środowisko naturalne.

Or. el

Uzasadnienie

Ponieważ od szczytu w Goeteborgu jest to oficjalna polityka Wspólnoty.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 43
Art. 1 ust. 1

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne 
zasady tworzenia infrastruktury informacji 
przestrzennej we Wspólnocie dla celów 
wspólnotowych polityk ochrony środowiska 
oraz polityk lub działań mogących mieć 

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne 
zasady tworzenia infrastruktury informacji 
przestrzennej we Wspólnocie dla celów 
wspólnotowych polityk ochrony środowiska 
oraz polityk lub działań mogących mieć 
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bezpośredni lub pośredni wpływ na 
środowisko naturalne.

bezpośredni lub pośredni wpływ na 
środowisko naturalne i zarządzanie 
przestrzenne.

Or. it

Uzasadnienie

Wdrożenie dyrektywy Inspire przyniesie bezpośrednie korzyści w zakresie wykorzystania 
gruntu.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 44
Art. 1 ust. 2 akapit 1

2. Infrastruktura informacji przestrzennej we 
Wspólnocie opiera się na infrastrukturach 
informacji przestrzennej ustanowionych 
i obsługiwanych przez Państwa 
Członkowskie. 

2. Infrastruktura informacji przestrzennej we 
Wspólnocie opiera się na infrastrukturach 
informacji przestrzennej ustanowionych 
i obsługiwanych przez Państwa
Członkowskie. Komisja może odgrywać rolę 
koordynatora, szczególnie w związku 
z inicjatywami w wymiarze wspólnotowym, 
takimi jak poszukiwania satelitarne.

Or. it

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że harmonizacja danych na szczeblu europejskim wymaga 
ponadnarodowej koordynacji.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 45
Art. 1 ust. 2 akapit 1

2. Infrastruktura informacji przestrzennej we 
Wspólnocie opiera się na infrastrukturach 
informacji przestrzennej ustanowionych 
i obsługiwanych przez Państwa 
Członkowskie. 

2. Infrastruktura informacji przestrzennej we 
Wspólnocie opiera się na infrastrukturach 
informacji przestrzennej ustanowionych 
i obsługiwanych przez Państwa
Członkowskie oraz na każdej odpowiedniej 
infrastrukturze istniejącej już na szczeblu 
wspólnotowym.

Or. fr
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 46
Art. 1 ust. 2 akapit 1

2. Infrastruktura informacji przestrzennej 
we Wspólnocie opiera się na 
infrastrukturach informacji przestrzennej 
ustanowionych i obsługiwanych przez 
Państwa Członkowskie.

2. Infrastruktura geodanych we Wspólnocie 
opiera się na istniejących infrastrukturach
geodanych ustanowionych i obsługiwanych 
przez Państwa Członkowskie.

Or. de

Uzasadnienie

„Geodane” to zwyczajowe wyrażenie używane w języku niemieckim.

Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 47
Art. 2 ust. 1 lit. (c)

c) są w posiadaniu: c) stanowią odpowiedzialność lub są
przetwarzane według wskazówek:

i) władz publicznych, będąc utworzone, 
otrzymane, zarządzane lub uaktualniane 
przez te władze;

i) władz publicznych, które tworzą lub 
zarządzają, lub uaktualniają dane, lub je 
otrzymują;

ii) osoby fizycznej lub prawnej w imieniu 
władz publicznych;
iii) strony trzeciej, której udostępniono 
usługi przesyłania danych zgodnie z art. 17 
ust. 3;

ii) strony trzeciej, której udostępniono sieć
zgodnie z art. 17 ust. 3;

Or. de

Uzasadnienie

Termin „w posiadaniu” został tu użyty beż żadnych dodatkowych wyjaśnień. 
„Odpowiedzialność” jest terminem bardziej odpowiednim. Musi być jasne, że każdy organ 
ma prawo autoryzować wykorzystanie geodanych.
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 48
Art. 2 ust. 2 lit. c)

c) są w posiadaniu: c) stanowią odpowiedzialność lub są 
przetwarzane według wskazówek:

i) władz publicznych, będąc utworzone, 
otrzymane, zarządzane lub uaktualniane 
przez te władze;

i) władz publicznych, które tworzą lub 
zarządzają, lub uaktualniają dane, lub je 
otrzymują; 

ii) osoby fizycznej lub prawnej w imieniu 
władz publicznych;
iii) strony trzeciej, której udostępniono 
usługi przesyłania danych zgodnie z art. 17 
ust. 3;

ii) strony trzeciej, której udostępniono sieć
zgodnie z art. 17 ust. 3;

Or. de

Uzasadnienie

Termin „w posiadaniu” został tu użyty beż żadnych dodatkowych wyjaśnień. W celu 
wyjaśnienia tego terminu proponuje się, aby po słowach „są w posiadaniu” wstawić słowa 
„zgodnie z 11 punktem uzasadnienia dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania 
informacji sektora publicznego” lub aby przeformułować ten ustęp, tak aby nie wymagał 
wyjaśnienia. W naszej ocenie „odpowiedzialność” jest terminem bardziej odpowiednim, 
poprzez który rozumiemy, że każdy organ ma prawo autoryzować wykorzystanie tych 
geodanych. Nawet jeżeli termin „władze publiczne” jest bardziej szczegółowo wyjaśniony w 
dalszej części niniejszej dyrektywy, należy skrytykować fakt, że zastosowano tu inne terminy 
niż w dyrektywie w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (w 
której stosuje się termin „organ sektora publicznego”).

Poprawkę złożył Satu Hassi

Poprawka 49
Art. 2 ust. 4 akapit 1a (nowy)

Zainteresowane strony, w tym organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, użytkownicy, 
wytwórcy danych i dostawcy usług o 
wartości dodanej, będą miały możliwość 
uczestniczenia w procesie wprowadzania 
jakichkolwiek zmian załączników do 
niniejszej dyrektywy.
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Or. en

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 50
Art. 3 ust. 1

1. Niniejsza dyrektywa nie uchybia 
przepisom dyrektywy 2003/4/WE, 
z zastrzeżeniem odmiennych przepisów.

1. Niniejsza dyrektywa nie uchybia 
przepisom dyrektywy 2003/4/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

Sformułowanie „z zastrzeżeniem odmiennych przepisów” jest niejasne, ponieważ nie zostało 
wskazane, skąd takie przepisy mogłyby pochodzić. Z drugiej strony konieczna jest również 
koordynacja z art. 3 ust. 2.

Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 51
Art. 4

W przypadku zestawów danych 
przestrzennych przetrzymywanych przez 
władze publiczne lub w ich imieniu zgodnie 
z art. 2 ust. 1 lit. c), gdzie władze te działają 
na najniższym szczeblu rządów w Państwie 
Członkowskim, niniejsza dyrektywa 
obowiązuje tylko w odniesieniu do danych 
przestrzennych, których zbieranie lub 
rozprowadzanie koordynowane jest przez 
inne władze publiczne lub jest wymagane 
prawem krajowym.

W przypadku zestawów danych 
przestrzennych przetrzymywanych przez 
władze publiczne lub w ich imieniu zgodnie 
z art. 2 ust. 1 lit. c), gdzie władze te działają 
na najniższym szczeblu rządów w Państwie 
Członkowskim (tzn. na szczeblu lokalnym, 
czyli w miastach i gminach), niniejsza 
dyrektywa obowiązuje, tylko jeżeli 
ustanowione zostaną przepisy w 
odniesieniu do tych zestawów danych w 
prawie krajowym na wyższym szczeblu 
rządów lub jeżeli istnieją przepisy prawne 
dotyczące wykorzystania tych danych.

Or. de

Uzasadnienie

Podczas gdy art. 5 lit. a) odnosi się do szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, w tym 
artykule użyty został termin „najniższy szczebel”. 
Konieczna jest spójność terminologiczna, przynajmniej w ramach niniejszej dyrektywy. W 
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związku z tym należy wyjaśnić, którego z tych trzech szczebli dotyczy informacja (szczebel 
lokalny). 

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 52
Art. 4

W przypadku zestawów danych 
przestrzennych przetrzymywanych przez 
władze publiczne lub w ich imieniu zgodnie 
z art. 2 ust. 1 lit. c), gdzie władze te działają 
na najniższym szczeblu rządów w Państwie 
Członkowskim, niniejsza dyrektywa 
obowiązuje tylko w odniesieniu do danych 
przestrzennych, których zbieranie lub 
rozprowadzanie koordynowane jest przez 
inne władze publiczne lub jest wymagane 
prawem krajowym.

