
AM\555961SL.doc PE 353.672v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano

8. 2 .2005 PE 353.672v01-00

PREDLOGI SPREMEMB 34-124

Osnutek poročila (PE 349.811v01-00)
Frederika Brepoels
Infrastruktura za prostorske informacije v Skupnosti (INSPIRE)

Predlog Direktive (KOM(2004) 0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD))

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 34
Uvodna izjava 1

(1) Okoljska politika Skupnosti si mora 
prizadevati za visoko raven varstva, pri 
čemer se upošteva raznolikost razmer v 
posameznih regijah Skupnosti. Pri 
oblikovanju svoje okoljske politike mora 
Skupnost upoštevati razpoložljive 
znanstvene in tehnične podatke, okoljske 
razmere v različnih regijah Skupnosti, 
gospodarski in družbeni razvoj Skupnosti 
kot celote ter uravnotežen razvoj svojih 
regij. Mnoge informacijske teme, povezane s 
prostorskimi značilnostmi, so potrebne pri 
celi vrsti okoljskih politik. Poleg tega pa so 
pogosto potrebni enaki podatki za 
oblikovanje in izvajanje drugih politik 
Skupnosti, ki morajo vključevati zahteve, 
povezane z varstvom okolja, v skladu s 
členom 6 Pogodbe. Da bi se omogočila 
takšna vključitev, je treba določiti ukrep za 
usklajevanje med uporabniki in dobavitelji 
informacij o teh temah, tako da se lahko 

(1) Okoljska politika Skupnosti si mora 
prizadevati za visoko raven varstva, pri 
čemer se upošteva raznolikost razmer v 
posameznih regijah Skupnosti. Pri 
oblikovanju svoje okoljske politike mora 
Skupnost upoštevati razpoložljive 
znanstvene in tehnične podatke, okoljske 
razmere v različnih regijah Skupnosti, 
gospodarski in družbeni razvoj Skupnosti 
kot celote ter uravnotežen razvoj svojih 
regij. Mnoge informacijske teme, povezane s 
prostorskimi značilnostmi, so potrebne pri 
celi vrsti okoljskih politik. Poleg tega pa so 
pogosto potrebni enaki podatki za 
oblikovanje in izvajanje drugih politik 
Skupnosti, ki morajo vključevati zahteve, 
povezane z varstvom okolja, v skladu s 
členom 6 Pogodbe. Da bi se omogočila 
takšna vključitev, je treba izboljšati
usklajevanje med uporabniki in dobavitelji 
informacij o teh temah, tako da se lahko 
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združujejo informacije in znanje iz različnih 
sektorjev.

združujejo informacije in znanje iz različnih 
sektorjev.

Or. fr

Obrazložitev

Usklajevanje med različnimi nacionalnimi organi že obstaja, vendar pa so potrebne 
izboljšave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 35
Uvodna izjava 3

(3) Težave v zvezi z razpoložljivostjo, 
kakovostjo, organizacijo in dostopnostjo 
prostorskih informacij so skupne številnim 
politikam in informacijskim temam in se 
pojavljajo na različnih ravneh javnih 
organov. Reševanje teh težav zahteva ukrepe 
za obravnavanje izmenjave, posredovanja, 
dostopa in uporabe interoperabilnih 
prostorskih podatkov in storitev prostorskih 
podatkov z različnih ravni javnih organov in 
iz različnih sektorjev. Zato je treba 
vzpostaviti infrastrukturo za prostorske 
informacije v Skupnosti. 

(3) Težave v zvezi z razpoložljivostjo, 
kakovostjo, organizacijo in dostopnostjo 
prostorskih informacij so skupne številnim 
politikam in informacijskim temam in se 
pojavljajo na različnih ravneh javnih 
organov. Reševanje teh težav zahteva ukrepe 
za obravnavanje izmenjave, posredovanja, 
dostopa in uporabe interoperabilnih 
prostorskih podatkov in storitev prostorskih 
podatkov z različnih ravni javnih organov in 
iz različnih sektorjev. Zato je treba bolj kot 
doslej razviti infrastrukturo za prostorske 
informacije v Skupnosti s povezovanjem 
obstoječih infrastruktur za prostorske 
informacije.

