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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 34
Considerando 1

(1)  A política comunitária de ambiente deve 
aspirar a um elevado nível de protecção 
tendo em conta a diversidade das situações 
nas várias regiões da Comunidade. Ao 
preparar a sua política de ambiente, a 
Comunidade deve ter em conta os dados 
científicos e técnicos disponíveis, as 
condições ambientais nas várias regiões da 
Comunidade, o desenvolvimento económico 
e social da Comunidade no seu conjunto e o 
desenvolvimento equilibrado das suas 
regiões. Muitos temas de informação ligados 
a aspectos espaciais são necessários para 
uma ampla gama de políticas ambientais. 
Além disso, a mesma informação é 
frequentemente necessária para a formulação 

(1)  A política comunitária de ambiente deve 
aspirar a um elevado nível de protecção 
tendo em conta a diversidade das situações 
nas várias regiões da Comunidade. Ao 
preparar a sua política de ambiente, a 
Comunidade deve ter em conta os dados 
científicos e técnicos disponíveis, as 
condições ambientais nas várias regiões da 
Comunidade, o desenvolvimento económico 
e social da Comunidade no seu conjunto e o 
desenvolvimento equilibrado das suas 
regiões. Muitos temas de informação ligados 
a aspectos espaciais são necessários para 
uma ampla gama de políticas ambientais. 
Além disso, a mesma informação é 
frequentemente necessária para a formulação 
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e aplicação de outras políticas comunitárias 
que devam integrar os requisitos de 
protecção do ambiente em conformidade 
com o artigo 6º do Tratado. Para conseguir 
esta integração, é necessário estabelecer 
uma medida de coordenação entre 
utilizadores e fornecedores da informação 
nesses temas para poder combinar a 
informação e os conhecimentos de diferentes 
sectores.

e aplicação de outras políticas comunitárias 
que devam integrar os requisitos de 
protecção do ambiente em conformidade 
com o artigo 6º do Tratado. Para conseguir 
esta integração, é necessário melhorar a  
coordenação entre utilizadores e 
fornecedores da informação nesses temas 
para poder combinar a informação e os 
conhecimentos de diferentes sectores.

Or. fr

Justificação

A coordenação entre as diversas autoridades nacionais já existe, o que é necessário é 
melhorá-la.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 35
Considerando 3

(3)  Os problemas de disponibilidade,
qualidade, organização e acessibilidade das 
informações espaciais são comuns a um 
grande número de temas políticos e de 
informação e fazem-se sentir a vários níveis 
das autoridades públicas. Para resolvê-los 
são necessárias medidas que incidam no 
intercâmbio, partilha, acesso e utilização de 
dados e serviços de dados espaciais 
interoperáveis entre os vários níveis das 
autoridades públicas e de entre vários 
sectores. Deveria, pois, ser criada uma 
infra-estrutura de informação espacial na 
Comunidade.

(3)  Os problemas de disponibilidade, 
qualidade, organização e acessibilidade das 
informações espaciais são comuns a um 
grande número de temas políticos e de 
informação e fazem-se sentir a vários níveis 
das autoridades públicas. Para resolvê-los 
são necessárias medidas que incidam no 
intercâmbio, partilha, acesso e utilização de 
dados e serviços de dados espaciais 
interoperáveis entre os vários níveis das 
autoridades públicas e de entre vários 
sectores. Deveria, pois, ser desenvolvida 
uma infra-estrutura de informação espacial 
na Comunidade, mediante o reforço da 
ligação entre as infra-estruturas de 
informação espacial existentes.

Or. fr

Justificação

A coordenação entre as diversas autoridades nacionais já existe, o que é necessário é 
melhorar e desenvolver uma infra-estrutura comunitária.
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Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 36
Considerando 7

(7) A presente directiva não deve prejudicar 
a Directiva 2003/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de Novembro 
de 2003, relativa à reutilização de 
informações do sector público, cujos 
objectivos são complementares aos da 
presente directiva. Contudo, a Comissão 
deve adoptar novas medidas no que respeita 
às questões colocadas pela reutilização da 
categoria específica de informações do 
sector público abrangidas pela presente 
directiva.

(7) A presente directiva não deve prejudicar 
a Directiva 2003/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de Novembro 
de 2003, relativa à reutilização de 
informações do sector público, cujos 
objectivos são complementares aos da 
presente directiva. Contudo, a Comissão 
deve adoptar novas medidas no que respeita 
às questões colocadas pela reutilização da 
categoria específica de informações do 
sector público abrangidas pela presente 
directiva. Ao fazê-lo, deve utilizar a 
terminologia da Directiva 2003/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de Novembro de 2003, e respeitar o seu 
significado. Dado que a transposição para 
a legislação nacional da Directiva 
2003/98/EC relativa à reutilização de 
informações do sector público deverá ficar 
concluída em 31 de Junho de 2005, é 
necessário tomar medidas para assegurar 
que os Estados-Membros não incorram em 
despesas adicionais devido à aplicação da 
Directiva INSPIRE.

Or. de

Justificação

Os objectivos da Directiva relativa à reutilização de informações do sector público (que 
deverá ser transposta até 31.6.2005) devem ser entendidos como complementares da 
Directiva INSPIRE. Por esta razão, a Comissão deveria abordar questões relacionadas com 
a reutilização de informações do sector público que são abrangidas pelas duas directivas.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 37
Considerando 13 bis (novo)
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(13 bis) É necessário que a iniciativa 
INSPIRE tenha o financiamento 
suficiente, em particular para a sua 
vertente financeira.

Or. el

Justificação

Não carece justificação

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 38
Considerando 15

(15) São necessários serviços em rede para a 
partilha dos dados espaciais entre os vários 
níveis de autoridades públicas na 
Comunidade. Esses serviços em rede devem 
permitir descobrir, transformar, visualizar e 
descarregar dados espaciais e utilizar os 
dados espaciais e serviços de cibercomércio 
a eles associados. Os serviços da rede devem 
ser conformes com especificações 
estabelecidas de comum acordo e critérios 
mínimos de desempenho a fim de assegurar 
a interoperabilidade das infra-estruturas 
estabelecidas pelos Estados-Membros. A 
rede de serviços deve também permitir o
carregamento de serviços de forma a 
permitir que as autoridades públicas 
coloquem à disposição os seus conjuntos e 
serviços de dados espaciais.

(15) São necessários serviços em rede para a 
partilha dos dados espaciais entre os vários 
níveis de autoridades públicas na 
Comunidade. Esses serviços em rede devem 
permitir descobrir, transformar, visualizar e 
descarregar dados espaciais e utilizar os 
dados espaciais e serviços de cibercomércio 
a eles associados. Os serviços da rede devem 
ser conformes com especificações 
estabelecidas de comum acordo e critérios 
mínimos de desempenho a fim de assegurar 
a interoperabilidade das infra-estruturas 
estabelecidas pelos Estados-Membros. A 
rede de serviços deve também permitir a 
ligação compatível em rede de forma a 
permitir que as autoridades públicas 
coloquem à disposição os seus conjuntos e 
serviços de dados espaciais.

Or. el

Justificação

A compatibilidade dos sistemas de rede é um factor indispensável para permitir executar 
funções de serviço, como por exemplo, o tele-carregamento (upload) bem como receber e 
dispor de informações.
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Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 39
Considerando 16

(16)  A experiência nos Estados-Membros 
provou que, para uma aplicação com êxito 
de uma infra-estrutura de informação 
espacial, é importante que um número 
mínimo de serviços seja colocado 
gratuitamente à disposição do público. Os 
Estados-Membros devem, pois, oferecer 
gratuitamente, pelo menos, os serviços de 
pesquisa e visualização dos conjuntos de 
dados espaciais.

(16)  A experiência nos Estados-Membros 
provou que, para uma aplicação com êxito 
de uma infra-estrutura de informação 
espacial, é importante que um número 
mínimo de serviços seja colocado 
gratuitamente à disposição do público. Os 
Estados-Membros e a União Europeia 
devem, pois, oferecer gratuitamente, pelo 
menos, os serviços de pesquisa e 
visualização dos conjuntos de dados 
espaciais.

Or. fr

Justificação

Dada a necessidade de desenvolver uma infra-estrutura comunitária, é conveniente incluí-la 
no serviço de informação colocado à disposição do público.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 40
Considerando 22

(22) A aplicação efectiva de infra-estruturas 
de informação espacial exige um esforço de 
coordenação da parte de todos quantos estão 
interessados no estabelecimento dessas 
infra-estruturas, quer na qualidade de 
contribuintes, quer de utilizadores. Devem, 
pois, ser estabelecidas estruturas de 
coordenação adequadas tanto nos 
Estados-Membros como a nível 
comunitário.

(22) A aplicação efectiva de infra-estruturas 
de informação espacial exige um esforço de 
coordenação da parte de todos quantos estão 
interessados no estabelecimento dessas 
infra-estruturas, quer na qualidade de 
contribuintes, quer de utilizadores. Devem, 
pois, ser estabelecidas estruturas de 
coordenação adequadas que abranjam 
diversos níveis de competências e tenham 
em conta a repartição de competências nos 
Estados-Membros.

Or. nl

Justificação

A relatora pretende ter em conta a atribuição constitucional dos diferentes níveis de 
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competências nos Estados-Membros. Para evitar burocracias inúteis, parece ser preferível 
que os contactos com a Comissão no que respeita à directiva em apreço passem pelas 
estruturas de coordenação que os diferentes níveis de competência nos Estados-Membros 
acordem entre si.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 41
Considerando 22

(22) A aplicação efectiva de infra-estruturas 
de informação espacial exige um esforço de 
coordenação da parte de todos quantos estão 
interessados no estabelecimento dessas 
infra-estruturas, quer na qualidade de 
contribuintes, quer de utilizadores. Devem, 
pois, ser estabelecidas estruturas de 
coordenação adequadas tanto nos Estados-
Membros como a nível comunitário.