Dla celów niniejszej dyrektywy stosuje się 
następujące definicje:

1) „infrastruktura informacji 
przestrzennej” oznacza infrastrukturę, 
której elementy składowe zawierają 
metadane, zestawy danych przestrzennych 
oraz związanych z nimi usług; usługi 
i technologie sieciowe; umowy dotyczące 
podziału, dostępu i użytkowania; 
mechanizmy, procesy oraz procedury 
koordynacji i monitorowania ustanowione, 
obsługiwane lub udostępniane zgodnie 
z niniejszą dyrektywą;
2) „dane przestrzenne” oznaczają wszelkie 
dane z bezpośrednim lub pośrednim 
odniesieniem do konkretnego miejsca lub 
obszaru geograficznego;
3) „zestaw danych przestrzennych” oznacza
określony zbiór danych przestrzennych;
4) „usługi dotyczące danych 
przestrzennych” oznaczają operacje, które 
można przeprowadzić za pomocą aplikacji 
komputerowej, na danych przestrzennych 
zawartych w zestawach danych 
przestrzennych lub w powiązanych z nimi 
metadanych;
5) „obiekt przestrzenny” oznacza 
abstrakcyjne przedstawienie występującej 
w świecie rzeczywistym jednostki 
powiązanej z konkretnym miejscem lub 
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obszarem geograficznym;
6) „metadane” oznaczają informacje 
opisujące zestawy danych przestrzennych 
oraz związane z nimi usługi i umożliwiające 
ich odnalezienie, klasyfikowanie 
i wykorzystanie;
7) „władze publiczne” oznaczają:
a) każdy rząd lub inny rodzaj administracji 
publicznej, wraz z publicznymi organami 
doradczymi, na szczeblu narodowym, 
regionalnym lub lokalnym;
b) każdą osobę fizyczną lub prawną 
sprawującą publiczne funkcje 
administracyjne zgodnie z prawem 
krajowym, wraz z badaniami i innymi 
szczególnymi obowiązkami, działaniami lub 
usługami związanymi ze środowiskiem; 
c) każdą osobę fizyczną lub prawną 
pełniącą funkcje publiczne lub świadczącą 
usługi publiczne pod kontrolą osoby lub 
organu określonych w lit. a) lub lit. b).
Państwa Członkowskie mogą zastrzec, że 
kiedy organy lub instytucje działają 
w charakterze prawodawczym lub 
sądowym, nie należy ich traktować jako 
władze publiczne dla celów niniejszej 
dyrektywy. 
8) „strona trzecia” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną inną niż władze 
publiczne, używającą kodu dostępu.

Or. el

Uzasadnienie

Nowe sformułowanie uszczegółowi niniejszą dyrektywę i poprawi jej spójność.

Poprawkę złożył Satu Hassi

Poprawka 53
Art. 4

W przypadku zestawów danych 
przestrzennych przetrzymywanych przez 
władze publiczne lub w ich imieniu zgodnie 
z art. 2 ust. 1 lit. c), gdzie władze te działają 
na najniższym szczeblu rządów w Państwie 

W przypadku zestawów danych 
przestrzennych przetrzymywanych przez 
władze publiczne lub w ich imieniu zgodnie 
z art. 2 ust. 1 lit. c), gdzie władze te działają 
na najniższym szczeblu rządów w Państwie 
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Członkowskim, niniejsza dyrektywa 
obowiązuje tylko w odniesieniu do danych 
przestrzennych, których zbieranie lub 
rozprowadzanie koordynowane jest przez 
inne władze publiczne lub jest wymagane 
prawem krajowym. 

Członkowskim, dane dodatkowe do danych 
przestrzennych, których zbieranie lub 
rozprowadzanie koordynowane jest przez 
inne władze publiczne lub jest wymagane 
prawem krajowym, będą zapewniane 
dobrowolnie.

Or. en

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 54
Art. 5

Dla celów niniejszej dyrektywy za władze 
publiczne uznaje się:

Dla celów niniejszej dyrektywy za władze 
publiczne uznaje się:

a) rząd lub inny rodzaj administracji 
publicznej, wraz z publicznymi organami 
doradczymi, na szczeblu narodowym, 
regionalnym lub lokalnym;

a) rząd lub inny rodzaj administracji 
publicznej, wraz z publicznymi organami 
doradczymi, na szczeblu narodowym, 
regionalnym lub lokalnym;

b) każdą osobę fizyczną lub prawną 
sprawującą publiczne funkcje 
administracyjne zgodnie z prawem 
krajowym, wraz ze szczególnymi 
obowiązkami, działaniami lub usługami 
związanymi ze środowiskiem;

b) każdą osobę fizyczną lub prawną 
bezpośrednio sprawującą publiczne funkcje 
administracyjne zgodnie z prawem 
krajowym, wraz ze szczególnymi 
obowiązkami, działaniami lub usługami 
bezpośrednio związanymi ze środowiskiem; 

c) każdą osobę fizyczną lub prawną 
pełniącą funkcje publiczne lub świadczącą 
usługi publiczne pod kontrolą osoby lub 
organu określonych w lit. a) lub lit. b).

Państwa Członkowskie mogą zastrzec, że 
kiedy organy lub instytucje działają w 
charakterze prawodawczym lub sądowym, 
nie należy ich traktować jako władze 
publiczne dla celów niniejszej dyrektywy. 

Or. de

Uzasadnienie

Definicje zawarte w lit.  b) i c) zawierają niewystarczające rozróżnienie pomiędzy władzami 
publicznymi w ich prawdziwym znaczeniu, do obowiązków których należy zakładanie 
i utrzymywanie infrastruktury danych przestrzennych jako zadania publicznego, a stronami 
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trzecimi, które mogą po prostu brać udział w tym procesie. W szczególności, na podstawie 
sformułowania lit. c), osoby prawne prawa prywatnego będące w całości własnością 
Republiki Federalnej Niemiec mogłyby zostać zakwalifikowane jako władze publiczne 
w rozumieniu niniejszej dyrektywy. Taka klasyfikacja zaciemniłaby podział odpowiedzialności 
między prywatnymi stronami trzecimi, w tym firmami, a organami rządowymi.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 55
Art. 5 lit. c)

c) każdą osobę fizyczną lub prawną pełniącą
funkcje publiczne lub świadczącą usługi 
publiczne pod kontrolą osoby lub organu 
określonych w lit. a) lub lit. b).

c) każdą osobę fizyczną lub prawną pełniącą
zadania publiczne w rozumieniu dyrektywy 
2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie 
ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego lub świadczącą usługi 
publiczne pod kontrolą osoby lub organu 
określonych w lit. a) lub lit. b).

Or. de

Uzasadnienie

Podczas gdy dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora 
publicznego odnosi się do „organów sektora publicznego” oraz „zadań publicznych”, 
niniejszy artykuł odnosi się do „administracji publicznej”, „publicznych organów 
doradczych”, „odpowiedzialności publicznej” i „funkcji publicznych”. Jednakże terminy te 
nie są wyjaśnione, w związku z czym takie wyjaśnienie jest konieczne.

Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 56
Art. 5 lit. c)

c) każdą osobę fizyczną lub prawną pełniącą
funkcje publiczne lub świadczącą usługi 
publiczne pod kontrolą osoby lub organu 
określonych w lit. a) lub lit. b).

c) każdą osobę fizyczną lub prawną pełniącą
zadania publiczne w rozumieniu dyrektywy 
2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie 
ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego lub świadczącą usługi 
publiczne pod kontrolą osoby lub organu 
określonych w lit. a) lub lit. b).

Or. de
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Uzasadnienie

Podczas gdy dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora 
publicznego odnosi się do „organów sektora publicznego” oraz „zadań publicznych” 
niniejszy artykuł odnosi się do „administracji publicznej”, „publicznych organów 
doradczych”, „odpowiedzialności publicznej” i „funkcji publicznych”. Jednakże terminy te 
nie są wyjaśnione.

Poprawkę złożył Satu Hassi

Poprawka 57
Art. 5 akapit 2

Państwa Członkowskie mogą zastrzec, że 
kiedy organy lub instytucje działają w 
charakterze prawodawczym lub sądowym, 
nie należy ich traktować jako władze 
publiczne dla celów niniejszej dyrektywy.

tekst zostaje skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ust. 2 stanowi niepotrzebne wyłączenie, jako że polityka ochrony środowiska i orzecznictwo 
dotyczące środowiska stanowią część ogólnego zestawu informacji związanych ze 
środowiskiem. Informacje te są dostępne w ramach unijnego programu IDA (wymiana danych 
pomiędzy administracjami) oraz w ramach obowiązkowych ram interoperacyjności Państw 
Członkowskich - eGovernment.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 58
Art. 5 akapit 2

Państwa Członkowskie mogą zastrzec, że 
kiedy organy lub instytucje działają w 
charakterze prawodawczym lub sądowym, 
nie należy ich traktować jako władze 
publiczne dla celów niniejszej dyrektywy.

tekst zostaje skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Musi również istnieć możliwość zastosowania definicji władz publicznych do organów 
sądowych, takich jak sąd. 



PE 353.672v01-00 16/52 AM\555961PL.doc

PL

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 59
Art. 7

Państwa Członkowskie tworzą i obsługują 
infrastruktury informacji przestrzennej 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Państwa Członkowskie tworzą i obsługują 
infrastruktury informacji przestrzennej 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Jeżeli strony trzecie uczestniczą w tym 
procesie, powinny one otrzymać – jeżeli 
poniesione zostały znaczne koszty 
finansowe – odpowiednią rekompensatę.
Jeżeli dane zostały następnie wykorzystane 
dla celów komercyjnych, powinny one być 
uprawnione do adekwatnej części zysków.

Or. de

Uzasadnienie

Większą uwagę należy poświęcić aspektom finansowym dostarczania i wykorzystywania 
danych. Podmioty prywatne ponoszą wysokie koszty zarówno gromadzenia danych, jak i 
dokonywania koniecznej konwersji na formaty kompatybilne z bankiem danych. Koszty te 
powinny być odpowiednio rekompensowane. W Uzasadnieniu Komisja również przewiduje, że 
prognozowane zyski w sektorze prywatnym będą dobre. Wartość finansowa takich danych 
musi w związku z tym zostać adekwatnie uwzględniona.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 60
Art. 7

Państwa Członkowskie tworzą i obsługują 
infrastruktury informacji przestrzennej 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Państwa Członkowskie tworzą i obsługują 
infrastruktury własnej informacji 
przestrzennej zgodnie z niniejszą dyrektywą. 
Komisja może podjąć działania 
koordynujące i standaryzujące.