Or. fr

Obrazložitev

Usklajevanje med različnimi nacionalnimi organi že obstaja, vendar pa so potrebne 
izboljšave in razvoj infrastrukture Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karin Scheele

Predlog spremembe 36
Uvodna izjava 7

(7) Ta direktiva ne sme posegati v Direktivo
2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta 

(7) Ta direktiva ne sme posegati v Direktivo 
2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
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z dne 17. novembra 2003 o ponovni uporabi 
informacij javnega značaja, katere cilji 
dopolnjujejo cilje iz te direktive. Vendar pa 
mora Komisija sprejeti nadaljnje ukrepe za 
obravnavanje zadev, pomembnih pri 
ponovni uporabi posebne kategorije 
informacij javnega značaja, ki jih zajema ta 
direktiva. 

z dne 17. novembra 2003 o ponovni uporabi 
informacij javnega značaja, katere cilji 
dopolnjujejo cilje iz te direktive. Vendar pa 
mora Komisija sprejeti nadaljnje ukrepe za 
obravnavanje zadev, pomembnih pri 
ponovni uporabi posebne kategorije 
informacij javnega značaja, ki jih zajema ta 
direktiva. Pri tem se morajo uporabljati 
enaki izrazi kot v direktivi 2003/98/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
novembra 2003, treba je upoštevati tudi 
njihov pomen. Ker se mora izvajanje 
Direktive PSI 2003/98/ES končati do 30. 6. 
2005, je treba sprejeti ukrepe, da države 
članice pri izvajanju Direktive INSPIRE ne 
bodo imele dodatnih stroškov.

Or. de

Obrazložitev

Cilji Direktive PSI (ki se morajo uresničiti do 30. 6. 2005) so bili oblikovani kot dopolnitev k 
Direktivi INSPIRE. Komisija mora zato obravnavati zadeve, povezane s ponovno uporabo 
informacij javnega značaja, ki spadajo v obe direktivi. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 37
Uvodna izjava 13 a (novo)

(13a) Pobuda INSPIRE mora imeti dovolj 
sredstev, zlasti kar zadeva njene 
proračunske vidike.

Or. el

Obrazložitev

Razumljivo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 38
Uvodna izjava 15
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(15) Omrežne storitve so potrebne za 
izmenjavo prostorskih podatkov med 
različnimi vrstami javnih organov v 
Skupnosti. Te omrežne storitve morajo 
omogočiti iskanje, spreminjanje, gledanje in 
prenos prostorskih podatkov ter zahtevanje 
prostorskih podatkov in storitev e-trgovine. 
Omrežne storitve morajo delovati v skladu s 
skupno dogovorjenimi specifikacijami in 
najnižjimi merili učinkovitosti, da se 
zagotovi medobratovalnost infrastruktur, ki 
jih vzpostavijo države članice. Omrežne 
storitve morajo vključevati tudi storitve 
nalaganja podatkov, da se javnim organom 
omogoči, da dajo na razpolago svoje nize 
prostorskih podatkov in storitev.

(15) Omrežne storitve so potrebne za 
izmenjavo prostorskih podatkov med 
različnimi vrstami javnih organov v 
Skupnosti. Te omrežne storitve morajo 
omogočiti iskanje, spreminjanje, gledanje in 
prenos prostorskih podatkov ter zahtevanje 
prostorskih podatkov in storitev e-trgovine. 
Omrežne storitve morajo delovati v skladu s 
skupno dogovorjenimi specifikacijami in 
najnižjimi merili učinkovitosti, da se 
zagotovi medobratovalnost infrastruktur, ki 
jih vzpostavijo države članice. Omrežne 
storitve morajo vključevati tudi združljive 
storitve omrežnih povezav, da se javnim 
organom omogoči, da dajo na razpolago 
svoje nize prostorskih podatkov in storitev.