(22) A aplicação efectiva de infra-estruturas 
de informação espacial exige um esforço de 
coordenação da parte de todos quantos estão 
interessados no estabelecimento dessas 
infra-estruturas, quer na qualidade de 
contribuintes, quer de utilizadores. Devem, 
pois, ser estabelecidas estruturas de 
coordenação adequadas através dos diversos 
níveis de competência local, nacional e 
comunitário, que devem funcionar em 
ambos os sentidos.

Or. el

Justificação

Porque de outro modo não se atingirá o objectivo visado..

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 42
Artigo 1, nº 1

1. A presente directiva fixa regras gerais
para o estabelecimento de uma infra-
estrutura de informação espacial na 
Comunidade, para efeitos das políticas 
ambientais comunitárias e das políticas ou 
actividades que possam exercer um impacto 
directo ou indirecto no ambiente.

1. A presente directiva fixa as 
recomendações ou linhas de programação 
estratégica que visam o estabelecimento de 
uma infra-estrutura de informação espacial 
na Comunidade, para efeitos das políticas de 
desenvolvimento sustentável para a 
Comunidade e das políticas ou actividades 
que possam exercer um impacto directo ou 
indirecto no ambiente.

Or. el
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Justificação

Porque constitui, depois de Gothenburg, a política oficial da Comunidade.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 43
Artigo 1, nº 1

1.  A presente directiva fixa regras gerais 
para o estabelecimento de uma infra-
estrutura de informação espacial na 
Comunidade, para efeitos das políticas 
ambientais comunitárias e das políticas ou 
actividades que possam exercer um impacto 
directo ou indirecto no ambiente.

1.  A presente directiva fixa regras gerais 
para o estabelecimento de uma infra-
estrutura de informação espacial na 
Comunidade, para efeitos das políticas 
ambientais comunitárias e das políticas ou 
actividades que possam exercer um impacto 
directo ou indirecto no ambiente e na gestão 
do território.

Or. it

Justificação

A aplicação da INSPIRE terá consequências positivas directas sobre o ordenamento do 
território.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 44
Artigo 1, nº 2, parágrafo 1

2.  A infra-estrutura de informação espacial 
na Comunidade será baseada nas 
infra-estruturas de informação espacial 
estabelecidas e exploradas nos 
Estados-Membros.

2.  A infra-estrutura de informação espacial 
na Comunidade será baseada nas 
infra-estruturas de informação espacial 
estabelecidas e exploradas nos 
Estados-Membros. A Comissão poderá
tomar iniciativas de coordenação, em 
particular no que se refere às iniciativas de 
dimensão comunitária, por exemplo no 
domínio da prospecção por satélites.

Or. it

Justificação

É necessário sublinhar que a harmonização dos dados a nível europeu exige uma 
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coordenação supranacional.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 45
Artigo 1, nº 2, parágrafo 1

2.  A infra-estrutura de informação espacial 
na Comunidade será baseada nas 
infra-estruturas de informação espacial 
estabelecidas e exploradas nos 
Estados-Membros.

2.  A infra-estrutura de informação espacial 
na Comunidade será baseada nas 
infra-estruturas de informação espacial 
estabelecidas e exploradas nos 
Estados-Membros e nas infra-estruturas 
pertinentes já existentes a nível 
comunitário.

Or. fr

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 46
Artigo 1, nº 2, parágrafo 1

2. A infra-estrutura de informação espacial 
na Comunidade será baseada nas 
infra-estruturas de informação espacial 
estabelecidas e exploradas nos 
Estados-Membros.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 47
Artigo 2, nº 1, alínea c)

c) estarem na posse de uma das seguintes 
entidades:

c) serem da responsabilidade ou elaboradas 
a pedido de uma das seguintes entidades:

i) uma autoridade pública, tendo sido i) uma autoridade pública que produza ou 
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produzidas ou recebidas por uma 
autoridade pública, ou sendo geridas ou 
actualizadas por essa autoridade;

gira ou actualize dados ou os receba;

ii) uma pessoa singular ou colectiva em 
nome de uma autoridade pública;
iii) um terceiro a quem foi dado acesso aos 
serviços de carregamento em conformidade 
com o nº 3 do artigo 17º;

ii) um terceiro a quem foi autorizado o
acesso à rede, em conformidade com o nº 3 
do artigo 17º;

Or. de

Justificação

O termo "posse" é utilizado sem que se proceda a qualquer esclarecimento. O termo 
"responsabilidade" é mais adequado e permite compreender que cada entidade tem o direito 
de autorizar a utilização dos dados espaciais.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 48
Artigo 2, nº 1, alínea c)

c) estarem na posse de uma das seguintes 
entidades:

c) serem da responsabilidade ou elaboradas 
a pedido de uma das seguintes entidades:

i) uma autoridade pública, tendo sido 
produzidas ou recebidas por uma 
autoridade pública, ou sendo geridas ou 
actualizadas por essa autoridade;

i) uma autoridade pública que produza ou 
gira ou actualize dados ou os receba;

ii) uma pessoa singular ou colectiva em 
nome de uma autoridade pública;
iii) um terceiro a quem foi dado acesso aos 
serviços de carregamento em conformidade 
com o nº 3 do artigo 17º;

ii) um terceiro a quem foi autorizado o
acesso à rede, em conformidade com o nº 3 
do artigo 17º;

Or. de

Justificação

O termo "posse" é utilizado sem que se proceda a qualquer esclarecimento. Para tornar esta 
noção mais precisa, propõe-se que após o termo "posse" seja aditada a expressão "em 
conformidade com o considerando 11 da Directiva relativa à reutilização de informações do 
sector público" ou que esta alínea seja redigida de uma forma elucidativa. Consideramos que 
"responsabilidade" é o termo mais adequado, pois indica que cada entidade tem o direito de 
autorizar a utilização dos dados espaciais. Embora a definição de "autoridade pública" seja 
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novamente exposta noutra disposição da directiva, é criticável o facto de nesta directiva 
serem utilizadas noções diferentes das que figuram na Directiva relativa à reutilização de 
informações do sector público (na qual é utilizada a expressão "organismo do sector 
público").

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 49
Artigo 2, nº 4, parágrafo 1 bis (novo)

As partes interessadas, que incluem as 
organizações da sociedade civil, os 
utilizadores, os produtores de dados e os 
fornecedores de serviços de valor 
acrescentado, terão a oportunidade de 
participar no processo de adaptação dos 
Anexos da presente directiva.

Or. en

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 50
Artigo 3, nº 1

1.  A presente directiva não prejudica a 
Directiva 2003/4/CE, salvo quando 
estipulado em contrário.

1.  A presente directiva não prejudica a 
Directiva 2003/4/CE.

Or. fr

Justificação

A expressão "salvo quando estipulado em contrário" não é clara, na medida em que não se 
especifica qual poderá ser a origem desta indicação. Por outro lado, é necessário conjugar o 
texto deste número com o do nº 2 do artigo 3º.
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Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 51
Artigo 4

No caso dos conjuntos de dados espaciais 
que se encontrem na posse ou em nome de 
uma autoridade pública em conformidade 
com o nº 1, alínea c), do artigo 2º, quando 
essa autoridade for exercida ao nível mais 
baixo do governo de um Estado-Membro, a 
presente directiva aplica-se apenas aos 
conjuntos de dados espaciais cuja recolha 
ou divulgação seja coordenada por outra 
autoridade pública ou seja exigida pela 
legislação nacional.

No caso dos conjuntos de dados espaciais 
que se encontrem na posse ou em nome de 
uma autoridade pública em conformidade 
com o nº 1, alínea c), do artigo 2º, quando 
essa autoridade for exercida ao nível mais 
baixo do governo de um Estado-Membro 
(ou seja, a nível local, como, por exemplo, a 
nível de cidades e municípios), a presente 
directiva aplica-se apenas quando os 
conjuntos de dados espaciais são 
determinados, no direito nacional, a um 
nível mais elevado do governo ou quando 
existam disposições legais sobre a 
utilização destes conjuntos de dados 
espaciais.

Or. de

Justificação

Enquanto que na alínea a) do artigo 5º se faz referência ao nível nacional, regional ou local, 
no presente artigo é utilizada a expressão "nível mais baixo".

Pelo menos a terminologia utilizada na directiva deveria ser uniforme. Seria, por isso, 
conveniente esclarecer a qual dos três níveis atrás citados se faz referência (nível local).

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 52
Artigo 4

No caso dos conjuntos de dados espaciais 
que se encontrem na posse ou em nome de 
uma autoridade pública em conformidade 
com o nº 1, alínea c), do artigo 2º, quando 
essa autoridade for exercida ao nível mais 
baixo do governo de um Estado-Membro, a 
presente directiva aplica-se apenas aos 
conjuntos de dados espaciais cuja recolha ou 
divulgação seja coordenada por outra 
autoridade pública ou seja exigida pela 

Para efeitos da presente directiva, entende-
se por:
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legislação nacional.

1)  "infra-estrutura de informação 
espacial", uma infra-estrutura cujos 
componentes incluem metadados, 
conjuntos e serviços de dados espaciais; 
serviços e tecnologias em rede; acordos em 
matéria de partilha, acesso e utilização; e 
mecanismos, processos e procedimentos de 
coordenação e acompanhamento 
estabelecidos, explorados e disponibilizados 
em conformidade com a presente directiva;
2)  “dados espaciais”, quaisquer dados com 
uma referência directa ou indirecta a uma 
localização ou zona geográfica específica;
3)  “conjunto de dados espaciais”, uma 
série identificável de dados espaciais;
4)  “serviços de dados espaciais”, as 
operações que possam ser efectuadas, 
utilizando uma aplicação informática, com 
os dados espaciais contidos nos conjuntos 
de dados espaciais ou nos correspondentes 
metadados;
5)  “objecto espacial”, qualquer 
representação abstracta de uma entidade 
real relacionada com uma localização ou 
zona geográfica específica;
6)  “metadados”, informações sobre 
conjuntos e serviços de dados espaciais e 
que permitam descobri-los, inventariá-los e 
utilizá-los;
7)  "autoridade pública":

a)  um governo ou outra administração 
pública, incluindo os órgãos públicos de 
consulta, a nível nacional, regional ou 
local;
b)  qualquer pessoa singular ou colectiva 
que desempenhe funções de administração 
pública ao abrigo da legislação nacional, 
incluindo investigação e outras tarefas, 
actividades ou serviços específicos relativos 
ao ambiente e ao apoio tecnológico 
prestado com vista à sua melhoria;
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c)  qualquer pessoa singular ou colectiva 
que tenha responsabilidades ou funções 
públicas, ou preste serviços públicos, sob o 
controlo de um órgão ou de uma pessoa 
previstos nas alíneas a) ou b).
Os Estados-Membros podem decidir que, 
nos casos em que os órgãos ou instituições 
estão no exercício da sua competência 
judicial ou legislativa, não devem ser 
considerados como autoridades públicas 
para efeitos da presente directiva.
8)  “terceiro”, qualquer pessoa singular ou 
colectiva que não seja uma autoridade 
pública, que, no entanto, utilize códigos de 
acesso.