Or. it

Uzasadnienie

Należy jaśniej zdefiniować krajowe i wspólnotowe zakresy odpowiedzialności.
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 61
Art. 8 ust. 2 lit. b)

b) praw użytkowania zestawów danych 
przestrzennych oraz związanych z nimi
usług;

b) warunków użytkowania usług i zestawów 
geodanych (łącznie z ważnością geodanych 
dla specjalnych zastosowań);

Or. de

Uzasadnienie

Należy włączyć warunki użytkowania oraz przedstawić dowody, że zostały one zaakceptowane 
(podobnie do umów licencyjnych aplikacji pobieranych z Internetu), ponieważ geodane 
tworzy się również w specjalny sposób do specjalnych celów. Wykorzystanie takich danych do 
innych celów może mieć negatywne konsekwencje. Informacje dotyczące geodanych 
w samych metadanych nie wyłączają wytwórcy danych z roszczeń odszkodowawczych od 
początku. Wytwórcy danych muszą w związku z tym nalegać na umieszczanie tych warunków 
użytkowania, które m.in. zawierają opis użytkowania, dla którego dane zostały wydane. 
W przeciwnym razie w dyrektywie należy umieścić przepis dotyczący wyłączenia wytwórców 
danych z jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych (patrz też poprawka do art. 26).

Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 62
Art. 8 ust. 2 lit. b)

b) praw użytkowania zestawów danych 
przestrzennych oraz związanych z nimi
usług;

b) warunków użytkowania usług i zestawów 
geodanych (łącznie z ważnością geodanych 
dla specjalnych zastosowań);

Or. de

Uzasadnienie

Należy włączyć warunki użytkowania oraz przedstawić dowody, że zostały one zaakceptowane 
(podobnie do umów licencyjnych aplikacji pobieranych z Internetu), ponieważ geodane 
tworzy się również w specjalny sposób do specjalnych celów. Wykorzystanie takich danych do 
innych celów może mieć negatywne konsekwencje. Informacje dotyczące geodanych 
w samych metadanych nie wyłączają wytwórcy danych z roszczeń odszkodowawczych od 
początku. Wytwórcy danych muszą w związku z tym nalegać na umieszczanie tych warunków 
użytkowania, które m.in. zawierają opis użytkowania dla którego dane zostały wydane. 
W przeciwnym razie w dyrektywie należy umieścić przepis dotyczący wyłączenia wytwórców 
danych z jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych (patrz też poprawka do art. 26).
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Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 63
Art. 8 ust. 2 lit. b)

b) praw użytkowania zestawów danych 
przestrzennych oraz związanych z nimi
usług;

b) praw użytkowania zestawów danych 
przestrzennych oraz związanych z nimi
usług, a także wszelkich związanych z nimi 
kosztów;

Or. fr

Uzasadnienie

Koszty i ich porównania stanowią istotną informację.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 64
Art. 8 ust. 2 lit. e)

e) zestawów danych przestrzennych, do 
których dostęp publiczny jest ograniczony 
zgodnie z art. 19 oraz powodów tych 
ograniczeń.

tekst zostaje skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Nie wydaje się, aby istniała potrzeba stworzenia metadanych dla zestawów danych, do 
których dostęp publiczny jest ograniczony.

Poprawkę złożył Satu Hassi

Poprawka 65
Art. 9

Państwa Członkowskie tworzą metadane 
opisane w art. 8 zgodnie z następującym
harmonogramem:

Państwa Członkowskie tworzą metadane 
opisane w art. 8 [3 lata po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy] w przypadku 
zestawów danych przestrzennych 
odpowiadających jednostkom tematycznym 
wymienionym w załącznikach I, II i III 
mających zastosowanie dla terytorium 
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Państwa Członkowskiego.

a) do [3 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających jednej lub 
więcej spośród jednostek tematycznych
wymienionych w załącznikach I i II;
b) do [6 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających jednej lub 
więcej spośród jednostek tematycznych 
wymienionych w załączniku III.

Or. en

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 66
Art. 9

Państwa Członkowskie tworzą metadane 
opisane w art. 8 zgodnie z następującym 
harmonogramem:

Państwa Członkowskie tworzą metadane 
opisane w art. 8 zgodnie z następującym 
harmonogramem:

a) do [3 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających jednej lub 
więcej spośród jednostek tematycznych 
wymienionych w załącznikach I i II;

a) do [3 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych
przestrzennych dotyczących jednej lub 
więcej spośród jednostek tematycznych 
wymienionych w załącznikach I i II;

b) do [6 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających jednej lub 
więcej spośród jednostek tematycznych 
wymienionych w załączniku III.

b) do [6 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych
przestrzennych dotyczących jednej lub 
więcej spośród jednostek tematycznych 
wymienionych w załączniku III.

Or. nl

Uzasadnienie

Sprawozdawczymi pragnie, aby było jasne, o jakich danych jest tu mowa, ale przede 
wszystkim pragnie, aby sformułowanie w art. 9 było spójne z celami przedstawionymi 
w art. 2. 
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Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 67
Art. 9

Państwa Członkowskie tworzą metadane 
opisane w art. 8 zgodnie z następującym 
harmonogramem:

Państwa Członkowskie tworzą metadane 
opisane w art. 8 zgodnie z następującym 
harmonogramem:

a) do [3 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających jednej lub 
więcej spośród jednostek tematycznych 
wymienionych w załącznikach I i II;

a) do [3 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających 
którymkolwiek spośród jednostek 
tematycznych wymienionych w 
załącznikach I i II;

b) do [6 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych
przestrzennych odpowiadających jednej lub 
więcej spośród jednostek tematycznych 
wymienionych w załączniku III.

b) do [6 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających 
którymkolwiek spośród jednostek 
tematycznych wymienionych w załączniku 
III.

Or. es

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 68
Art. 11 ust. 1 lit. a)

a) zharmonizowane specyfikacje danych 
przestrzennych;

a) specyfikacje harmonizacji danych 
przestrzennych;

Or. es

.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 69
Art. 11 ust. 2

2. Osoby zainteresowane opisywanymi 
danymi przestrzennymi z racji swojej roli 
w infrastrukturze informacji przestrzennej, 

2. Przedstawiciele Państw Członkowskich 
na szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym mogą otrzymać, z racji swojej 
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która obejmuje użytkowników, 
producentów, dostawców usług o wartości 
dodanej lub organ koordynujący otrzymują 
możliwość uczestnictwa w przygotowaniu 
przepisów wykonawczych wymienionych w 
ust. 1.

roli jako wytwórców, posiadaczy 
i dostawców geodanych, a osoby 
zainteresowane opisywanymi geodanymi 
z racji swojej roli w infrastrukturze 
geodanych, która obejmuje użytkowników, 
producentów, dostawców usług o wartości 
dodanej lub organ koordynujący, otrzymują 
możliwość uczestnictwa w przygotowaniu 
przepisów wykonawczych wymienionych 
w ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

W tekście Komisji, osoby uczestniczące w procesie przygotowawczym są wymienione w 
porządku odwrotnym do roli rzeczywistych uczestników procesu wytwarzania, 
przechowywania i dostarczania danych. Poprawka sformułowania tekstu jest konieczna, aby 
odzwierciedlić skalę poniesionych wydatków oraz dystrybucję kosztów.

Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 70
Art. 11 ust. 2

2. Osoby zainteresowane opisywanymi 
danymi przestrzennymi z racji swojej roli 
w infrastrukturze informacji przestrzennej, 
która obejmuje użytkowników, 
producentów, dostawców usług o wartości 
dodanej lub organ koordynujący otrzymują 
możliwość uczestnictwa w przygotowaniu 
przepisów wykonawczych wymienionych w
ust. 1.

2. Przedstawiciele Państw Członkowskich 
na szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym mogą otrzymać, z racji swojej 
roli jako wytwórców, posiadaczy 
i dostawców geodanych, a osoby 
zainteresowane opisywanymi geodanymi 
z racji swojej roli w infrastrukturze 
geodanych, która obejmuje użytkowników, 
producentów, dostawców usług o wartości 
dodanej lub organ koordynujący otrzymują 
możliwość uczestnictwa w przygotowaniu 
przepisów wykonawczych wymienionych 
w ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

W tekście Komisji, osoby uczestniczące w procesie przygotowawczym są wymienione w 
porządku odwrotnym do roli rzeczywistych uczestników procesu wytwarzania, 
przechowywania i dostarczania danych. Poprawka sformułowania tekstu jest konieczna, aby 
odzwierciedlić skalę poniesionych wydatków oraz dystrybucję kosztów.
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Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 71
Art. 13 ust. 1

1. W przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających jednej lub 
więcej spośród jednostek tematycznych 
wymienionych w załącznikach I i II, 
przepisy wykonawcze wymienione w art. 11 
ust. 1 lit. a) spełniają warunki wymienione 
w ust. 2, 3 i 4.

1. W przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających 
którymkolwiek spośród jednostek 
tematycznych wymienionych w 
załącznikach I, II lub III, przepisy 
wykonawcze wymienione w art. 11 ust. 1 lit. 
a) spełniają warunki wymienione w ust. 2, 3 
i 4. 

Or. es

Uzasadnienie

Należy również poczynić odniesienie do załącznika III w tym ustępie, ponieważ jest to sekcja 
tematyczna, która powinna być właściwie zharmonizowana, a przede wszystkim, dlatego że 
wyznaczono dalszy termin na włączenie.