Or. el

Obrazložitev

Združljivost omrežnih sistemov je pomemben dejavnik pri omogočanju izvajanja različnih 
operacij, npr. nalaganje, prejemanje in zagotavljanje informacij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 39
Uvodna izjava 16

(16) Izkušnje v državah članicah so 
pokazale, da je za uspešno izvajanje 
infrastrukture za prostorske informacije 
pomembno, da se javnosti brezplačno 
ponudi najmanjše število storitev. Države 
članice morajo zato ponuditi kot minimum 
in brezplačno storitve za odkrivanje in 
gledanje nizov prostorskih podatkov.

(16) Izkušnje v državah članicah so 
pokazale, da je za uspešno izvajanje 
infrastrukture za prostorske informacije 
pomembno, da se javnosti brezplačno 
ponudi najmanjše število storitev. Države 
članice in Evropska unija morajo zato 
ponuditi kot minimum in brezplačno storitve 
za odkrivanje in gledanje nizov prostorskih 
podatkov.

Or. fr

Obrazložitev

Ker gre za infrastrukturo Skupnosti, ki jo je treba razviti, jo je zato nujno vključiti v to javno 
informacijsko storitev.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Frederika Brepoels

Predlog spremembe 40
Uvodna izjava 22

(22) Za učinkovito vzpostavitev infrastruktur 
za prostorske informacije je potrebna 
uskladitev vseh, ki jih zanima vzpostavitev 
takšnih infrastruktur, tudi ponudnikov ali 
uporabnikov. Zato je treba na ravni držav 
članic in na ravni Skupnosti uvesti 
usklajevalne strukture.

(22) Za učinkovito vzpostavitev infrastruktur 
za prostorske informacije je potrebna 
uskladitev vseh, ki jih zanima vzpostavitev 
takšnih infrastruktur, tudi ponudnikov ali 
uporabnikov. Zato je treba na ravni držav 
članic in na ravni Skupnosti uvesti 
usklajevalne strukture, ki segajo na različne 
ravni vlade in upoštevajo porazdelitev 
pooblastil in odgovornosti v državah 
članicah.

Or. nl

Obrazložitev

Poročevalka želi upoštevati ustavno dodelitev različnih pooblastil in odgovornosti v državah 
članicah. Zaradi izognitve nepotrebnemu uradništvu se zdi bolje, da se zagotovi prenašanje 
teh stikov s Komisijo prek usklajevalnih struktur, s katerimi se različne ravni vlade znotraj 
države članice uskladijo med seboj.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 41
Uvodna izjava 22

(22) Za učinkovito vzpostavitev infrastruktur 
za prostorske informacije je potrebna 
uskladitev vseh, ki jih zanima vzpostavitev 
takšnih infrastruktur, tudi ponudnikov ali 
uporabnikov. Zato je treba na ravni držav 
članic in na ravni Skupnosti uvesti 
usklajevalne strukture.

(22) Za učinkovito vzpostavitev infrastruktur 
za prostorske informacije je potrebna 
uskladitev vseh, ki jih zanima vzpostavitev 
takšnih infrastruktur, tudi ponudnikov ali 
uporabnikov. Zato je treba uvesti ustrezne 
usklajevalne strukture prek različnih ravni 
pristojnosti, lokalne, nacionalne in 
Skupnosti, ki morajo delovati na dvosmerni 
osnovi.

Or. el

Obrazložitev

Ker sicer želeni cilj ne bo dosežen.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 42
Člen 1, odstavek 1

1. Ta direktiva določa splošna pravila za 
vzpostavitev infrastrukture za prostorske 
informacije v Skupnosti, za potrebe 
okoljskih politik Skupnosti in politik ali 
dejavnosti, ki lahko neposredno ali posredno 
vplivajo na okolje.

1. Ta direktiva določa sestavne dele ali 
osnovna načela strateškega načrtovanja, 
namenjene vzpostavitvi infrastrukture za 
prostorske informacije v Skupnosti, za 
potrebe politike trajnostnega razvoja v 
Skupnosti in politik ali dejavnosti, ki lahko 
neposredno ali posredno vplivajo na okolje.