Or. el

Justificação

A nova formulação torna a directiva mais coerente e objectiva.

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 53
Artigo 4

No caso dos conjuntos de dados espaciais 
que se encontrem na posse ou em nome de 
uma autoridade pública em conformidade 
com o nº 1, alínea c), do artigo 2º, quando 
essa autoridade for exercida ao nível mais 
baixo do governo de um Estado-Membro, a 
presente directiva aplica-se apenas aos 
conjuntos de dados espaciais cuja recolha ou 
divulgação seja coordenada por outra 
autoridade pública ou seja exigida pela 
legislação nacional.

No caso dos conjuntos de dados espaciais 
que se encontrem na posse ou em nome de 
uma autoridade pública em conformidade 
com o nº 1, alínea c), do artigo 2º, quando 
essa autoridade for exercida ao nível mais 
baixo do governo de um Estado-Membro, o 
fornecimento de dados complementares aos 
conjuntos de dados espaciais cuja recolha ou 
divulgação seja coordenada por outra 
autoridade pública ou seja exigida pela 
legislação nacional será efectuado numa 
base voluntária.

Or. en
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 54
Artigo 5

Para efeitos da presente directiva, 
considera-se autoridade pública:

Para efeitos da presente directiva, 
considera-se autoridade pública:

a) um governo ou outra administração 
pública, incluindo os órgãos públicos de 
consulta, a nível nacional, regional ou local;

a) um governo ou outra administração 
pública, incluindo os órgãos públicos de 
consulta, a nível nacional, regional ou local;

b) qualquer pessoa singular ou colectiva que 
desempenhe funções de administração 
pública ao abrigo da legislação nacional, 
incluindo tarefas, actividades ou serviços 
específicos relativos ao ambiente;

b) qualquer pessoa singular ou colectiva que 
desempenhe directamente funções de 
administração pública ao abrigo da 
legislação nacional, incluindo tarefas, 
actividades ou serviços específicos 
directamente relacionados com o ambiente;

c) qualquer pessoa singular ou colectiva 
que tenha responsabilidades ou funções 
públicas, ou preste serviços públicos, sob o 
controlo de um órgão ou de uma pessoa 
previstos nas alíneas a) ou b).
Os Estados-Membros podem decidir que, 
nos casos em que os órgãos ou instituições 
estão no exercício da sua competência 
judicial ou legislativa, não devem ser 
considerados como autoridades públicas 
para efeitos da presente directiva.

Or. de

Justificação

As definições constantes nas alíneas b) e c) não estabelecem uma distinção suficiente entre 
autoridades na sua verdadeira acepção, que têm o dever de criar e manter a infra-estrutura 
de informação espacial por se tratar da sua função pública, e terceiros, que só podem 
participar nesse processo. Com base, em particular, no enunciado da alínea c), as pessoas 
colectivas de direito privado, que pertencem a 100% à República Federal da Alemanha, 
deveriam ser consideradas autoridades públicas na acepção desta directiva. Essa 
classificação esbateria a divisão de responsabilidades entre terceiros de direito privado, 
incluindo empresas, e órgãos governamentais.
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Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 55
Artigo 5, alínea c)

c) qualquer pessoa singular ou colectiva que 
tenha responsabilidades ou funções 
públicas, ou preste serviços públicos, sob o 
controlo de um órgão ou de uma pessoa 
previstos nas alíneas a) ou b).

c) qualquer pessoa singular ou colectiva que 
tenha uma função pública na acepção da 
Directiva 2003/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de 
Novembro de 2003, relativa à reutilização 
de informações do sector público, ou preste 
serviços públicos, sob o controlo de um 
órgão ou de uma pessoa previstos nas 
alíneas a) ou b).

Or. de

Justificação

Enquanto a Directiva relativa à reutilização de informações do sector público se refere a 
"organismos do sector público" e a "serviço público", o presente artigo refere-se à 
"administração pública", aos "órgãos públicos de consulta", à "responsabilidade pública" e 
às " funções públicas". Falta, contudo, uma explicação destas noções, lacuna que deve ser 
colmatada.

Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 56
Artigo 5, alínea c)

c) qualquer pessoa singular ou colectiva que 
tenha responsabilidades ou funções 
públicas, ou preste serviços públicos, sob o 
controlo de um órgão ou de uma pessoa 
previstos nas alíneas a) ou b).

c) qualquer pessoa singular ou colectiva que 
tenha uma função pública na acepção da 
Directiva 2003/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de 
Novembro de 2003, relativa à reutilização 
de informações do sector público, ou preste 
serviços públicos, sob o controlo de um 
órgão ou de uma pessoa previstos nas
alíneas a) ou b).

Or. de

Justificação

Enquanto a Directiva relativa à reutilização de informações do sector público se refere a 
"organismos do sector público" e a "serviço público", o presente artigo refere-se à 
"administração pública", aos "órgãos públicos de consulta", à "responsabilidade pública" e 
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às " funções públicas". Falta, contudo, uma explicação destas noções.

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 57
Artigo 5, parágrafo 2

Os Estados-Membros podem decidir que, 
nos casos em que os órgãos ou instituições 
estão no exercício da sua competência 
judicial ou legislativa, não devem ser 
considerados como autoridades públicas 
para efeitos da presente directiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

O parágrafo 2 prevê uma excepção desnecessária, dado que a política ambiental e as 
decisões judiciais em matéria de ambiente são parte integrante do conjunto da informação 
relativa ao ambiente. Esta informação está disponível a título do programa comunitário IDA 
(intercâmbio de dados entre administrações) e no âmbito do quadro obrigatório da 
interoperabilidade dos serviços de administração em linha dos Estados-Membros.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 58
Artigo 5, parágrafo 2

Os Estados-Membros podem decidir que, 
nos casos em que os órgãos ou instituições 
estão no exercício da sua competência 
judicial ou legislativa, não devem ser 
considerados como autoridades públicas 
para efeitos da presente directiva.

Suprimido

Or. it

Justificação

A definição de "autoridades públicas" deve aplicar-se igualmente a um órgão judicial, como 
por exemplo um tribunal.
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 59
Artigo 7

Os Estados-Membros estabelecerão e 
explorarão infra-estruturas de informação 
espacial em conformidade com a presente 
directiva.

Os Estados-Membros estabelecerão e 
explorarão infra-estruturas de informação 
espacial em conformidade com a presente 
directiva.

Quando são terceiros a participar nesta 
tarefa, recebem - desde que estejam em 
causa custos importantes - uma 
compensação adequada.
Em caso de utilização posterior das 
informações para fins exclusivamente 
comerciais, devem participar numa parte 
proporcional dos lucros.

Or. de

Justificação

Deve ser dada mais atenção aos aspectos económicos da elaboração e utilização das 
informações. As partes privadas incorrem em custos consideráveis tanto para recolherem 
informações como para procederem à necessária conversão para um formato compatível com 
a base de dados. Estas despesas devem ser convenientemente reembolsadas. A própria 
Comissão, na sua exposição de motivos, parte do princípio de que as perspectivas de lucro 
são interessantes no sector privado. Importa, por conseguinte, ter suficientemente em conta o 
valor económico de tais informações.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 60
Artigo 7

Os Estados-Membros estabelecerão e 
explorarão infra-estruturas de informação 
espacial em conformidade com a presente 
directiva.

Os Estados-Membros estabelecerão e 
explorarão infra-estruturas para a sua 
própria informação espacial em 
conformidade com a presente directiva. A 
Comissão poderá tomar iniciativas de 
coordenação e normalização.

Or. it
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Justificação

É conveniente definir melhor os âmbitos de intervenção nacional e comunitária.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 61
Artigo 8, nº 2, alínea b)

b) os direitos de utilização dos conjuntos e 
serviços de dados espaciais;

b) as condições de utilização dos serviços e 
dos conjuntos de dados espaciais (incluindo 
a validade dos dados espaciais para 
utilizações específicas);

Or. de

Justificação

É necessário assegurar a transmissão das condições de utilização, que devem ser 
comprovadamente aceites (à semelhança dos acordos de concessão no caso de downloads da 
Internet), uma vez que os dados espaciais são igualmente produzidos de maneira específica 
para fins específicos. A utilização destes dados para outros fins poderia causar danos. A 
informação sobre os dados espaciais nos metadados não desobriga o produtor de dados de 
responder a pedidos de reparação de danos. É por esta razão que os produtores de dados 
devem insistir na transmissão das condições de utilização, as quais devem incluir, entre 
outros aspectos, a descrição da utilização para a qual os dados são divulgados. Caso 
contrário, será ainda necessário velar por que a directiva contenha uma disposição que 
dispense os produtores de dados de responder aos pedidos de reparação de danos de 
qualquer tipo (ver igualmente a alteração ao artigo 26º).

Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 62
Artigo 8, nº 2, alínea b)

b) os direitos de utilização dos conjuntos e 
serviços de dados espaciais;

b) as condições de utilização dos serviços e 
dos conjuntos de dados espaciais (incluindo 
a validade dos dados espaciais para 
utilizações específicas);

Or. de
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Justificação

É necessário assegurar a transmissão das condições de utilização, que devem ser 
comprovadamente aceites (à semelhança dos acordos de concessão no caso de downloads da 
Internet), uma vez que os dados espaciais são igualmente produzidos de maneira específica 
para fins específicos. A utilização destes dados para outros fins poderia causar danos. A 
informação sobre os dados espaciais nos metadados não desobriga o produtor de dados de 
responder a pedidos de reparação de danos. É por esta razão que os produtores de dados 
devem insistir na transmissão das condições de utilização, as quais devem incluir, entre 
outros aspectos, a descrição da utilização para a qual os dados são divulgados. Caso 
contrário, será ainda necessário velar por que a directiva contenha uma disposição que 
dispense os produtores de dados de responder aos pedidos de reparação de danos de 
qualquer tipo.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 63
Artigo 8, nº 2, alínea b)

b)  os direitos de utilização dos conjuntos e 
serviços de dados espaciais;

b)  os direitos de utilização dos conjuntos e 
serviços de dados espaciais e os eventuais 
custos correspondentes;

Or. fr

Justificação

É importante dispor de elementos e de dados comparativos sobre os custos.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 64
Artigo 8, nº 2, alínea e)

d)  as autoridades públicas responsáveis 
pelo estabelecimento, gestão, manutenção e 
distribuição dos conjuntos e serviços de 
dados espaciais;

Suprimido

Or. es
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Justificação

Não é necessário criar metadados sobre os conjuntos de dados espaciais para os quais o 
acesso público seja limitado.

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 65
Artigo 9

Os Estados-Membros criarão os metadados 
referidos no artigo 8º respeitando o seguinte 
calendário:

Os Estados-Membros criarão os metadados 
referidos no artigo 8º até [3 anos após a 
entrada em vigor da presente directiva] no 
caso dos conjuntos de dados espaciais que 
correspondam aos temas enumerados nos 
Anexos I, II e III que são aplicáveis ao 
território do Estado-Membro.

a) até [3 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos de 
dados espaciais que correspondam a um ou 
mais dos temas enumerados nos Anexos I e
II;

b)  até [6 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos 
de dados espaciais que correspondam a um 
ou mais dos temas enumerados no 
Anexo III.

Or. en

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 66
Artigo 9

Os Estados-Membros criarão os metadados 
referidos no artigo 8º respeitando o seguinte 
calendário:

Os Estados-Membros criarão os metadados 
referidos no artigo 8º respeitando o seguinte 
calendário:

a) até [3 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos de 
dados espaciais que correspondam a um ou 
mais dos temas enumerados nos Anexos I e 

a) até [3 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos de 
dados espaciais que digam respeito a um ou 
mais dos temas enumerados nos Anexos I e 
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II; II;
b) até [6 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos de 
dados espaciais que correspondam a um ou 
mais dos temas enumerados no Anexo III.

b) até [6 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos de 
dados espaciais que digam respeito a um ou 
mais dos temas enumerados no Anexo III.

Or. nl

Justificação

A relatora quer que seja claro quais são os dados que estão em causa, mas quer acima de 
tudo tornar a redacção do artigo 9º coerente com os objectivos enunciados no artigo 2º.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 67
Artigo 9

Os Estados-Membros criarão os metadados 
referidos no artigo 8º respeitando o seguinte 
calendário:

Os Estados-Membros criarão os metadados 
referidos no artigo 8º respeitando o seguinte 
calendário:

a)  até [3 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos de 
dados espaciais que correspondam a um ou 
mais dos temas enumerados nos Anexos I e 
II;

a)  até [3 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos de 
dados espaciais que correspondam a um dos 
temas enumerados nos Anexos I e II;

b)  até [6 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos de 
dados espaciais que correspondam a um ou 
mais dos temas enumerados no Anexo III.

b)  até [6 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos de 
dados espaciais que correspondam a um dos 
temas enumerados no Anexo III.

Or. es

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 68
Artigo 11, nº 1, alínea a)

a)  especificações para dados espaciais 
harmonizados;

a)  especificações para a harmonização dos 
dados espaciais;
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Or. es

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 69
Artigo 11, nº 2

2. As pessoas com interesse nos dados 
espaciais por razões ligadas ao papel que 
desempenham na infra-estrutura de 
informação espacial, que inclui o utilizador, 
o produtor, o fornecedor de serviços de valor 
acrescentado ou o órgão de coordenação, 
terão a oportunidade de participar na 
elaboração das regras de execução previstas 
no nº 1.

2. Os representantes dos Estados-Membros
a nível nacional, regional e local, em razão 
da sua importância enquanto produtores, 
detentores e fornecedores de dados 
espaciais, bem como as pessoas com 
interesse nos dados espaciais por razões 
ligadas ao papel que desempenham na 
infra-estrutura de informação espacial, que 
inclui o utilizador, o produtor, o fornecedor 
de serviços de valor acrescentado ou o órgão 
de coordenação, terão a oportunidade de 
participar na elaboração das regras de 
execução previstas no nº 1.

Or. de

Justificação

No texto da Comissão, os participantes no processo de elaboração são indicados pela ordem 
inversa ao grau de importância que têm efectivamente no processo de produção, detenção e 
fornecimento de dados. A alteração ao texto é necessária para que se tenha igualmente em 
conta a imputação e a repartição dos custos.

Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 70
Artigo 11, nº 2

2. As pessoas com interesse nos dados 
espaciais por razões ligadas ao papel que 
desempenham na infra-estrutura de 
informação espacial, que inclui o utilizador, 
o produtor, o fornecedor de serviços de valor 
acrescentado ou o órgão de coordenação, 
terão a oportunidade de participar na 
elaboração das regras de execução previstas 
no nº 1.

2. Os representantes dos Estados-Membros 
a nível nacional, regional e local, em razão 
da sua importância enquanto produtores, 
detentores e fornecedores de dados 
espaciais, bem como as pessoas com 
interesse nos dados espaciais por razões 
ligadas ao papel que desempenham na 
infra-estrutura de informação espacial, que 
inclui o utilizador, o produtor, o fornecedor 
de serviços de valor acrescentado ou o órgão 
de coordenação, terão a oportunidade de 
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participar na elaboração das regras de
execução previstas no nº 1.

Or. de

Justificação

No texto da Comissão, os participantes no processo de elaboração são indicados pela ordem 
inversa ao grau de importância que têm efectivamente no processo de produção, detenção e 
fornecimento de dados. A alteração ao texto é necessária para que se tenha igualmente em 
conta a imputação e a repartição dos custos.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 71
Artigo 13, nº 1

1.  No caso dos conjuntos de dados espaciais 
que correspondam a um ou mais dos temas 
enumerados nos Anexo I ou II, as regras de 
execução previstas no nº 1, alínea a), do 
artigo 11º respeitarão as condições 
estabelecidas nos nºs 2, 3 e 4.

1.  No caso dos conjuntos de dados espaciais 
que correspondam a um dos temas 
enumerados nos Anexo I, II ou III, as regras 
de execução previstas no nº 1, alínea a), do 
artigo 11º respeitarão as condições 
estabelecidas nos nºs 2, 3 e 4.

Or. es

Justificação

O Anexo III também deve ser referido neste número, pois versa sobre um tema que deve ser 
devidamente harmonizado, sobretudo se atendermos ao prazo dilatado previsto para a 
respectiva execução.

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 72
Artigo 13, nº 1

1.  No caso dos conjuntos de dados espaciais 
que correspondam a um ou mais dos temas 
enumerados nos Anexo I ou II, as regras de 
execução previstas no nº 1, alínea a), do 
artigo 11º respeitarão as condições 
estabelecidas nos nºs 2, 3 e 4.

1.  No caso dos conjuntos de dados espaciais 
que correspondam aos temas enumerados 
nos Anexo I ou II, as regras de execução 
previstas no nº 1, alínea a), do artigo 11º 
respeitarão as condições estabelecidas nos 
nºs 2, 3 e 4.

Or. en
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Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 73
Artigo 13, nº 2, alínea a)

a)  um sistema comum de identificadores 
únicos para os objectos espaciais;

Suprimido

Or. es

Justificação

É conveniente concentrar os esforços na harmonização e integração das classes e 
nomenclaturas de entidades (features), sem procurar impor um sistema de identificadores 
únicos para os objectos espaciais.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 74
Artigo 13, nº 2, alínea a)

a)  um sistema comum de identificadores 
únicos para os objectos espaciais;

a)  um conjunto de sistemas de 
identificação dos objectos geográficos 
susceptíveis de ser partilhados;

Or. fr

Justificação

A proposta carece de clareza. Com efeito, o objectivo deste texto é a realização de um 
intercâmbio de medidas comuns aplicáveis, que constitui o objecto deste artigo. O emprego 
da expressão "identificadores únicos" pode gerar confusão, na medida em que pode reportar-
se a uma técnica já utilizada e que não parece ser a mais adequada. A fim de evitar qualquer 
interpretação, é conveniente alterar esta expressão.

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 75
Artigo 14

As regras de execução previstas no nº 1, 
alínea a), do artigo 11º serão adoptadas 

As regras de execução relativas aos 
conjuntos de dados espaciais que 
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respeitando o seguinte calendário: correspondam aos temas enumerados nos 
Anexos I, II e III, previstas no nº 1, alínea 
a), do artigo 11º serão adoptadas até [2 anos 
após a entrada em vigor da presente 
directiva] 

a) até [2 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos de 
dados espaciais que correspondam a um ou 
mais dos temas enumerados no Anexo I;
b)  até [5 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos 
de dados espaciais que correspondam a um 
ou mais dos temas enumerados no Anexo 
II ou III.

Or. en

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 76
Artigo 14

As regras de execução previstas no nº 1, 
alínea a), do artigo 11º serão adoptadas 
respeitando o seguinte calendário:

As regras de execução previstas no nº 1, 
alínea a), do artigo 11º serão adoptadas 
respeitando o seguinte calendário:

a) até [2 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos de 
dados espaciais que correspondam a um ou 
mais dos temas enumerados no Anexo I;

a) até [2 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos de 
dados espaciais que digam respeito a um ou 
mais dos temas enumerados no Anexo I;

b) até [5 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos de 
dados espaciais que correspondam a um ou 
mais dos temas enumerados no Anexo II ou 
III.

b) até [5 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos de 
dados espaciais que digam respeito a um ou 
mais dos temas enumerados no Anexo II ou 
III.