Poprawkę złożył Satu Hassi

Poprawka 72
Art. 13 ust. 1

1. W przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających jednej lub 
więcej spośród jednostek tematycznych
wymienionych w załącznikach I i II, 
przepisy wykonawcze wymienione w art. 11 
ust. 1 lit. a) spełniają warunki wymienione 
w ust. 2, 3 i 4. 

1. W przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających 
jednostkom tematycznym wymienionym
w załącznikach I i II, przepisy wykonawcze 
wymienione w art. 11 ust. 1 lit. a) spełniają 
warunki wymienione w ust. 2, 3 i 4. 

Or. en

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 73
Art. 13 ust. 2 lit. a)
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a) wspólnego systemu niepowtarzalnych 
identyfikatorów obiektów przestrzennych;

tekst zostaje skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Należy skoncentrować wysiłki na zabezpieczaniu harmonizacji i integracji kategorii cech 
i nazewnictwa, bez podejmowania prób narzucenia systemu niepowtarzalnych
identyfikatorów dla poszczególnych obiektów.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 74
Art. 13 ust. 2 lit. a)

a) wspólnego systemu niepowtarzalnych 
identyfikatorów obiektów przestrzennych;

a) zestawu systemów identyfikatorów 
obiektów geograficznych, które mogą być 
wykorzystywane wspólnie;

Or. fr

Uzasadnienie

Propozycja jest niejasna. Celem tego instrumentu jest umożliwienie wymiany wspólnych 
działań, o których jest mowa w powyższym artykule. Użycie słów „niepowtarzalne 
identyfikatory" może być mylące, ponieważ mogłoby się odnosić do techniki już 
wykorzystywanej, co nie wydaje się właściwe. W celu uniknięcia różnych interpretacji, termin 
„niepowtarzalne identyfikatory" powinien zostać poprawiony.

Poprawkę złożył Satu Hassi

Poprawka 75
Art. 14

Przepisy wykonawcze wymienione w art. 11 
ust. 1 lit. a) zostają przyjęte zgodnie 
z następującym harmonogramem:

Przepisy wykonawcze zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających 
jednostkom tematycznym wymienionym 
w załącznikach I, II i III, wymienione 
w art. 11 ust. 1 lit. a) zostają przyjęte [2 lata
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy].

a) do [2 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających jednej lub 
więcej spośród jednostek tematycznych 
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wymienionych w załączniku I;
b) do [5 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających jednej lub 
więcej spośród jednostek tematycznych 
wymienionych w załączniku II lub III.

Or. en

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 76
Art. 14

Przepisy wykonawcze wymienione w art. 11 
ust. 1 lit. a) zostają przyjęte zgodnie 
z następującym harmonogramem:

Przepisy wykonawcze wymienione w art. 11 
ust. 1 lit. a) zostają przyjęte zgodnie 
z następującym harmonogramem:

a) do [2 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających jednej lub 
więcej spośród jednostek tematycznych 
wymienionych w załączniku I;

a) do [2 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych 
przestrzennych dotyczących jednej lub 
więcej spośród jednostek tematycznych 
wymienionych w załączniku I;

b) do [5 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających jednej lub 
więcej spośród jednostek tematycznych 
wymienionych w załączniku II lub III.

b) do [5 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych 
przestrzennych dotyczących jednej lub
więcej spośród jednostek tematycznych 
wymienionych w załączniku II lub III.

Or. nl

Uzasadnienie

Sprawozdawczymi pragnie, aby było jasne, o jakich danych jest tu mowa, ale przede 
wszystkim pragnie, aby sformułowanie w art. 14 było spójne z celami przedstawionymi 
w art. 2. 

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 77
Art. 14

Przepisy wykonawcze wymienione w art. 11 
ust. 1 lit. a) zostają przyjęte zgodnie 
z następującym harmonogramem:

Przepisy wykonawcze wymienione w art. 11
ust. 1 lit. a) zostają przyjęte zgodnie 
z następującym harmonogramem:
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a) do [2 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających jednej lub 
więcej spośród jednostek tematycznych 
wymienionych w załączniku I;

a) do [2 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających 
którymkolwiek spośród jednostek 
tematycznych wymienionych w załączniku 
I;

b) do [5 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających jednej lub 
więcej spośród jednostek tematycznych 
wymienionych w załączniku II lub III.

b) do [5 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających 
którymkolwiek spośród jednostek 
tematycznych wymienionych w załączniku 
II lub III.

Or. es

Poprawkę złożyły Caroline Jackson i Mary Honeyball

Poprawka 78
Art. 15

Państwa Członkowskie zapewniają 
doprowadzenie do zgodności z tymi 
specyfikacjami zestawów danych 
przestrzennych zebranych lub 
aktualizowanych później niż w ciągu dwóch 
lat po przyjęciu odpowiednich specyfikacji 
wymienionych w art. 11 ust. 1 lit. a) poprzez 
adaptację zestawów danych przestrzennych 
lub poprzez ich przekształcenie. 

Państwa Członkowskie zapewniają 
doprowadzenie do zgodności z tymi 
specyfikacjami zestawów danych 
przestrzennych zebranych,
restrukturyzowanych lub 
przebudowywanych w całości później niż 
w ciągu dwóch lat po przyjęciu 
odpowiednich specyfikacji wymienionych 
w art. 11 ust. 1 lit. a) poprzez adaptację 
specyfikacji lub poprzez interoperacyjność. 

Or. en

Uzasadnienie

Tekst w obecnej postaci wymagałby, aby duże bazy danych poddawane mniejszym regularnym 
aktualizacjom zostały w całości przebudowane zgodnie z nowymi specyfikacjami. To powinno 
mieć zastosowanie tylko do większej przebudowy lub tworzenia nowych baz danych. Czas, 
środki finansowe i doświadczenie należy skoncentrować na przyszłej pracy, a nie na 
przebudowie przeszłych dokonań; oraz na zapewnieniu interoperacyjności, czyli pozwoleniu 
bazom danych na interakcje bez niewspółmiernego wymogu zachowania dokładnie tej samej 
struktury.
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Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 79
Art. 16 ust. 1

1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
wszelkie informacje lub dane potrzebne 
zgodnie z przepisami wykonawczymi 
wymienionymi w art. 11 ust. 1 zostały 
udostępnione władzom publicznym lub 
stronom trzecim zgodnie z warunkami, 
które nie ograniczają ich użycia w tym celu.

1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
wszelkie informacje lub dane potrzebne 
zgodnie z przepisami wykonawczymi 
wymienionymi w art. 11 ust. 1 zostały 
udostępnione władzom publicznym lub 
stronom trzecim lub wymienione z tymi 
władzami lub stronami zgodnie 
z postanowieniami dyrektywy w sprawie 
ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego. Ograniczenia w 
zakresie wykorzystania muszą być 
przekazywane w sposób przejrzysty i 
zrozumiały w formie warunków 
użytkowania i muszą być akceptowane 
przez użytkowników w jasnej formie, tak 
aby uniknąć niewłaściwego wykorzystania i 
wynikających z niego szkód.

Or. de

Uzasadnienie

Postanowienie to prawdopodobnie stoi w sprzeczności z odpowiadającymi postanowieniami 
dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, 
mówiącymi o tym, że Komisja może, na mocy procedury określonej w art. 30 ust. 2, przyjąć 
przepisy wykonawcze dla umów dotyczących wymiany geodanych. Nie wskazano tu nawet 
treści ani zakresu tych przepisów wykonawczych. Byłoby lepiej, dla pewności prawnej 
obywateli europejskich, pozostać przy istniejących dyrektywach unijnych zamiast ciągle 
tworzyć nowe sformułowania, które do pewnego stopnia, stoją w istotnej sprzeczności z 
istniejącymi definicjami.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 80
Art. 17

1. Państwa Członkowskie tworzą i obsługują 
usługi przesyłania danych, aby udostępnić 
metadane i zestawy danych przestrzennych 

1. Państwa Członkowskie tworzą i obsługują 
usługi interoperacyjne, aby udostępnić 
metadane i zestawy danych przestrzennych 
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oraz związanych z nimi usług poprzez usługi 
opisane w art. 18 ust. 1.

oraz związanych z nimi usług poprzez usługi 
opisane w art. 18 ust. 1.

2. Usługi przesyłania danych, o których 
mowa w ust. 1, udostępnia się władzom 
publicznym.

2. Usługi interoperacyjne, o których mowa 
w ust. 1, udostępnia się władzom 
publicznym.

3. Usługi przesyłania danych, o których 
mowa w ust. 1, udostępnia się stronom 
trzecim na ich prośbę, pod warunkiem, że 
ich zestawy danych przestrzennych oraz 
związane z nimi usługi są zgodne 
z przepisami wykonawczymi 
ustanawiającymi wymagania dotyczące 
w szczególności metadanych, usług 
sieciowych i interoperacyjności. 

3. Usługi interoperacyjne, o których mowa 
w ust. 1, udostępnia się stronom trzecim na 
ich prośbę, pod warunkiem, że ich zestawy 
danych przestrzennych oraz związane z nimi 
usługi są zgodne z przepisami 
wykonawczymi ustanawiającymi 
wymagania dotyczące w szczególności 
metadanych, usług sieciowych 
i interoperacyjności. 