Or. el

Obrazložitev

Ker je to od Göteborga naprej uradna politika Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 43
Člen 1, odstavek 1

1. Ta direktiva določa splošna pravila za 
vzpostavitev infrastrukture za prostorske 
informacije v Skupnosti, za potrebe 
okoljskih politik Skupnosti in politik ali 
dejavnosti, ki lahko neposredno ali posredno 
vplivajo na okolje.

1. Ta direktiva določa splošna pravila za 
vzpostavitev infrastrukture za prostorske 
informacije v Skupnosti, za potrebe 
okoljskih politik Skupnosti in politik ali 
dejavnosti, ki lahko neposredno ali posredno 
vplivajo na okolje in urejanje prostora.

Or. it

Obrazložitev

Izvajanje Direktive Inspire bo imelo neposredne koristi za rabo zemljišč.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 44
Člen 1, odstavek 2, pododstavek 1

2. Infrastruktura za prostorske informacije v 
Skupnosti temeljijo na infrastrukturah za 

2. Infrastruktura za prostorske informacije v 
Skupnosti temeljijo na infrastrukturah za 
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prostorske informacije, ki so jih vzpostavile 
in jih upravljajo države članice.

prostorske informacije, ki so jih vzpostavile 
in jih upravljajo države članice. Komisija 
ima lahko usklajevalno vlogo, zlasti v zvezi 
s pobudami z dimenzijo Skupnosti, kot je 
satelitsko raziskovanje.

Or. it

Obrazložitev

Treba je poudariti, da zahteva harmonizacija na evropski ravni nadnacionalno usklajevanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 45
Člen 1, odstavek 2, pododstavek 1

2. Infrastruktura za prostorske informacije v 
Skupnosti temelji na infrastrukturah za 
prostorske informacije, ki so jih vzpostavile 
in jih upravljajo države članice.

2. Infrastruktura za prostorske informacije v 
Skupnosti temelji na infrastrukturah za 
prostorske informacije, ki so jih vzpostavile 
in jih upravljajo države članice, in na vsaki 
ustrezni infrastrukturi, ki že obstaja na 
ravni Skupnosti.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 46
Člen 1, odstavek 2, pododstavek 1

2. Infrastruktura za prostorske informacije v 
Skupnosti temelji na infrastrukturah za 
prostorske informacije, ki so jih vzpostavile 
in jih upravljajo države članice.

2. Infrastruktura za geografske podatke v 
Skupnosti temelji na infrastrukturah za 
geografske podatke, ki so jih vzpostavile in 
jih upravljajo države članice.

Or. de

Obrazložitev

„Geografski podatki“ je ustaljena besedna zveza, ki se uporablja v nemščini.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Karin Scheele

Predlog spremembe 47
Člen 2, odstavek 1, točka (c)

(c) so v lasti: (c) so odgovornost ali se obdelujejo po 
naročilu:

(i) javnega organa, so bili pridobljeni ali 
sprejeti s strani javnega organa ali pa jih je 
ta javni organ upravljal ali posodobil;

(i) javnega organa, ki podatke pridobiva, 
posodablja ali jih sprejema; 

(ii) fizične ali pravne osebe v imenu 
javnega organa;
(iii) tretje strani, ki so ji bile omogočene 
storitve nalaganja v skladu s členom 17(3);

(ii) tretje strani, ki ji je bil omogočen dostop 
do omrežja v skladu s členom 17(3);

Or. de

Obrazložitev

Izraz „last“ se tukaj uporablja brez nadaljnjega pojasnjevanja. „Odgovornost“ je ustreznejši 
izraz. Razumeti je treba, da ima vsak organ pravico, da odobri uporabo teh geografskih 
podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 48
Člen 2, odstavek 2, točka (c)

(c) so v lasti: (c) so odgovornost ali se obdelujejo po 
naročilu:

(i) javnega organa, so bili pridobljeni ali 
sprejeti s strani javnega organa ali pa jih je 
ta javni organ upravljal ali posodobil;

(i) javnega organa, ki podatke pridobiva, 
posodablja ali jih sprejema; 

(ii) fizične ali pravne osebe v imenu 
javnega organa;
(iii) tretje strani, ki so ji bile omogočene 
storitve nalaganja v skladu s členom 17(3);