Or. nl

Justificação

A relatora quer que seja claro quais são os dados que estão em causa, mas quer acima de 
tudo tornar a redacção do artigo 14º coerente com os objectivos enunciados no artigo 2º.
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Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 77
Artigo 14

As regras de execução previstas no nº 1, 
alínea a), do artigo 11º serão adoptadas 
respeitando o seguinte calendário:

As regras de execução previstas no nº 1, 
alínea a), do artigo 11º serão adoptadas 
respeitando o seguinte calendário:

a)  até [2 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos de 
dados espaciais que correspondam a um ou 
mais dos temas enumerados no Anexo I;

a)  até [2 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos de 
dados espaciais que correspondam a um dos 
temas enumerados no Anexo I;

b)  até [5 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos de 
dados espaciais que correspondam a um ou 
mais dos temas enumerados no Anexo II ou 
III.

b)  até [5 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos de 
dados espaciais que correspondam a um dos 
temas enumerados no Anexo II ou III.

Or. es

Alteração apresentada por Caroline Jackson e Mary Honeyball

Alteração 78
Artigo 15

Os Estados-Membros velarão por que os 
conjuntos de dados espaciais coligidos ou 
actualizados mais de dois anos após a data 
de adopção das correspondentes 
especificações previstas no nº 1, alínea a), do 
artigo 11º sejam tornados conformes com 
essas especificações, através da adaptação 
dos conjuntos de dados espaciais ou da sua 
transformação.

Os Estados-Membros velarão por que os 
conjuntos de dados espaciais coligidos, 
reestruturados ou totalmente modificados
mais de dois anos após a data de adopção 
das correspondentes especificações previstas 
no nº 1, alínea a), do artigo 11º sejam 
tornados conformes com essas 
especificações, através da adaptação das 
especificações ou da interoperabilidade.

Or. en

Justificação

O texto actual exigiria que as grandes bases de dados sujeitas a actualizações regulares 
menores fossem totalmente modificadas para se tornarem conformes com as novas 
especificações. Esta medida deveria aplicar-se unicamente no caso de grandes 
reestruturações ou da criação de novas bases de dados. O tempo, o dinheiro e as 
competências deveriam concentrar-se nos trabalhos futuros, e não numa transformação do 
passado, bem como no objectivo de garantir a interoperabilidade, ou seja, permitir a 
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interacção entre as bases de dados sem a exigência desproporcionada de obter exactamente 
a mesma estrutura.

Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 79
Artigo 16, nº 1

1. Os Estados-Membros velarão por que 
quaisquer informações ou dados necessários 
ao cumprimento das regras de execução 
previstas no nº 1 do artigo 11º sejam 
colocados à disposição das autoridades 
públicas ou terceiros de acordo com 
condições que não limitem a sua utilização 
para esse fim.

1. Os Estados-Membros velarão por que 
quaisquer informações ou dados necessários 
ao cumprimento das regras de execução 
previstas no nº 1 do artigo 11º sejam 
colocados à disposição das autoridades 
públicas ou terceiros de acordo com as 
disposições da Directiva relativa à 
reutilização de informações do sector 
público ou trocados com os mesmos. As 
restrições à utilização a respeitar devem ser 
expostas de maneira transparente e 
compreensível sob a forma de condições de 
utilização e comprovadamente aceites pelos 
utilizadores, a fim de evitar utilizações 
incorrectas e os danos daí resultantes.

Or. de

Justificação

Esta disposição é, em determinadas circunstâncias, contrária à disposição correspondente da 
Directiva relativa à reutilização de informações do sector público, na medida em que, em 
conformidade com o nº 2 do artigo 30º, a Comissão dispõe da possibilidade de adoptar 
regras de execução para os acordos de intercâmbio de dados espaciais. Não figura neste 
ponto qualquer indicação sobre o conteúdo ou objectivo destas regras de execução. Seria 
preferível, no interesse na segurança jurídica dos cidadãos europeus, recorrer a directivas já 
existentes na UE, em vez de adoptar constantemente novas criações lexicais que, em certa 
medida, se afastam seriamente das definições existentes.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 80
Artigo 17

1.  Os Estados-Membros estabelecerão e 
explorarão serviços de carregamento para 

1.  Os Estados-Membros estabelecerão e 
explorarão serviços interoperáveis para 
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tornar os metadados e conjuntos e serviços 
de dados espaciais acessíveis através dos 
serviços referidos no nº 1 do artigo 18º.

tornar os metadados e conjuntos e serviços 
de dados espaciais acessíveis através dos 
serviços referidos no nº 1 do artigo 18º.

2.  Os serviços de carregamento previstos 
no nº 1 serão colocados à disposição das 
autoridades públicas.

2.  Os serviços interoperáveis previstos no 
nº 1 serão colocados à disposição das 
autoridades públicas.

3.  Os serviços de carregamento previstos 
no nº 1 serão colocados à disposição de 
terceiros a pedido destes, desde que os seus 
conjuntos e serviços de dados espaciais 
respeitem as regras de execução que 
estabelecem obrigações, nomeadamente, em 
matéria de metadados, serviços em rede e 
interoperabilidade.

3.  Os serviços interoperáveis previstos no 
nº 1 serão colocados à disposição de 
terceiros a pedido destes, desde que os seus 
conjuntos e serviços de dados espaciais 
respeitem as regras de execução que 
estabelecem obrigações, nomeadamente, em 
matéria de metadados, serviços em rede e 
interoperabilidade.

Or. es

Justificação

Uma infra-estrutura de dados espaciais (IDE) é "uma estrutura integrada por dados geo-
referenciados  distribuídos por diferentes sistemas de informação geográfica, acessível via 
Internet com um mínimo de protocolos e especificações normalizadas que, apara além dos 
dados e das respectivas descrições (metadados), inclui tecnologias de busca e de acesso a 
esses dados, normas de produção, gestão e difusão dos dados, bem como acordos entre os 
produtores e entre estes e os utilizadores". Por conseguinte, é uma estrutura que oferece um 
serviço de interconexão e interoperabilidade, sistemas de informação geográfica, sendo a 
transferência de dados para um sistema apenas uma das suas possíveis funções.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 81
Artigo 18, nº 1, parágrafo 2

Estes serviços devem ser fáceis de utilizar e 
acessíveis via Internet ou qualquer outro 
meio adequado de telecomunicações à 
disposição do público. 

Estes serviços devem ser fáceis de utilizar e 
acessíveis via Internet ou qualquer outro 
meio adequado de telecomunicações à 
disposição do público, à excepção dos dados 
cuja colocação à disposição do público em 
geral acarretaria certos efeitos 
desfavoráveis. Estas excepções têm que ser 
plenamente justificadas. 
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Or. el

Justificação

A presente alteração visa cobrir uma zona de dados sensíveis cuja colocação à disposição do 
público em geral poderia causar problemas sociais.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 82
Artigo 18, nº 1, parágrafo 2

Estes serviços devem ser fáceis de utilizar e 
acessíveis via Internet ou qualquer outro 
meio adequado de telecomunicações à 
disposição do público.

Estes serviços devem ser fáceis de utilizar e 
acessíveis via Internet ou qualquer outro 
meio adequado de telecomunicações à 
disposição do público de acordo com as 
modalidades económicas definidas pelos 
Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

As estruturas nacionais dispõem de modelos económicos diferentes. Com efeito, algumas são 
inteiramente financiadas pelo Estado e outras apenas parcialmente. É conveniente respeitar 
a subsidiariedade neste domínio.

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 83
Artigo 19, nº 1, alínea d)

d)  a confidencialidade da informação 
comercial ou industrial, quando essa 
confidencialidade estiver prevista na 
legislação nacional ou comunitária para 
proteger um interesse económico legítimo, 
incluindo o interesse público em manter a 
confidencialidade estatística e o segredo 
fiscal;

d)  a confidencialidade da informação 
comercial ou industrial, quando essa 
confidencialidade estiver prevista na 
legislação nacional ou comunitária para 
proteger um interesse económico legítimo;
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Or. en

Alteração apresentada por Caroline Jackson e Mary Honeyball

Alteração 84
Artigo 19, nº 1, alínea f bis) (nova)

f bis) os direitos de propriedade intelectual;

Or. en

Justificação

A INSPIRE não deve estabelecer um regime diferente da legislação em vigor, em particular 
no que se refere à aplicação da directiva relativa ao acesso do público às informações sobre 
ambiente (Directiva 2003/4/CE).  O artigo 19º da proposta da Comissão limitar-se-ia a 
reproduzir os motivos de indeferimento previstos no nº 2 do artigo 4º desta directiva.

Alteração apresentada por Caroline Jackson e Mary Honeyball

Alteração 85
Artigo 19, nº 1, alínea f ter) (nova)

f ter)  os interesses, ou a protecção, de 
quem tenha fornecido voluntariamente as 
informações pedidas sem estar ou poder 
estar sujeito à obrigação legal de o fazer, 
excepto se essa pessoa tiver autorizado a 
divulgação dessas informações.

Or. en

Justificação

A INSPIRE não deve estabelecer um regime diferente da legislação em vigor, em particular 
no que se refere à aplicação da directiva relativa ao acesso do público às informações sobre 
ambiente (Directiva 2003/4/CE).  O artigo 19º da proposta da Comissão limitar-se-ia a 
reproduzir os motivos de indeferimento previstos no nº 2 do artigo 4º desta directiva.
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 86
Artigo 19, nº 2

2. As razões para limitar o acesso nos 
termos do previsto no nº 1 serão 
interpretadas de forma restritiva, tendo em 
conta em cada caso o interesse público 
servido pelo fornecimento do acesso. Em 
cada um dos casos, o interesse público 
servido pelo conhecimento dos dados será 
ponderado contra o interesse servido pela 
limitação ou o condicionamento do acesso. 
Os Estados-Membros não podem, em 
virtude das alíneas a), d), e) e f) do nº 1, 
limitar o acesso à informação sobre as 
emissões no ambiente.