Or. es

Uzasadnienie

IDE jest zintegrowaną strukturą współrzędnych geograficznych dystrybuowanych w różnych 
systemach informacji geograficznej, dostępną w Internecie z minimalną liczbą standardowych 
protokołów i specyfikacji. Oprócz danych i metadanych, obejmuje technologie poszukiwania i 
dostępu do tych danych, standardów ich wytwarzania, zarządzania nimi i dystrybucji, a także 
umów między poszczególnymi wytwórcami danych, a także między wytwórcami danych a 
użytkownikami. Jest to w związku z tym struktura zapewniająca usługi wzajemnego 
połączenia i interoperacyjności systemu informacji geograficznych, a transferowanie danych 
do systemu to tylko jedno z zadań, jakie wykonuje.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 81
Art. 18 ust. 1 akapit 2

Usługi te są proste w użyciu i dostępne za 
pośrednictwem Internetu lub innego 
odpowiedniego, publicznie dostępnego 
środka telekomunikacji.

Usługi te są proste w użyciu i dostępne za 
pośrednictwem Internetu lub innego 
odpowiedniego, publicznie dostępnego 
środka telekomunikacji, z wyjątkiem 
danych, których publiczne przekazywanie 
pociągnęłoby za sobą pewne niekorzystne 
skutki. Dla tych wyjątków zostaną podane 
pełne uzasadnienia. 

Or. el

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest uwzględnienie obszaru danych sensytywnych, które, jeżeli zostaną 
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podane do publicznej wiadomości, mogłyby spowodować problemy społeczne.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 82
Art. 18 ust. 1 akapit 2

Usługi te są proste w użyciu i dostępne za 
pośrednictwem Internetu lub innego 
odpowiedniego, publicznie dostępnego 
środka telekomunikacji.

Usługi te są proste w użyciu i dostępne za 
pośrednictwem Internetu lub innego 
odpowiedniego, publicznie dostępnego 
środka telekomunikacji, zgodnie 
z uzgodnieniami finansowymi Państw 
Członkowskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Struktury krajowe mają różne modele gospodarcze. Niektóre są w całości finansowane przez 
państwo, podczas gdy inne tylko częściowo. W związku z tym, konieczne jest respektowanie 
zasady pomocniczości w tym zakresie.

Poprawkę złożył Satu Hassi

Poprawka 83
Art. 19 ust. 1 lit. d)

d) poufność informacji handlowych lub 
przemysłowych, gdy poufność ta jest 
zagwarantowana prawem krajowym lub 
wspólnotowym w celu ochrony prawowitych 
interesów gospodarczych, włączając w to 
interes publiczny zachowania poufności 
statystyk i tajności podatkowej; 

d) poufność informacji handlowych lub 
przemysłowych, gdy poufność ta jest 
zagwarantowana prawem krajowym lub 
wspólnotowym w celu ochrony prawowitych 
interesów gospodarczych; 

Or. en

Poprawkę złożyły Caroline Jackson i Mary Honeyball

Poprawka 84
Art. 19 ust. 1 lit. f a) (nowa)

fa) prawa własności intelektualnej;
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Or. en

Uzasadnienie

INSPIRE nie może ustalać przepisów różniących się od istniejącego prawodawstwa, 
szczególnie w odniesieniu do stosowania dyrektywy w sprawie publicznego dostępu do 
informacji dotyczących środowiska (2003/4). Art. 19 projektu Komisji powinien po prostu 
powielić podstawy odmowy określone w art. 4 ust. 2 tej dyrektywy.

Poprawkę złożyły Caroline Jackson i Mary Honeyball

Poprawka 85
Art. 19 ust. 1 lit. f b) (nowa)

fb) interesy lub ochrona każdej osoby, która 
dobrowolnie dostarczyła wymagane 
informacje, bez prawnego obowiązku ani 
bez możliwości znalezienia się w takim 
obowiązku, chyba że osoba taka wyraziła 
zgodę na udostępnienie danych informacji.

Or. en

Uzasadnienie

INSPIRE nie może ustalać przepisów różniących się od istniejącego prawodawstwa, 
szczególnie w odniesieniu do stosowania dyrektywy w sprawie publicznego dostępu do 
informacji dotyczących środowiska (2003/4). Art. 19 projektu Komisji powinien po prostu 
powielić podstawy odmowy określone w art. 4 ust. 2 tej dyrektywy.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 86
Art. 19 ust. 2

2. Przyczyny ograniczania dostępu 
wymienione w ust. 1 interpretuje się 
w sposób restrykcyjny, biorąc pod uwagę 
w poszczególnych przypadkach interes 
publiczny, któremu służyłoby udzielenie 
tego dostępu. W każdym poszczególnym 
przypadku interes publiczny, któremu 
służyłoby ujawnienie informacji, porównuje 
się z interesem publicznym, któremu 
służyłoby ograniczenie lub uwarunkowanie 
dostępu. Państwa Członkowskie nie mogą 

2. Interes publiczny, któremu służyłoby 
ujawnienie informacji, porównuje się 
w każdym poszczególnym przypadku
z interesem publicznym, któremu służyłoby 
ograniczenie lub uwarunkowanie dostępu.
Wówczas należy obwiednio uwzględnić 
poufność tajemnicy zawodowej i handlowej.
Państwa Członkowskie nie mogą z racji 
ust. 1 lit. a), e) oraz f) ograniczać dostępu do 
informacji dotyczących emisji do 
środowiska naturalnego. 
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z racji ust. 1 lit. a), d), e) oraz f) ograniczać 
dostępu do informacji dotyczących emisji do 
środowiska naturalnego. 

Or. de

Uzasadnienie

Przy wykorzystaniu prywatnych danych należy zapewnić kompleksowe zabezpieczenie 
poufności danych handlowych lub firmowych w takim zakresie, w jakim są one chronione 
przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego w celu ochrony uprawnionych interesów 
gospodarczych. Restrykcyjna interpretacja tych praw ochrony budzi znaczne prawne 
wątpliwości.

Poprawkę złożył Satu Hassi

Poprawka 87
Art. 19 ust. 2

2. Przyczyny ograniczania dostępu 
wymienione w ust. 1 interpretuje się 
w sposób restrykcyjny, biorąc pod uwagę 
w poszczególnych przypadkach interes 
publiczny, któremu służyłoby udzielenie 
tego dostępu. W każdym poszczególnym 
przypadku interes publiczny, któremu 
służyłoby ujawnienie informacji, porównuje 
się z interesem publicznym, któremu 
służyłoby ograniczenie lub uwarunkowanie 
dostępu. Państwa Członkowskie nie mogą 
z racji ust. 1 lit. a), d), e) oraz f) ograniczać 
dostępu do informacji dotyczących emisji do 
środowiska naturalnego. 

2. Przyczyny ograniczania dostępu 
wymienione w ust. 1 interpretuje się 
w sposób restrykcyjny, biorąc pod uwagę 
w poszczególnych przypadkach interes 
publiczny, któremu służyłoby udzielenie 
tego dostępu. W każdym poszczególnym 
przypadku interes publiczny, któremu 
służyłoby ujawnienie informacji, porównuje 
się z interesem publicznym, któremu 
służyłoby ograniczenie lub uwarunkowanie 
dostępu. Państwa Członkowskie nie mogą 
ograniczać dostępu do informacji 
dotyczących emisji do środowiska 
naturalnego. 

Or. en

Poprawkę złożyły Caroline Jackson i Mary Honeyball

Poprawka 88
Art. 20 ust. 1

1. Państwa Członkowskie zapewniają 
bezpłatny publiczny dostęp do usług 
wymienionych w art. 18 ust. 1 lit. a) i b). 

1. Państwa Członkowskie zapewniają 
bezpłatny publiczny dostęp do usług 
wymienionych w art. 18 ust. 1 lit. a) oraz 
publiczny dostęp do usług wymienionych w 
art. 1 lit. b). W tym drugim przypadku, tam 
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gdzie będzie to właściwe, może to 
obejmować opłatę i/lub licencję dla osoby 
świadczącej usługę dla publicznych 
odbiorców lub, jeżeli zadecyduje tak 
dostawca usług, dla samych odbiorców.

Or. en

Uzasadnienie

Dane przestrzenne już są publicznie dostępne bez żadnych opłat poprzez strony internetowe, 
takie jak www.multimap.com. Jest to możliwe dzięki temu, że firma oferująca dostęp (np. 
multimap) płaci za informacje z agencji kartograficznych Państwa Członkowskiego i pokrywa 
koszty przychodami z reklam. Niniejsza poprawka ma zachęcić do częstszej stosowania 
praktyki publicznego nieodpłatnego udostępniania danych przy równoczesnej ochronie praw 
własności intelektualnej.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 89
Art. 20

1. Państwa Członkowskie zapewniają 
bezpłatny publiczny dostęp do usług 
wymienionych w art. 18 ust. 1 lit. a) i b).

1. Państwa Członkowskie zapewniają 
bezpłatny publiczny dostęp do usług 
wymienionych w art. 18 ust. 1 lit. a).

2. Tam, gdzie władze publiczne pobierają 
opłaty za usługi wymienione w art. 18 ust. 1 
lit. c) i e), Państwa Członkowskie 
zapewniają dostępność usług handlu za 
pośrednictwem Internetu. 

2. Tam, gdzie władze publiczne pobierają 
opłaty za usługi wymienione w art. 18 ust. 1 
lit. b), c), d) i e), Państwa Członkowskie 
zapewniają dostępność usług handlu za 
pośrednictwem Internetu.

Or. de

Uzasadnienie

Usługi wymienione w lit. b) i d) mogą również wiązać się z wysokimi kosztami z powodu 
wysokiej jakości ich wykonania. 

Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 90
Art. 20

1. Państwa Członkowskie zapewniają 
bezpłatny publiczny dostęp do usług 

1. Państwa Członkowskie zapewniają 
bezpłatny publiczny dostęp do usług 
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wymienionych w art. 18 ust. 1 lit. a) i b). wymienionych w art. 18 ust. 1 lit. a).