(ii) tretje strani, ki ji je bil omogočen dostop 
do omrežja v skladu s členom 17(3);

Or. de
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Obrazložitev

Izraz „last“ se tukaj uporablja brez nadaljnjega pojasnjevanja. Zaradi razlage tega izraza se 
predlaga, da se za zvezo „v lasti“ doda zveza „v skladu z uvodno izjavo 11 Direktive PSI“ ali 
pa je treba odstavek preoblikovati tako, da bo razumljiv sam po sebi. Po naši oceni je izraz 
„odgovornost“ boljši, s čimer razumemo, da ima vsak organ pravico, da odobri uporabo teh 
geografskih podatkov. Čeprav je izraz „javni organ“ natančneje razložen pozneje v tej 
direktivi, se v primerjavi z Direktivo PSI (ki uporablja izraz „organ javnega sektorja“) v 
bistvu uporabljata različna izraza, kar je treba grajati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 49
Člen 2, odstavek 4, pododstavek 1a (novo)

Interesne skupine, vključno z 
organizacijami civilne družbe, uporabniki, 
izdelovalci podatkov in ponudniki storitev z 
dodano vrednostjo, dobijo priložnost 
sodelovati v postopku, ki bi pripeljal do 
kakršne koli prilagoditve Prilog k tej 
direktivi.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 50
Člen 3, odstavek 1

1. Ta direktiva ne posega v Direktivo 
2003/4/ES, razen če je določeno drugače.

1. Ta direktiva ne posega v Direktivo 
2003/4/ES.

Or. fr

Obrazložitev

Besedna zveza „če je določeno drugače“ ni jasna, ker ne pokaže, od kod bi lahko druge 
takšne določbe izhajale. Po drugi strani je potrebna tudi uskladitev s členom 3(2).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karin Scheele

Predlog spremembe 51
Člen 4
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V primeru nizov prostorskih podatkov, ki so 
v skladu s členom 2(1)(c) v lasti javnega 
organa ali pripravljeni zanj, se ta direktiva 
uporablja, če ta organ v državi članici deluje 
na najnižji upravni ravni, samo za nize 
prostorskih podatkov, katerih zbiranje ali 
razširjanje usklajuje drugi javni organ ali 
to zahteva nacionalna zakonodaja.

V primeru nizov prostorskih podatkov, ki so 
v skladu s členom 2(1)(c) v lasti javnega 
organa ali pripravljeni zanj, se ta direktiva 
uporablja, če ta organ v državi članici deluje 
na najnižji upravni ravni (tj. lokalni ravni, 
kot so mesta in občine), samo za nize 
prostorskih podatkov, če to zahteva 
nacionalna zakonodaja na višji ravni vlade 
ali če obstajajo zakonske določbe v zvezi z 
uporabo teh nizov podatkov.

Or. de

Obrazložitev

Ker se člen 5(a) nanaša na nacionalno, regionalno in lokalno raven, se v tem členu pojavi 
zveza „najnižja raven“. 
Vsaj strokovno izrazje iz te direktive mora biti dosledno. Zato je treba pojasniti, katera od 
treh ravni je mišljena (lokalna raven).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 52
Člen 4

V primeru nizov prostorskih podatkov, ki so 
v skladu s členom 2(1)(c) v lasti javnega 
organa ali pripravljeni zanj, se ta direktiva 
uporablja, če ta organ v državi članici 
deluje na najnižji upravni ravni, samo za 
nize prostorskih podatkov, katerih zbiranje 
ali razširjanje usklajuje drugi javni organ 
ali to zahteva nacionalna zakonodaja.