2. O interesse público servido pelo 
conhecimento dos dados será, em cada um 
dos casos, ponderado contra o interesse 
servido pela limitação ou o condicionamento 
do acesso. Neste contexto, a 
confidencialidade dos dados abrangidos 
pelo sigilo profissional e comercial deve ser 
tida devidamente em consideração. Os 
Estados-Membros não podem, em virtude 
das alíneas a), d), e) e f) do nº 1, limitar o 
acesso à informação sobre as emissões no 
ambiente.

Or. de

Justificação

Aquando da utilização de dados privados, convém acautelar globalmente a confidencialidade 
dos dados abrangidos pelo sigilo comercial ou empresarial, na medida em que estes são 
protegidos pelo direito nacional ou comunitário, a fim de salvaguardar os legítimos 
interesses económicos. Uma interpretação restritiva destes direitos à protecção coloca 
problemas jurídicos consideráveis.

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 87
Artigo 19, nº 2

2.  As razões para limitar o acesso nos 
termos do previsto no nº 1 serão 
interpretadas de forma restritiva, tendo em 
conta em cada caso o interesse público 
servido pelo fornecimento do acesso. Em 
cada um dos casos, o interesse público 
servido pelo conhecimento dos dados será 
ponderado contra o interesse servido pela 
limitação ou o condicionamento do acesso. 
Os Estados-Membros não podem, em 
virtude das alíneas a), d), e) e f) do nº 1,

2.  As razões para limitar o acesso nos 
termos do previsto no nº 1 serão 
interpretadas de forma restritiva, tendo em 
conta em cada caso o interesse público 
servido pelo fornecimento do acesso. Em 
cada um dos casos, o interesse público 
servido pelo conhecimento dos dados será 
ponderado contra o interesse servido pela 
limitação ou o condicionamento do acesso. 
Os Estados-Membros não podem limitar o 
acesso à informação sobre as emissões no 
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limitar o acesso à informação sobre as 
emissões no ambiente.

ambiente.

Or. en

Alteração apresentada por Caroline Jackson e Mary Honeyball

Alteração 88
Artigo 20, nº 1

1.  Os Estados-Membros velarão por que os 
serviços referidos no nº 1, alíneas a) e b), do 
artigo 18º sejam colocadas gratuitamente à 
disposição do público.

1.  Os Estados-Membros velarão por que os 
serviços referidos no nº 1, alínea a), do 
artigo 18º sejam colocadas gratuitamente à 
disposição do público e por que os previstos 
no nº 1, alínea b) do artigo 18º sejam 
colocados à disposição do público. Neste 
último caso, esta medida pode incluir, se 
for caso disso, uma taxa e/ou uma licença 
paga pela pessoa que fornece o serviço ao 
público ou, se o fornecedor do serviço 
assim o decidir, pelo próprio público.

Or. en

Justificação

Os dados espaciais já estão colocados gratuitamente à disposição do público, por sítios 
Internet como o www.multimap.com. Isto é possível porque o fornecedor do acesso 
(multimap, por exemplo) paga as informações às agências cartográficas dos Estados-
Membros e cobre as despesas graças à publicidade. Esta alteração incentivará a prática 
corrente de dar ao público um "acesso gratuito", protegendo ao mesmo tempo os direitos de 
propriedade intelectual.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 89
Artigo 20

1. Os Estados-Membros velarão por que os 
serviços referidos no nº 1, alíneas a) e b), do 
artigo 18º sejam colocadas gratuitamente à 
disposição do público.

1. Os Estados-Membros velarão por que os 
serviços referidos no nº 1, alínea a), do 
artigo 18º sejam colocados gratuitamente à 
disposição do público.

2. Se as autoridades públicas cobrarem taxas 
pelos serviços referidos no nº 1, alíneas c) ou 

2. Se as autoridades públicas cobrarem taxas 
pelos serviços referidos no nº 1, alíneas b), 
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(e), do artigo 18º, os Estados-Membros 
devem assegurar o acesso aos serviços de 
cibercomércio.

c), d) ou (e), do artigo 18º, os Estados-
Membros devem assegurar o acesso aos 
serviços de cibercomércio.

Or. de

Justificação

Os serviços referidos nas alíneas b) e d) podem ser igualmente de alta qualidade e a sua 
prestação pode implicar custos elevados.

Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 90
Artigo 20

1. Os Estados-Membros velarão por que os 
serviços referidos no nº 1, alíneas a) e b), do 
artigo 18º sejam colocadas gratuitamente à 
disposição do público.

1. Os Estados-Membros velarão por que os 
serviços referidos no nº 1, alínea a), do 
artigo 18º sejam colocados gratuitamente à 
disposição do público.

2. Se as autoridades públicas cobrarem taxas 
pelos serviços referidos no nº 1, alíneas c) ou 
(e), do artigo 18º, os Estados-Membros 
devem assegurar o acesso aos serviços de 
cibercomércio.

2.Se as autoridades públicas cobrarem taxas 
pelos serviços referidos no nº 1, alíneas b), 
c), d) ou (e), do artigo 18º, os Estados-
Membros devem assegurar o acesso aos 
serviços de cibercomércio.

Or. de

Justificação

Os serviços referidos nas alíneas b) e d) podem ser igualmente de alta qualidade e a sua 
prestação pode implicar custos elevados.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 91
Artigo 20, nº 2

2.  Se as autoridades públicas cobrarem 
taxas pelos serviços referidos no nº 1, 
alíneas c) ou (e), do artigo 18º, os Estados-
Membros devem assegurar o acesso aos 
serviços de cibercomércio.

2.  Se as autoridades públicas cobrarem 
taxas pelos serviços referidos no nº 1, 
alíneas c) ou (e), do artigo 18º, os Estados-
Membros devem assegurar o acesso aos 
serviços de acesso informático.
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Or. it

Justificação

A tarifação dos serviços pode revestir diversas formas. A expressão "acesso informático" tem 
um sentido mais lato do que o termo "cibercomércio".

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 92
Artigo 21, nº 2, parágrafo 2

Os Estados-Membros podem também dar
acesso a esses serviços através dos seus 
próprios pontos de acesso.

Os Estados-Membros darão acesso a esses 
serviços através dos seus próprios pontos de 
acesso.

Or. es

Justificação

O fornecimento de um geo-portal nacional pelos Estados-Membros deveria ser uma 
obrigação e não uma opção.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 93
Artigo 23, nº 1, parágrafo 1

1.  Os Estados-Membros adoptarão medidas 
para a partilha dos conjuntos e serviços de 
dados espaciais entre autoridades públicas. 
Tais medidas devem dar às autoridades 
públicas dos Estados-Membros, bem como 
às instituições e organismos da Comunidade, 
a possibilidade de acesso aos conjuntos e 
serviços de dados espaciais, e de 
intercâmbio e utilização desses conjuntos e 
serviços, para efeitos das tarefas públicas 
que possam exercer um impacto directo ou 
indirecto no ambiente.

1.  Os Estados-Membros, de comum acordo 
com as respectivas instituições regionais e 
locais, adoptarão medidas para a partilha dos 
conjuntos e serviços de dados espaciais entre 
autoridades públicas. Tais medidas devem 
dar às autoridades públicas dos Estados-
Membros, bem como às instituições e 
organismos da Comunidade, a possibilidade 
de acesso aos conjuntos e serviços de dados 
espaciais, e de intercâmbio e utilização 
desses conjuntos e serviços, para efeitos das 
tarefas públicas que possam exercer um 
impacto directo ou indirecto no ambiente.

Or. it
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Justificação

É conveniente garantir igualmente a participação dos órgãos e entidades dos governos 
locais.

Alteração apresentada por Caroline Jackson e Mary Honeyball

Alteração 94
Artigo 23, nº 1, parágrafo 2

As medidas previstas no parágrafo anterior 
devem excluir, no ponto de utilização, a 
possibilidade de quaisquer restrições, 
nomeadamente de natureza transaccional, 
processual, jurídica, institucional ou 
financeira.

A fim de aumentar a utilização e a partilha 
dos dados, as autoridades públicas dos 
Estados-Membros e as instituições e 
organismos da Comunidade terão acesso 
aos conjuntos e serviços de dados espaciais 
e poderão utilizá-los no âmbito do quadro 
legal existente.

Or. en

Justificação

A reutilização dos dados espaciais deveria ser incentivada. Contudo, a maioria dos 
fornecedores de dados espaciais fornece os dados contra o pagamento de uma taxa. Estas 
receitas pagam a manutenção e o desenvolvimento do serviço para responder às exigências 
do cliente. Este artigo poderia ter um efeito negativo considerável sobre os investimentos que 
o fornecedor de dados pode efectuar nos seus serviços para satisfazer as necessidades dos 
clientes e melhorar a qualidade dos dados. Permitir a reutilização gratuita dos dados não é 
uma medida viável e traduzir-se-ia num empobrecimento da qualidade da informação e, por 
conseguinte, numa limitação dos efeitos positivos da directiva proposta.

Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 95
Artigo 23, nº 1, parágrafo 2

As medidas previstas no parágrafo anterior 
devem excluir, no ponto de utilização, a 
possibilidade de quaisquer restrições, 
nomeadamente de natureza transaccional, 
processual, jurídica, institucional ou 
financeira.

As medidas previstas no parágrafo anterior 
devem excluir, no ponto de utilização, por 
parte das autoridades públicas que levam a 
cabo um serviço público, a possibilidade de 
quaisquer restrições, nomeadamente de 
natureza transaccional, processual, jurídica, 
institucional ou financeira, desde que não 
sejam necessárias restrições à utilização 
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para proteger o utilizador de danos 
resultantes de uma utilização 
involuntariamente incorrecta dos dados.