2. Tam, gdzie władze publiczne pobierają 
opłaty za usługi wymienione w art. 18 ust. 1
lit. c) i e), Państwa Członkowskie 
zapewniają dostępność usług handlu za 
pośrednictwem Internetu. 

2. Tam, gdzie władze publiczne pobierają 
opłaty za usługi wymienione w art. 18 ust. 1 
lit. b), c), d) i e), Państwa Członkowskie 
zapewniają dostępność usług handlu za 
pośrednictwem Internetu.

Or. de

Uzasadnienie

Usługi wymienione w lit. b) i d) mogą również wiązać się z wysokimi kosztami z powodu 
wysokiej jakości ich wykonania.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 91
Art. 20 ust. 2

2. Tam, gdzie władze publiczne pobierają 
opłaty za usługi wymienione w art. 18 ust. 1
lit. c) i e), Państwa Członkowskie 
zapewniają dostępność usług handlu za
pośrednictwem Internetu.

2. Tam, gdzie władze publiczne pobierają 
opłaty za usługi wymienione w art. 18 ust. 1
lit. c) i e), Państwa Członkowskie 
zapewniają dostępność usług opartych na 
technologiach informatycznych.

Or. it

Uzasadnienie

Pobieranie opłat za usługi może przyjmować różne formy, a termin „usług opartych na 
technologiach informatycznych” jest szerszy niż „usług handlu za pośrednictwem Internetu”.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 92
Art. 21 ust. 2 akapit 2

Państwa Członkowskie mogą również 
zapewnić dostęp do tych usług przez swoje 
własne punkty dostępu. 

Państwa Członkowskie zapewnią dostęp do 
tych usług przez swoje własne punkty 
dostępu. 

Or. es

Uzasadnienie

Zamiast dawać Państwom Członkowskim możliwość zapewnienia dostępu do usług, należy je 



AM\555961PL.doc 33/52 PE 353.672v01-00

PL

zobowiązać do ustanowienia krajowego geoportalu.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 93
Art. 23 ust. 1 akapit 1

1. Państwa Członkowskie przyjmują środki 
służące do dzielenia się zestawami danych 
przestrzennych oraz związanymi z nimi 
usługami pomiędzy władzami publicznymi. 
Środki te umożliwiają władzom publicznym 
Państw Członkowskich oraz instytucjom 
i organom Wspólnoty uzyskanie dostępu do 
zestawów danych przestrzennych 
i związanych z nimi usług oraz wymianę 
i wykorzystywanie tych zestawów i usług 
dla celów zadań publicznych, które mogą 
mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na 
środowisko naturalne.

1. Państwa Członkowskie, za zgodą 
instytucji regionalnych i lokalnych, 
przyjmują środki służące do dzielenia się 
zestawami danych przestrzennych oraz 
związanymi z nimi usługami pomiędzy 
władzami publicznymi. Środki te 
umożliwiają władzom publicznym Państw 
Członkowskich oraz instytucjom i organom 
Wspólnoty uzyskanie dostępu do zestawów 
danych przestrzennych i związanych z nimi 
usług oraz wymianę i wykorzystywanie tych 
zestawów i usług dla celów zadań 
publicznych, które mogą mieć bezpośredni 
lub pośredni wpływ na środowisko 
naturalne.

Or. it

Uzasadnienie

Władze i organy samorządu lokalnego również powinny zostać zaangażowane.

Poprawkę złożyły Caroline Jackson i Mary Honeyball

Poprawka 94
Art. 23 ust. 1 akapit 2

Środki opisane w ustępie pierwszym 
wykluczają jakiekolwiek ograniczenia 
w miejscach dostępu, w szczególności 
natury transakcyjnej, proceduralnej, 
prawnej, instytucjonalnej lub finansowej. 

W celu zwiększenia wykorzystania 
i wspólnego użytkowania danych, władze 
publiczne Państw Członkowskich oraz 
instytucje i organy Wspólnoty będą mieć 
dostęp do zestawów danych przestrzennych 
i usług i będą z nich korzystać na podstawie 
istniejących ram prawnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zachęcać do ponownego wykorzystania danych przestrzennych. Jednakże większość 
dostawców danych przestrzennych udostępnia je za opłatą. Przychody te pokrywają 
utrzymanie i rozwój usług w celu spełnienia wymagań klientów. Niniejszy artykuł może mieć 
znaczny negatywny wpływ na kapitał inwestycyjny, jaki dostawcy danych mogą przeznaczyć 
na świadczone przez nich usługi w celu spełnienia potrzeb klientów i poprawy jakości danych. 
Zezwolenie na ponowne wykorzystanie danych bez opłaty jest nietrwałe i będzie skutkować 
gorszą jakością informacji, a tym samym mniejszymi korzyściami wynikającymi z 
zaproponowanej dyrektywy.

Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 95
Art. 23 ust. 1 akapit 2

Środki opisane w ustępie pierwszym 
wykluczają jakiekolwiek ograniczenia 
w miejscach dostępu, w szczególności 
natury transakcyjnej, proceduralnej, 
prawnej, instytucjonalnej lub finansowej. 

Środki opisane w ustępie pierwszym 
wykluczają jakiekolwiek ograniczenia w 
miejscach dostępu przez władze publiczne 
realizujące zadania publiczne, 
w szczególności ograniczenia natury 
transakcyjnej, proceduralnej, prawnej,
instytucjonalnej lub finansowej, 
z zastrzeżeniem że ograniczenia 
wykorzystania nie są wymagane do ochrony 
użytkowników przed szkodami 
wynikającymi z nieświadomego 
niewłaściwego wykorzystania danych.

Or. de

Uzasadnienie

Zalecane jest tu sformułowanie analogiczne do sformułowania zawartego w art. 2, 7.4 
dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 96
Art. 23 ust. 1 akapit 2

Środki opisane w ustępie pierwszym 
wykluczają jakiekolwiek ograniczenia 
w miejscach dostępu, w szczególności 
natury transakcyjnej, proceduralnej, 
prawnej, instytucjonalnej lub finansowej.

Środki opisane w ustępie pierwszym 
wykluczają jakiekolwiek ograniczenia 
w miejscach dostępu, w szczególności 
natury transakcyjnej, proceduralnej, 
prawnej, instytucjonalnej lub finansowej, 
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z wyjątkiem ograniczeń wynikających 
z prawa własności intelektualnej.

Or. fr

Poprawkę złożyły Caroline Jackson i Mary Honeyball

Poprawka 97
Art. 23 ust. 2

2. Możliwość dzielenia się danymi 
przestrzennymi, opisana w ust. 1, jest 
otwarta dla organów utworzonych na 
podstawie umów międzynarodowych, 
których stronami są Państwa Członkowskie 
lub Wspólnota, do wykonywania zadań, 
które mogą mieć bezpośredni lub pośredni 
wpływ na środowisko naturalne. 

2. Te same ustalenia w zakresie dzielenia 
się danymi przestrzennymi, opisane w ust. 1, 
są otwarte dla organów utworzonych na 
podstawie umów międzynarodowych, 
których stronami są Państwa Członkowskie 
lub Wspólnota, do wykonywania zadań, 
które mogą mieć bezpośredni lub pośredni 
wpływ na środowisko naturalne. 

Or. en

Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 98
Art. 23 ust. 2

2. Możliwość dzielenia się danymi 
przestrzennymi, opisana w ust. 1, jest 
otwarta dla organów utworzonych na 
podstawie umów międzynarodowych, 
których stronami są Państwa Członkowskie 
lub Wspólnota, do wykonywania zadań, 
które mogą mieć bezpośredni lub pośredni 
wpływ na środowisko naturalne. 

2. Możliwość dzielenia się danymi 
przestrzennymi, opisana w ust. 1, jest 
otwarta dla organów utworzonych na 
podstawie umów międzynarodowych, 
których stronami są Państwa Członkowskie 
lub Wspólnota, do wykonywania zadań, 
które mają wpływ na środowisko naturalne. 
Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie 
wspólnych danych jest wyłączone. 

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsze sformułowanie jest zbyt szerokie i przekracza wystarczający zakres. Odpowiedzialne 
organy posiadające świadomość środowiskową mogą wykorzystywać te dane, jednak 
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wielonarodowe korporacje również mogą czuć się upoważnione, np. z racji umów 
handlowych, do komercyjnego wykorzystywania udostępnionych danych. Odrzucamy 
możliwość jednostronnego dzielenia się tymi danymi przez wspomniane organy. Jeżeli organy 
te rzeczywiście wyraża zainteresowanie, w każdym indywidualnym przypadku proponuje się 
procedurę określoną w art. 30.

Poprawkę złożyły Caroline Jackson i Mary Honeyball

Poprawka 99
Art. 23 ust. 3

3. Państwa Członkowskie podejmują 
odpowiednie środki, aby zapobiec 
zniekształceniu konkurencji w wypadkach, 
w których władze publiczne prowadzą 
również działalność gospodarczą 
niezwiązaną z wykonywaniem ich zadań 
publicznych, i podają te środki do 
wiadomości publicznej. 

3. Państwa Członkowskie podejmują 
odpowiednie środki, aby zapobiec 
zniekształceniu konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno mieć miejsca żadne zniekształcenie konkurencji. Druga część ust. 3 wprowadza 
niepotrzebne rozróżnienie między organizacjami publicznymi i prywatnymi.