V tej direktivi veljajo naslednje opredelitve: 

(1) „infrastruktura za prostorske 
informacije“ pomeni infrastrukturo, katere 
sestavni elementi vključujejo meta-podatke, 
nize prostorskih podatkov in storitve 
prostorskih podatkov; omrežne storitve in 
tehnologije; dogovore o izmenjavi, dostopu 
in uporabi; ter mehanizme, procese in 
postopke uskladitve in spremljanja, ki so 
uvedeni, se izvajajo ali so dani na 
razpolago v skladu s to direktivo;
(2) „prostorski podatki“ pomenijo katere 
koli podatke, ki so neposredno ali posredno 
povezani s posebno lokacijo ali 
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geografskim območjem;
(3) „niz prostorskih podatkov“ pomeni 
zbirko prostorskih podatkov, ki jo je 
mogoče identificirati; 
(4) „storitve prostorskih podatkov“ 
pomenijo dejavnosti, ki jih je mogoče 
izvajati z uporabo računalnika na 
prostorskih podatkih, vsebovanih v nizih 
prostorskih podatkov, ali na z njimi 
povezanih meta podatkih;
(5) „prostorski predmet“ pomeni abstraktno 
predstavitev predmeta iz dejanskega sveta, 
ki je povezan s posebno lokacijo ali 
geografskim območjem;
(6) „meta-podatki“ pomenijo informacije, 
ki opisujejo nize in storitve prostorskih 
podatkov, ter omogočajo njihovo najdbo, 
popis in uporabo teh podatkov in storitev;
(7) „javni organ“ pomeni:
(a) katero koli vlado ali drugo javno 
upravo, vključno z javnimi svetovalnimi 
organi na nacionalni, regionalni ali lokalni 
ravni;
(b) katero koli fizično ali pravno osebo, ki 
opravlja funkcije javne uprave v skladu z 
nacionalno zakonodajo, vključno s 
posebnimi nalogami, dejavnostmi ali 
storitvami v zvezi z okoljem in tehnološko 
podporo, vsakič s ciljem njihovega 
izboljšanja; 
(c) katero koli fizično ali pravno osebo, ki 
ima javne odgovornosti ali funkcije ali ki 
izvaja javne storitve pod nadzorom organa 
ali osebe iz (a) ali (b).
Države članice lahko določijo, da se organi 
ali ustanove, če delujejo v okviru svoje 
sodne ali zakonodajne pristojnosti, ne 
obravnavajo kot javni organi za potrebe te 
direktive; 
(8) „tretja stran“ pomeni katero koli fizično 
ali pravno osebo razen javnega organa, ki 
uporablja dostopovno kodo. 

Or. el

Obrazložitev

Direktiva bi morala biti z novo ubeseditvijo koherentnejša in določnejša.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 53
Člen 4

V primeru nizov prostorskih podatkov, ki so 
v skladu s členom 2(1)(c) v lasti javnega 
organa ali pripravljeni zanj, se ta direktiva 
uporablja, če ta organ v državi članici deluje 
na najnižji upravni ravni, samo za nize 
prostorskih podatkov, katerih zbiranje ali 
razširjanje usklajuje drugi javni organ ali to 
zahteva nacionalna zakonodaja.

V primeru nizov prostorskih podatkov, ki so 
v skladu s členom 2(1)(c) v lasti javnega 
organa ali pripravljeni zanj, če ta organ v 
državi članici deluje na najnižji upravni 
ravni, se prostovoljno zagotovi dodatne 
podatke za nize prostorskih podatkov, 
katerih zbiranje ali razširjanje usklajuje 
drugi javni organ ali to zahteva nacionalna 
zakonodaja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 54
Člen 5

Za potrebe te direktive se kot javni organ 
obravnava:

Za potrebe te direktive se kot javni organ 
obravnava:

(a) vlada ali druga javna uprava, vključno z 
javnimi svetovalnimi organi na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni;

(a) vlada ali druga javna uprava, vključno z 
javnimi svetovalnimi organi na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni;

(b) katera koli fizična ali pravna oseba, ki 
opravlja funkcije javne uprave v skladu z 
nacionalno zakonodajo, vključno z 
raziskovanjem in drugimi posebnimi 
nalogami, dejavnostmi ali storitvami v zvezi 
z okoljem;

(b) katera koli fizična ali pravna oseba, ki 
neposredno opravlja funkcije javne uprave v 
skladu z nacionalno zakonodajo, vključno z 
raziskovanjem in drugimi posebnimi 
nalogami, dejavnostmi ali storitvami v 
neposredni zvezi z okoljem;