Or. de

Justificação

Recomenda-se uma redacção semelhante à do artigo 2º, 7.4 da Directiva relativa à 
reutilização de informações do sector público.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 96
Artigo 23, nº 1, parágrafo 2

As medidas previstas no parágrafo anterior 
devem excluir, no ponto de utilização, a 
possibilidade de quaisquer restrições, 
nomeadamente de natureza transaccional, 
processual, jurídica, institucional ou 
financeira.

As medidas previstas no parágrafo anterior 
devem excluir, no ponto de utilização, a 
possibilidade de quaisquer restrições, 
nomeadamente de natureza transaccional, 
processual, jurídica, institucional ou 
financeira, com excepção das relacionadas 
com os direitos de propriedade intelectual.

Or. fr

Alteração apresentada por Caroline Jackson e Mary Honeyball

Alteração 97
Artigo 23, nº 2

2.  A possibilidade de partilha dos dados 
espaciais, prevista no nº 1, será facultada
aos organismos estabelecidos por um acordo 
internacional em que seja parte a 
Comunidade ou os Estados-Membros, para o 
desempenho de tarefas que possam exercer 
um impacto directo ou indirecto no 
ambiente.

2.  As mesmas disposições em matéria de 
partilha dos dados espaciais, previstas no nº 
1, serão aplicáveis aos organismos 
estabelecidos por um acordo internacional 
em que seja parte a Comunidade ou os 
Estados-Membros, para o desempenho de 
tarefas que possam exercer um impacto 
directo ou indirecto no ambiente.

Or. en
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Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 98
Artigo 23, nº 2

2. A possibilidade de partilha dos dados 
espaciais, prevista no nº 1, será facultada aos 
organismos estabelecidos por um acordo 
internacional em que seja parte a 
Comunidade ou os Estados-Membros, para o 
desempenho de tarefas que possam exercer 
um impacto directo ou indirecto no 
ambiente.

2. A possibilidade de partilha dos dados 
espaciais, prevista no nº 1, será facultada aos 
organismos estabelecidos por um acordo 
internacional em que seja parte a 
Comunidade ou os Estados-Membros, para o 
desempenho de tarefas que possam exercer 
um impacto no ambiente. É excluída desta 
partilha de dados toda e qualquer utilização 
comercial.

Or. de

Justificação

A redacção desta disposição torna o seu campo de aplicação demasiado vasto e vai além do 
objectivo pretendido. Assim, organismos importantes e conscientes da sua responsabilidade a 
nível da política do ambiente podem utilizar estes dados, embora, simultaneamente, grandes 
grupos económicos também se possam sentir no direito - por exemplo, através de acordos 
comerciais - de utilizar os dados, colocados gratuitamente à sua disposição, para fins 
comerciais. Rejeitamos a possibilidade de estes organismos partilharem os dados espaciais 
numa base unilateral. Caso demonstrem efectivamente interesse em tais dados, será proposto 
para cada caso o procedimento previsto no artigo 30º.

Alteração apresentada por Caroline Jackson e Mary Honeyball

Alteração 99
Artigo 23, nº 3

3.  Os Estados-Membros adoptarão medidas 
adequadas para evitar distorções de 
concorrência nos casos em que as 
autoridades públicas desempenhem 
também actividades comerciais não 
relacionadas com o desempenho das suas 
tarefas públicas, e tornar públicas tais 
medidas.

3.  Os Estados-Membros adoptarão medidas 
adequadas para evitar distorções de 
concorrência.

Or. en
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Justificação

Não deveriam existir, pura e simplesmente, quaisquer distorções de concorrência. A segunda 
parte do nº 3 estabelece uma distinção desnecessária entre os organismos públicos e 
privados.

Alteração apresentada por Caroline Jackson e Mary Honeyball

Alteração 100
Artigo 23, nº 4

4.  As instituições e órgãos da Comunidade 
terão acesso a conjuntos e serviços de 
dados espaciais para além dos previstos no 
nº 1. A Comissão adoptará, em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 2 do artigo 30º, regras de execução 
relativas a esse acesso e aos 
correspondentes direitos de utilização.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não deveriam existir, pura e simplesmente, quaisquer distorções de concorrência. O nº 4 
caduca, na medida em que a versão alterada dos nºs 1 e 2 já contempla a possibilidade de 
acesso a dados espaciais suplementares.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 101
Artigo 23, nº 4

4. As instituições e órgãos da Comunidade 
terão acesso a conjuntos e serviços de dados 
espaciais para além dos previstos no nº 1. A 
Comissão adoptará, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 30º, 
regras de execução relativas a esse acesso e 
aos correspondentes direitos de utilização.

4. As instituições e órgãos da Comunidade 
terão acordos coordenados sobre o acesso a 
conjuntos e serviços de dados espaciais. A 
Comissão adoptará, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 30º, 
regras de execução relativas a esse acesso e 
aos correspondentes direitos de utilização.

Or. de
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Justificação

A redacção actual sugere um acesso ilimitado a todas as informações dos Estados-Membros. 
Dado que não será essa a vontade da Comissão, o texto deve ser redigido de forma mais 
clara.

Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 102
Artigo 24

A Comissão adoptará, em conformidade 
com o procedimento referido no nº 2 do 
artigo 30º, regras de execução para aumentar 
o potencial de reutilização dos conjuntos e 
serviços de dados espaciais por terceiros. 
Essas regras de execução podem incluir o 
estabelecimento de condições de 
licenciamento comuns.

A Comissão adoptará, em conformidade 
com o procedimento referido no nº 2 do 
artigo 30º, regras de execução para aumentar 
o potencial de reutilização dos conjuntos e 
serviços de dados espaciais por terceiros. 
Essas regras de execução, que devem ser 
compatíveis com a Directiva 2003/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de Novembro de 2003, podem incluir o 
estabelecimento de condições de 
licenciamento comuns.

Or. de

Justificação

Independentemente do facto de as disposições correspondentes serem adoptadas pela 
Comissão em conformidade com o nº 2 do artigo 30º ou pelos próprios Estados-Membros, as 
regras de execução têm de ser, em qualquer caso, compatíveis com a Directiva relativa à 
reutilização de informações do sector público.

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 103
Artigo 24, nº 1 bis (novo)

O estabelecimento de licenças comuns não 
restringirá desnecessariamente as 
possibilidades de reutilização dos dados e o 
recurso aos serviços e não será utilizado 
para limitar a concorrência.

Or. en
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Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 104
Artigo 26, nº 1

1. A Comissão será responsável pela 
coordenação de uma infra-estrutura de 
informação espacial na Comunidade a nível 
comunitário e será assistida para esse efeito 
pela Agência Europeia do Ambiente.

1. A Comissão será responsável pela 
coordenação de uma infra-estrutura de 
informação espacial que seja importante 
para o ambiente na Comunidade a nível 
comunitário e será assistida para esse efeito 
pela Agência Europeia do Ambiente.

Or. de

Justificação

A razão inicial pela qual a Directiva INSPIRE se tornou necessária é aqui totalmente 
esquecida. Em vez do objectivo de tornar possível o acesso a dados importantes para o 
ambiente, parece que só é colocada a ênfase na coordenação da infra-estrutura de 
informação espacial em geral. Convém deixar claro que o que está em causa são dados sobre 
o ambiente, tanto mais que a Comissão não dispõe de competências em matéria de 
ordenamento do território, o que, em certas circunstâncias, se poderia inferir da redacção 
actual.

Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 105
Artigo 26, nº 1

1. A Comissão será responsável pela 
coordenação de uma infra-estrutura de 
informação espacial na Comunidade a nível 
comunitário e será assistida para esse efeito 
pela Agência Europeia do Ambiente.

1. A Comissão será responsável pela 
coordenação de uma infra-estrutura de 
informação espacial que seja importante 
para o ambiente na Comunidade a nível 
comunitário e será assistida para esse efeito 
pela Agência Europeia do Ambiente.

Or. de

Justificação

A razão inicial pela qual a Directiva INSPIRE se tornou necessária é aqui totalmente 
esquecida. Em vez do objectivo de tornar possível o acesso a dados importantes para o 
ambiente, parece que só é colocada a ênfase na coordenação da infra-estrutura de 
informação espacial em geral. Convém deixar claro que o que está em causa são dados sobre 
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o ambiente, tanto mais que a Comissão não dispõe de competências em matéria de 
ordenamento do território, o que, em certas circunstâncias, se poderia inferir pela redacção 
actual.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 106
Artigo 26, nº 2

2. Cada Estado-Membro designará a 
autoridade pública que será responsável 
pelos contactos com a Comissão no que 
respeita à presente directiva.

2. Cada Estado-Membro identificará a 
estrutura de coordenação que será 
responsável pelos contactos com a Comissão 
no que respeita à presente directiva, tendo 
em conta a repartição de competências nos 
Estados-Membros.

Or. nl

Justificação

A relatora pretende ter em conta a atribuição constitucional dos diferentes níveis de 
competências nos Estados-Membros. Para evitar burocracias inúteis, parece ser preferível 
que os contactos com a Comissão no que respeita à directiva em apreço passem pela 
estrutura de coordenação que os diferentes níveis de competência nos Estados-Membros 
acordem entre si.

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 107
Artigo 28, nº 3

3.  As informações resultantes do 
acompanhamento previsto no nº 1 serão 
comunicadas à Comissão numa base 
permanente.

3.  As informações resultantes do 
acompanhamento previsto no nº 1 serão 
comunicadas ao público e à Comissão numa 
base permanente.

Or. en

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 108
Artigo 28, nº 3 bis (novo)
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3 bis. O processo de intercâmbio e registo 
mutuo de dados espaciais deve prever um 
dispositivo de protecção dos direitos de 
propriedade intelectual.

Or. el

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 109
Artigo 28, nº 3 ter (novo)

3 ter. Tanto a administração local como a  
central serão competentes para o tele-
carregamento de dados na infra-estrutura 
de dados espaciais.