Poprawkę złożyły Caroline Jackson i Mary Honeyball

Poprawka 100
Art. 23 ust. 4

4. Instytucje i organy Wspólnoty mają 
dostęp do zestawów danych przestrzennych 
i związanych z nimi usług szerszy niż ten 
opisany w ust. 1. Komisja, zgodnie 
z procedurą opisaną w art. 30 ust. 2, 
przyjmuje przepisy wykonawcze regulujące 
taki dostęp i związane z nim prawa do 
użytkowania. 

tekst zostaje skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno mieć miejsca żadne zniekształcenie konkurencji. Ust. 4 nie jest już konieczny, 
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ponieważ poprawione ust. 1 i 2 zajmują się kwestią możliwego wymogu dostępu do 
dodatkowych danych przestrzennych.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 101
Art. 23 ust. 4

4. Instytucje i organy Wspólnoty mają 
dostęp do zestawów danych przestrzennych 
i związanych z nimi usług szerszy niż ten 
opisany w ust. 1. Komisja, zgodnie 
z procedurą opisaną w art. 30 ust. 2, 
przyjmuje przepisy wykonawcze regulujące 
taki dostęp i związane z nim prawa do 
użytkowania. 

4. Instytucje i organy Wspólnoty mają 
skoordynowane umowy dotyczące dostępu
do zestawów danych przestrzennych 
i związanych z nimi usług. Komisja, zgodnie 
z procedurą opisaną w art. 30 ust. 2, 
przyjmuje przepisy wykonawcze regulujące 
taki dostęp i związane z nim prawa do 
użytkowania. 

Or. de

Uzasadnienie

Sformułowanie to brzmi tak jakby powinien istnieć nieograniczony dostęp do informacji 
wszystkich Państw Członkowskich. Nie może to być zamiarem Komisji i w związku z tym tekst 
powinien być wyrażony jaśniej.

Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 102
Art. 24

Komisja, zgodnie z procedurą opisaną 
w art. 30 ust. 2, przyjmuje przepisy 
wykonawcze zwiększające możliwość 
ponownego wykorzystania zestawów 
danych przestrzennych i związanych z nimi 
usług przez strony trzecie. Te przepisy 
wykonawcze mogą zawierać ustanowienie 
wspólnych warunków licencjonowania. 

Komisja, zgodnie z procedurą opisaną 
w art. 30 ust. 2, przyjmuje przepisy 
wykonawcze zwiększające możliwość 
ponownego wykorzystania zestawów 
geodanych i związanych z nimi usług przez 
strony trzecie. Te przepisy wykonawcze, 
które powinny być spójne 
z postanowieniami dyrektywy 2003/98 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
listopada 2003 r., mogą zawierać 
ustanowienie wspólnych warunków 
licencjonowania. 

Or. de
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Uzasadnienie

Niezależnie od tego czy odpowiednie przepisy są przyjęte prze Komisję na mocy art. 30 ust. 2 
lub przez same Państwa Członkowskie, te przepisy wykonawcze muszą w każdym przypadku 
być zgodne z dyrektywą w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora 
publicznego.

Poprawkę złożył Satu Hassi

Poprawka 103
Art. 24 ust. 1 a (nowy)

Ustanowienie wspólnych licencji nie 
ograniczy niepotrzebnie możliwości 
ponownego wykorzystania danych 
i wykorzystania usług oraz nie zostanie 
użyte do ograniczenia konkurencji.

Or. en

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 104
Art. 26 ust. 1

1. Komisja jest odpowiedzialna za 
koordynację infrastruktury informacji 
przestrzennej we Wspólnocie na szczeblu 
wspólnotowym, a pomaga jej w tym 
Europejska Agencja Ochrony Środowiska. 

1. Komisja jest odpowiedzialna za 
koordynację infrastruktury geodanych 
istotnych z punktu widzenia środowiska we 
Wspólnocie na szczeblu wspólnotowym, 
a pomaga jej w tym Europejska Agencja 
Ochrony Środowiska. 

Or. de

Uzasadnienie

Całkowicie zapomniano tu o pierwotnym powodzie, dla którego konieczna jest dyrektywa 
INSPIRE. Zamiast koncentrować się na celu, jakim jest umożliwienie dostępu do danych 
istotnych z punktu widzenia środowiska, nacisk kładzie się tu na ogólną koordynację 
infrastruktury geodanych. W związku z tym, należy jasno stwierdzić, że jest to kwestia danych 
dotyczących środowiska, zwłaszcza że Komisja nie posiada uprawnień w kwestiach 
planowania przestrzennego, co mogło prawdopodobnie zostać pominięte w zastosowanej 
terminologii.
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Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 105
Art. 26 ust. 1

1. Komisja jest odpowiedzialna za 
koordynację infrastruktury informacji 
przestrzennej we Wspólnocie na szczeblu 
wspólnotowym, a pomaga jej w tym 
Europejska Agencja Ochrony Środowiska. 

1. Komisja jest odpowiedzialna za 
koordynację infrastruktury geodanych 
istotnych z punktu widzenia środowiska we 
Wspólnocie na szczeblu wspólnotowym, 
a pomaga jej w tym Europejska Agencja 
Ochrony Środowiska. 

Or. de

Uzasadnienie

Całkowicie zapomniano tu o pierwotnym powodzie, dla którego konieczna jest dyrektywa 
INSPIRE. Zamiast koncentrować się na celu, jakim jest umożliwienie dostępu do danych 
istotnych z punktu widzenia środowiska, nacisk kładzie się tu na ogólną koordynację 
infrastruktury geodanych. W związku z tym, należy jasno stwierdzić, że jest to kwestia danych 
dotyczących środowisk, zwłaszcza że Komisja nie posiada uprawnień w kwestiach 
planowania przestrzennego, co mogło prawdopodobnie zostać pominięte w zastosowanej 
terminologii.

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 106
Art. 26 ust. 2

2. Każde Państwo Członkowskie wyznacza 
władzę publiczną odpowiedzialną za 
kontakty z Komisją w kwestiach związanych 
z niniejszą dyrektywą. 

2. Każde Państwo Członkowskie określa
strukturę koordynacyjną odpowiedzialną za 
kontakty z Komisją w kwestiach związanych 
z niniejszą dyrektywą, biorąc pod uwagę
podział uprawnień i obowiązków w 
Państwach Członkowskich.

Or. nl

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni chciałaby wziąć pod uwagę konstytucyjne przyznawanie poszczególnych 
uprawnień i obowiązków w Państwach Członkowskich. W celu uniknięcia niepotrzebnej 
lepszym rozwiązaniem wydaje się umieszczenie zapisu, że kontakty z Komisją w związku 
z niniejszą dyrektywą powinny być realizowane poprzez struktury koordynacyjne uzgodnione 
przez różne szczeble administracji rządowej Państw Członkowskich.
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Poprawkę złożył Satu Hassi

Poprawka 107
Art. 28 ust. 3

3. Informacje uzyskane w wyniku 
monitorowania opisanego w ust. 1 są stale 
udostępniane Komisji.

3. Informacje uzyskane w wyniku 
monitorowania opisanego w ust. 1 są stale 
udostępniane Komisji i udostępniane 
publicznie.

Or. en

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 108
Art. 28 ust. 3 a (nowy)

3a. Proces wzajemnej wymiany 
i rejestrowania danych przestrzennych 
powinien uwzględnić zabezpieczenie praw 
własności intelektualnej. 

Or. el

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 109
Art. 28 ust. 3 b (nowy)

3b. Zarówno władze lokalne i administracja 
centralna będą posiadały uprawnienia do 
przesyłania danych przestrzennych.

Or. el

Uzasadnienie

Rola władz lokalnych została podkreślona, ponieważ zasadniczo większość programów jest 
inicjowana i uruchamiana przez władze lokalne.
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Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 110
Art. 29 ust. 1 lit. d)

d) podsumowanie informacji na temat 
używania infrastruktury informacji 
przestrzennej;

d) podsumowanie dostępnych informacji na 
temat używania infrastruktury informacji 
przestrzennej;

Or. es

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę okresowy charakter sprawozdań, należy określić rodzaj informacji, jakie 
mają być podawane.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 111
Art. 29 ust. 1 lit. e)

e) opis zawartych między władzami 
publicznymi umów w sprawie podziału;

e) opis zawartych między władzami 
publicznymi umów w sprawie 
harmonizacji informacji i dzielenia się 
nimi;

Or. es

Uzasadnienie

Wyjaśnia kwestię umów zawieranych przez władze publiczne.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 112
Załącznik II, ust. 4

Fizyczne i biologiczne pokrycie powierzchni 
ziemi, włączając w to powierzchnie 
sztuczne, obszary rolnicze, lasy, obszary 
(pół-)naturalne, tereny podmokłe, masy 
wodne.

(Nie dotyczy wersji angielskiej.)
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Or. es

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji angielskiej.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 113
Załącznik III, ust. 2

Lokalizacja geograficzna budynków. Lokalizacja geograficzna budynków
i budowli i ich monitoringu.

Or. it

Uzasadnienie

Kategorie powinny obejmować takie budowle jak mosty, a także monitoring.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 114
Załącznik III, ust. 3

Gleby i podglebie charakteryzowane 
w zależności od głębokości, tekstury, 
struktury i zawartości cząstek oraz materiału 
organicznego, kamienistości, a tam, gdzie 
jest to stosowne - przeciętnego nachylenia 
oraz przewidywanej zdolności 
zatrzymywania wody. 

Gleby i podglebie charakteryzowane 
w zależności od głębokości, tekstury, 
struktury i zawartości cząstek oraz materiału 
organicznego, kamienistości, erozji, a tam, 
gdzie jest to stosowne - przeciętnego 
nachylenia oraz przewidywanej zdolności 
zatrzymywania wody. 