(c) katera koli fizična ali pravna oseba, ki 
ima javne odgovornosti ali funkcije ali ki 
izvaja javne storitve pod nadzorom organa 
ali osebe iz (a) ali (b).
Države članice lahko določijo, da se organi 
ali ustanove, če delujejo v okviru svoje 
sodne ali zakonodajne pristojnosti, ne 
obravnavajo kot javni organi za potrebe te 
direktive. 
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Or. de

Obrazložitev

Obrazložitve iz (b) in (c) ne razlikujejo v zadostni meri med javnimi organi v pravem smislu, 
ki jih njihove javne naloge zavezujejo, da določijo in ohranjajo infrastrukturo prostorskih 
podatkov, in tretjimi osebami, ki morda le sodelujejo pri tem postopku. Zlasti na podlagi 
besedila iz (c), bi pravne osebe, ki jih ureja zasebno pravo in so v 100–odstotni lasti Zvezne 
republike Nemčije, ustrezale izrazu javni organi v smislu Direktive. Takšna razvrstitev bi 
zabrisala delitev odgovornosti med zasebnimi tretjimi osebami, vključno s podjetji, in 
vladnimi organi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 55
Člen 5, točka (c)

(c) katero koli fizično ali pravno osebo, ki 
ima javne odgovornosti ali funkcije ali ki 
izvaja javne storitve pod nadzorom organa 
ali osebe iz (a) ali (b).

(c) katero koli fizično ali pravno osebo, ki 
ima javno nalogo v smislu Direktive 
2003/98/EC Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. novembra 2003 o ponovni 
uporabi informacij javnega sektorja, ali ki 
izvaja javne storitve pod nadzorom organa 
ali osebe iz (a) ali (b).

Or. de

Obrazložitev

Medtem ko se v Direktivi PSI uporabljajo izrazi „organi javnega sektorja“ in  „javne 
naloge“, se v tem članu uporablja „javna uprava“, „javni svetovalni organi“, „javna 
odgovornost“ in „javne funkcije“. Toda obrazložitve teh izrazov ni, zato jo je treba 
zagotoviti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karin Scheele

Predlog spremembe 56
Člen 5, točka (c)

(c) katero koli fizično ali pravno osebo, ki 
ima javne odgovornosti ali funkcije ali ki 
izvaja javne storitve pod nadzorom organa 
ali osebe iz (a) ali (b).

(c) katero koli fizično ali pravno osebo, ki 
ima javno nalogo v smislu Direktive 
2003/98/EC Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. novembra 2003 o ponovni 
uporabi informacij javnega sektorja, ali ki 
izvaja javne storitve pod nadzorom organa 
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ali osebe iz (a) ali (b).

Or. de

Obrazložitev

Medtem ko se v Direktivi PSI uporabljajo izrazi „organi javnega sektorja“ in „javne 
naloge“, se v tem članu uporablja „javna uprava“, „javni svetovalni organi“, „javna 
odgovornost“ in „javne funkcije“. Toda obrazložitve teh izrazov ni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 57
Člen 5, pododstavek 2

Države članice lahko določijo, da se organi 
ali ustanove, če delujejo v okviru svoje 
sodne ali zakonodajne pristojnosti, ne 
obravnavajo kot javni organi za potrebe te 
direktive.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Odstavek 2 napravi nepotrebno izjemo, saj so okoljska politika in sodne odločbe del 
celotnega niza informacij v zvezi z okoljem. Te informacije so dosegljive v okviru programa 
IDA EU in e-vladnih interoperabilnih obveznih okvirov držav članic.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 58
Člen 5, pododstavek 2

Države članice lahko določijo, da se organi 
ali ustanove, če delujejo v okviru svoje 
sodne ali zakonodajne pristojnosti, ne 
obravnavajo kot javni organi za potrebe te 
direktive.

črtano

Or. it

Obrazložitev

Obstajati mora tudi možnost, da opredelitev javnih organov velja tako za sodni organ kot tudi 
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za sodišče.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 59
Člen 7

Države članice uvedejo in vodijo 
infrastrukture za prostorske informacije v 
skladu s to direktivo.