Or. el

Justificação

É nosso desejo dar ênfase ao papel do poder local porque, de facto, a maior parte dos 
programas arrancam e são activados pelo poder local.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 110
Artigo 29, nº 1, alínea d)

d)  um resumo da informação sobre a 
utilização da infra-estrutura de informação 
espacial;

d)  um resumo da informação disponível 
sobre a utilização da infra-estrutura de 
informação espacial;

Or. es

Justificação

No âmbito de um relatório periódico, existe uma diferença entre a informação existente e a 
informação disponível.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 111
Artigo 29, nº 1, alínea e)
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e)  uma descrição dos acordos de partilha
entre autoridades públicas;

e)  uma descrição dos acordos destinados a 
harmonizar e partilhar as informações
entre autoridades públicas;

Or. es

Justificação

Visa clarificar o objectivo da descrição dos acordos celebrados entre as autoridades 
públicas.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 112
Anexo II, ponto 4

Cobertura física e biológica da superfície 
terrestre, incluindo superfícies artificiais, 
zonas agrícolas, florestas, zonas 
(semi)naturais, zonas húmidas, massas de 
água.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. es

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 113
Anexo III, ponto 2

Localização geográfica dos edifícios. Localização geográfica dos edifícios, das 
estruturas e respectiva monitorização.

Or. it

Justificação

Entre as categorias devem figurar igualmente as estruturas como pontes e outras, bem como 
a monitorização.
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Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 114
Anexo III, ponto 3

Solo e subsolo caracterizado de acordo com 
a profundidade, textura, estrutura e conteúdo 
das partículas e material orgânico, carácter 
pedregoso, eventual inclinação média e 
capacidade prevista de contenção de água.

Solo e subsolo caracterizado de acordo com 
a profundidade, textura, estrutura e conteúdo 
das partículas e material orgânico, carácter 
pedregoso, erosão, eventual inclinação 
média e capacidade prevista de contenção de 
água.

Or. es

Justificação

A erosão é um problema grave no âmbito da perda progressiva dos solos com que a União 
Europeia está confrontada, razão pela qual esta análise deveria figurar nesta directiva.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 115
Anexo III, ponto 4

Caracterização geológica de acordo com a 
composição e a estrutura. Inclui a base 
rochosa e a geomorfologia.

Caracterização geológica de acordo com a 
composição e a estrutura bem como as 
alterações e as transformações que sofreu a 
sua estratificação. Inclui a base rochosa e a 
geomorfologia.

Or. el

Justificação

É necessário ter em conta as alterações que se registam no solo de um modo geral.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 116
Anexo III, ponto 5

Caracterização do território de acordo com a 
sua dimensão funcional ou utilização 
socioeconómica, presente e futura (por 

Caracterização do território de acordo com a 
sua dimensão funcional ou utilização 
socioeconómica, presente e futura (por 
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exemplo, residencial, industrial, comercial, 
agrícola, florestal, recreativa).

exemplo, residencial, industrial, comercial, 
agrícola, florestal, recreativa) e com a sua 
adaptação às políticas agrícolas.

Or. it

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 117
Anexo III, ponto 6

Distribuição geográfica da ocorrência de 
doenças associadas de forma directa 
(epidemias, propagação de doenças, efeitos 
na saúde devido às tensões ambientais,
poluição do ar, produtos químicos, 
empobrecimento da camada de ozono, ruído, 
etc.) ou indirecta (alimentação, organismos 
geneticamente modificados, stress, etc.) à 
qualidade do ambiente.

Distribuição geográfica da ocorrência de 
doenças associadas de forma directa 
(epidemias, propagação de doenças, 
catástrofes naturais, efeitos na saúde devido 
às tensões ambientais, poluição do ar, 
produtos químicos, empobrecimento da 
camada de ozono, ruído, etc.) ou indirecta 
(alimentação, organismos geneticamente 
modificados de acordo com a legislação 
comunitária em vigor, stress, etc.) à 
qualidade do ambiente.

Or. el

Justificação

É necessário incluir as catástrofes naturais e, no que diz respeito aos organismos 
geneticamente modificados, a legislação comunitária em vigor tem que ser rigorosamente 
respeitada.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 118
Anexo III, ponto 6

Distribuição geográfica da ocorrência de 
doenças associadas de forma directa 
(epidemias, propagação de doenças, efeitos 
na saúde devido às tensões ambientais, 
poluição do ar, produtos químicos, 
empobrecimento da camada de ozono, ruído, 
etc.) ou indirecta (alimentação, organismos 
geneticamente modificados, stress, etc.) à 
qualidade do ambiente.

Distribuição geográfica da ocorrência de 
doenças associadas de forma directa 
(epidemias, propagação de doenças, efeitos 
na saúde devido às tensões ambientais, 
poluição do ar, produtos químicos, 
empobrecimento da camada de ozono, ruído, 
etc.) ou indirecta (alimentação, organismos 
geneticamente modificados, stress, etc.) à 
qualidade do ambiente. Distribuição 
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geográfica dos acidentes rodoviários.

Or. it

Justificação

Trata-se de uma categoria extremamente importante para a aplicação da infra-estrutura 
INSPIRE no âmbito da saúde pública.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 119
Anexo III, ponto 7

7. Serviços governamentais e estruturas de 
monitorização do ambiente

7. Serviços governamentais e de utilidade 
pública

Sedes dos serviços governamentais, 
localização de hospitais e centros de 
tratamento médico, escolas, creches, etc. 
Inclui instalações de esgotos, de tratamento 
de resíduos e instalações energéticas, locais 
de produção e instalações de monitorização 
do ambiente geridas pelas autoridades 
públicas ou por sua conta.

Serviços governamentais e de utilidade 
pública incluem redes de serviços públicos 
de superfície e subterrâneas, instalações 
como as de esgotos, de gestão de resíduos, 
de fornecimento de energia, 
telecomunicações e abastecimento de água, 
bem como serviços administrativos e sociais 
estatais, como as administrações públicas, 
as escolas e os hospitais.

7 bis. Estruturas de observação do 
ambiente
A instalação e a gestão de estruturas de 
monitorização do ambiente incluem a 
observação e medição de emissões, do 
estado dos habitats naturais (ambiente 
marinho, águas de superfície e 
subterrâneas, ar e solo) e de outros 
parâmetros do ecossistema (biodiversidade, 
condições ecológicas da vegetação, etc.) por 
parte ou em nome das autoridades 
públicas.

Or. nl

Justificação

Trata-se de duas categorias totalmente distintas, pelo que devem ser integradas em secções 
separadas. As estruturas de monitorização são extremamente importantes em termos de 
dados espaciais relativos ao ambiente.
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Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 120
Anexo III, ponto 10

Distribuição geográfica da população 
agregada por grelha, região, unidade 
administrativa ou outra unidade analítica.

Distribuição geográfica da população 
agregada por grelha, região, unidade 
administrativa ou outra unidade analítica. 
Tal inclui igualmente as características da 
população e os níveis de actividade.

Or. nl

Justificação

Para compreender melhor a interacção entre o ambiente e a população é importante 
conhecer as características da população (por exemplo, a sua distribuição por idades) e os 
tipos de actividades que executam (por exemplo, deslocações entre o local de residência e o 
local de trabalho, actividades desportivas).

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 121
Anexo III, ponto 11

As zonas geridas, regulamentadas ou 
utilizadas para a comunicação de dados a 
nível europeu, nacional, regional e local. 
Incluem aterros, zonas de acesso restrito em 
torno de nascentes de água, zonas sensíveis 
aos nitratos, vias navegáveis regulamentadas 
no ar ou em águas internas de grandes 
dimensões, zonas cobertas pela Convenção 
OSPAR no que respeita à descarga de 
resíduos, zonas de limitação do ruído, zonas 
autorizadas para efeitos de prospecção e 
extracção mineira, bacias hidrográficas, 
unidades declarantes no âmbito da 
Convenção OSPAR e zonas abrangidas 
pela gestão das zonas costeiras.

As zonas geridas, regulamentadas ou 
utilizadas para a comunicação de dados a 
nível internacional, europeu, nacional, 
regional e local. Incluem aterros, zonas de 
acesso restrito em torno de nascentes de 
água, zonas sensíveis aos nitratos, vias 
navegáveis regulamentadas no mar ou em 
águas internas de grandes dimensões, zonas 
destinadas à descarga de resíduos, zonas de 
limitação do ruído, zonas autorizadas para 
efeitos de prospecção e extracção mineira, 
bacias hidrográficas, zonas para a gestão da 
costa e unidades de notificação importantes 
para o ambiente.

Or. nl



PE 353.672v01-00 48/50 AM\555961PT.doc

PT

Justificação

O nível internacional é muito importante, como demonstram os exemplos constantes da lista, 
pelo que é conveniente aditá-lo.

Neste contexto não é importante fazer referência à Convenção OSPAR. A relatora gostaria de 
manter uma formulação mais geral.

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 122
Anexo III, ponto 11 bis (novo)

11 bis. Zonas submetidas a pressões 
antropogénicas
Zonas submetidas a pressões 
antropogénicas, que incluem as zonas 
poluídas e as zonas expostas a ruídos e a 
radiações.

Or. en

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 123
Anexo III, ponto 12

Zonas sensíveis, caracterizadas de acordo 
com os riscos naturais (todos os fenómenos 
atmosféricos, hidrológicos, sísmicos, 
vulcânicos e os incêndios que, pela sua 
localização, gravidade e frequência, possam 
afectar gravemente a sociedade), por 
exemplo, inundações, desabamento de 
terras, avalanches, incêndios florestais, 
sismos, erupções vulcânicas.

Zonas sensíveis, caracterizadas de acordo 
com os riscos naturais (todos os fenómenos 
atmosféricos, hidrológicos, sísmicos, 
vulcânicos e os incêndios que, pela sua 
localização, gravidade e frequência, possam 
afectar gravemente a sociedade), por 
exemplo, inundações, desabamento de 
terras, avalanches, incêndios florestais, 
sismos, erupções vulcânicas, aluimento de 
terrenos e subsidências.

Or. it
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Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 124
Anexo III, ponto 19 bis (novo)

19 bis.  Recursos energéticos renováveis

Or. en
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