Or. es

Uzasadnienie

Erozja jest głównym czynnikiem stopniowej utraty pokrywy gleby w Unii Europejskiej; 
dlatego też dyrektywa powinna również uwzględniać analizy z zakresu erozji.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 115
Załącznik III, ust. 4

Geologia charakteryzowana ze względu na Geologia charakteryzowana ze względu na 
skład, strukturę oraz zmiany i zmiany 
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skład i strukturę. Zalicza się tu również
podłoże skalne i geomorfologię.

struktury, jakie następują w ramach jej 
rozwarstwienia. Zalicza się tu również 
podłoże skalne i geomorfologię.

Or. el

Uzasadnienie

Należy uwzględnić ogólne zmiany, jakie zachodzą w glebie.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 116
Załącznik III, ust. 5

Terytorium charakteryzowane ze względu na 
jego obecny lub przyszły wymiar 
funkcjonalny lub przeznaczenie socjo-
ekonomiczne (np. mieszkaniowe, 
przemysłowe, handlowe, rolnicze,
leśne, wypoczynkowe). 

Terytorium charakteryzowane ze względu na 
jego obecny lub przyszły wymiar 
funkcjonalny lub przeznaczenie socjo-
ekonomiczne (np. mieszkaniowe, 
przemysłowe, handlowe, rolnicze,
leśne, wypoczynkowe) oraz ze względu na 
zgodność z polityką rolną.

Or. it

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 117
Załącznik III, ust. 6

Rozmieszczenie geograficzne występowania 
chorób powiązanych bezpośrednio 
(epidemie, rozprzestrzenianie się chorób, 
wpływ stresu środowiskowego na zdrowie, 
zanieczyszczenie powietrza, chemikalia, 
zmniejszenie grubości warstwy ozonowej, 
hałas, itp.) lub pośrednio (pożywienie, 
organizmy modyfikowane genetycznie, 
stres, itp.) z jakością środowiska 
naturalnego. 

Rozmieszczenie geograficzne występowania 
chorób powiązanych bezpośrednio 
(epidemie, rozprzestrzenianie się chorób, 
klęski żywiołowe, wpływ stresu 
środowiskowego na zdrowie, 
zanieczyszczenie powietrza, chemikalia, 
zmniejszenie grubości warstwy ozonowej, 
hałas, itp.) lub pośrednio (pożywienie, 
organizmy modyfikowane genetycznie 
zgodnie z odpowiednimi przepisami 
wspólnotowymi, stres, itp.) z jakością 
środowiska naturalnego. 
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Or. el

Uzasadnienie

Klęski żywiołowe muszą być uwzględnione, natomiast jeśli chodzi o organizmy modyfikowane 
genetycznie, istnieje wiążące prawodawstwo, którego należy ściśle przestrzegać.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 118
Załącznik III, ust. 6

Rozmieszczenie geograficzne występowania 
chorób powiązanych bezpośrednio 
(epidemie, rozprzestrzenianie się chorób, 
wpływ stresu środowiskowego na zdrowie, 
zanieczyszczenie powietrza, chemikalia, 
zmniejszenie grubości warstwy ozonowej, 
hałas, itp.) lub pośrednio (pożywienie, 
organizmy modyfikowane genetycznie, 
stres, itp.) z jakością środowiska 
naturalnego.

Rozmieszczenie geograficzne występowania 
chorób powiązanych bezpośrednio 
(epidemie, rozprzestrzenianie się chorób, 
wpływ stresu środowiskowego na zdrowie, 
zanieczyszczenie powietrza, chemikalia, 
zmniejszenie grubości warstwy ozonowej, 
hałas, itp.) lub pośrednio (pożywienie, 
organizmy modyfikowane genetycznie, 
stres, itp.) z jakością środowiska 
naturalnego. Rozmieszczenie geograficzne 
wypadków drogowych.

Or. it

Uzasadnienie

Z powodów zdrowia publicznego, jest to niezwykle ważna kategoria w odniesieniu do 
wdrożenia dyrektywy Inspire.

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 119
Załącznik III, ust. 7

7. Usługi rządowe oraz urządzenia do 
monitorowania środowiska

7. Usługi użyteczności publicznej i rządowe

Instytucje publiczne, lokalizacja szpitali 
oraz centrów usług medycznych, szkoły,
przedszkola, itp. Zalicza się tu również 
systemy obsługi kanalizacji, odpadów oraz 
energii, zakłady produkcyjne oraz 
urządzenia do monitorowania środowiska 
obsługiwane przez lub na rzecz władz 
publicznych. 

Do usług użyteczności publicznej 
i rządowych zalicza się naziemne 
i podziemne sieci i urządzenia użyteczności 
publicznej, takie jak kanalizacja, 
gospodarka odpadami, dostawa energii, 
telekomunikacja i zaopatrzenie w wodę 
oraz służby administracyjne, społeczne 
i rządowe, takie jak administracja 
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publiczna, szkoły oraz szpitale.

7a. Urządzenia do monitorowania 
środowiska
Lokalizacja i obsługa urządzeń do 
monitorowania środowiska obejmuje 
obserwację i pomiar emisji, stanu 
środowiska (środowiska morskiego, 
śródlądowych powierzchniowych 
i podziemnych mas wodnych, powietrza 
i gleby) oraz innych parametrów 
ekosystemu (różnorodności biologicznej, 
ekologicznych warunków wegetacji itp.) 
przez władze publiczne lub w ich imieniu. 

Or. nl

Uzasadnienie

Są to dwie całkowicie odmienne kategorie i dlatego powinny być umieszczone w odrębnych 
sekcjach. Urządzenia monitorujące są bardzo ważne w odniesieniu do danych przestrzennych 
dotyczących środowiska. 

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 120
Załącznik III, ust. 10

Geograficzne rozmieszczenie ludności 
według siatki geograficznej, regionu, 
jednostki administracyjnej lub innej 
jednostki analitycznej.

Geograficzne rozmieszczenie ludności 
według siatki geograficznej, regionu, 
jednostki administracyjnej lub innej 
jednostki analitycznej. Obejmuje to także 
charakterystyki ludności i poziomy 
aktywności.

Or. nl

Uzasadnienie

W celu lepszego zrozumienia interakcji zachodzących między ludnością a środowiskiem, 
istotne jest poznanie charakterystyki ludności (np. rozkład wiekowy) i schematy aktywności 
(np. dojeżdżanie do pracy czy aktywność sportowa).
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Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 121
Załącznik III, ust 11

Obszary zarządzane, regulowane lub 
stosowane do tworzenia raportów na 
szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. 
Zalicza się tu również wysypiska śmieci, 
obszary o ograniczonym dostępie wokół 
zbiorników wody pitnej, strefy szczególnie 
zagrożone azotanami, uregulowane tory 
wodne na morzach lub dużych wodach 
śródlądowych, obszary OSPAR (Komisja 
Oslo-Paryż) do wywożenia odpadów, strefy 
ograniczania hałasu, obszary poszukiwań 
górniczych oraz obszary z pozwoleniem na 
wydobycie, rejony dorzeczy, jednostki 
raportowe OSPAR i obszary zarządzania 
strefy brzegowej. 

Obszary zarządzane, regulowane lub 
stosowane do tworzenia raportów na 
szczeblu międzynarodowym, europejskim, 
krajowym i lokalnym. Zalicza się tu również 
wysypiska śmieci, obszary o ograniczonym 
dostępie wokół zbiorników wody pitnej, 
strefy szczególnie zagrożone azotanami, 
uregulowane tory wodne na morzach lub 
dużych wodach śródlądowych, obszary do 
wywożenia odpadów, strefy ograniczania 
hałasu, obszary poszukiwań górniczych oraz 
obszary z pozwoleniem na wydobycie, 
rejony dorzeczy, obszary zarządzania strefy 
brzegowej i jednostki raportowe właściwe 
dla środowiska. 

Or. nl

Uzasadnienie

Szczebel międzynarodowy jest bardzo istotny, jak pokazuje powyższa lista, i w związku z tym 
powinien zostać uwzględniony. 

W tym kontekście nie jest ważne odnoszenie się do Konwencji OSPAR. Sprawozdawczymi 
pragnie, aby sformułowanie było bardziej ogólne.

Poprawkę złożył Satu Hassi

Poprawka 122
Załącznik III, ust. 11 a (nowy)

11a. Obszary oddziaływania antropopresji 
Obszary oddziaływania antropopresji w tym 
obszary zanieczyszczone oraz strefy hałasu 
i promieniowania.

Or. en
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Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 123
Załącznik III, ust. 12

Obszary narażone charakteryzowane według 
zagrożeń naturalnych (wszystkie zjawiska 
atmosferyczne, hydrologiczne, sejsmiczne, 
wulkaniczne oraz pożary, które, ze względu 
na swoją lokalizację, mogą wywrzeć 
poważny wpływ na społeczeństwo), 
np. powodzi, obsunięć się ziemi, lawin, 
pożarów lasów, trzęsień ziemi, wybuchów 
wulkanów. 

Obszary narażone charakteryzowane według 
zagrożeń naturalnych (wszystkie zjawiska 
atmosferyczne, hydrologiczne, sejsmiczne, 
wulkaniczne oraz pożary, które, ze względu 
na swoją lokalizację, mogą wywrzeć 
poważny wpływ na społeczeństwo), 
np. powodzi, obsunięć się śniegu, lawin, 
pożarów lasów, trzęsień ziemi, wybuchów 
wulkanów, obsunięć się ziemi i zapadnięć.

Or. it

Poprawkę złożył Satu Hassi

Poprawka 124
Załącznik III, ust. 19 a (nowy)

19a. Odnawialne zasoby energii 

Or. en
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