Države članice uvedejo in vodijo 
infrastrukture za prostorske informacije v 
skladu s to direktivo.

Kjer pri tem sodelujejo tretje strani, 
prejmejo v primeru nastanka znatnih 
finančnih stroškov primerno odškodnino.
Kjer se nato podatki uporabijo izključno v 
tržne namene, so upravičeni do 
sorazmernega deleža pri dobičku.

Or. de

Obrazložitev

Finančnim vidikom je pri zagotavljanju in uporabi podatkov treba posvetiti večjo pozornost. 
Zasebniki se soočajo s precejšnjimi stroški, ki nastanejo pri zbiranju podatkov in njihovi 
neizogibni pretvorbi v format, ki je združljiv z banko podatkov. Ti stroški morajo biti 
sorazmerno izravnani. Komisija v svojem obrazložitvenem memorandumu tudi predvideva, da 
so morebitni dobički v zasebnem sektorju veliki. Finančno vrednost takšnih podatkov je zato 
treba upoštevati v zadostni meri.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 60
Člen 7

Države članice uvedejo in vodijo 
infrastrukture za prostorske informacije v 
skladu s to direktivo.

Države članice uvedejo in vodijo 
infrastrukture za svoje prostorske 
informacije v skladu s to direktivo. Komisija 
lahko sprejme usklajevalne in 
standardizacijske ukrepe.

Or. it

Obrazložitev

Nacionalne odgovornosti in odgovornosti Skupnosti je treba jasneje opredeliti.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 61
Člen 8, odstavek 2, točka (b)

(b) pravicah uporabe nizov prostorskih 
podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi 
podatki;

(b) pogojih uporabe storitev in nizov 
geografskih podatkov (vključno z 
veljavnostjo geografskih podatkov za 
posebno uporabo);

Or. de

Obrazložitev

Pri tem je treba vključiti pogoje uporabe in predložiti dokaz o njihovi sprejemljivosti 
(podobno kot pri licenčnih sporazumih za prenos podatkov iz interneta), ker so geografski 
podatki izdelani na poseben način in v posebne namene. Uporaba takšnih podatkov v druge 
namene lahko povzroči škodo. Informacija v zvezi z geografskimi podatki v metapodatkih od 
samega začetka sama po sebi ne odvezuje dajalca podatkov odškodninskih zahtevkov. Dajalci 
podatkov morajo zato vztrajati pri obnovitvi pogojev za uporabo, ki med drugim vsebujejo 
opis uporabe, za katero so bili podatki izdani. Vendar pa je treba vseeno sestaviti določbo v 
direktivi, ki bo dajalce podatkov odvezala vsake oblike odškodninskih zahtevkov (glej tudi 
predlog spremembe člena 26).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karin Scheele

Predlog spremembe 62
Člen 8, odstavek 2, točka (b)

(b) pravicah uporabe nizov prostorskih 
podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi 
podatki;

(b) pogojih uporabe storitev in nizov 
geografskih podatkov (vključno z 
veljavnostjo geografskih podatkov za 
posebno uporabo);

Or. de

Obrazložitev

Pri tem je treba vključiti pogoje uporabe in predložiti dokaz o njihovi sprejemljivosti 
(podobno kot pri licenčnih sporazumih za prenos podatkov iz interneta), ker so geografski 
podatki izdelani na poseben način in v posebne namene. Uporaba takšnih podatkov v druge 
namene lahko povzroči škodo. Informacija v zvezi z geografskimi podatki v metapodatkih od 
samega začetka sama po sebi ne odvezuje dajalca podatkov odškodninskih zahtevkov. Dajalci 
podatkov morajo zato vztrajati pri obnovitvi pogojev za uporabo, ki med drugim vsebujejo 
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opis uporabe, za katero so bili podatki izdani. Vendar pa je treba vseeno sestaviti določbo v 
direktivi, ki bo dajalce podatkov odvezala vsake oblike odškodninskih zahtevkov (glej tudi 
predlog spremembe člena 26).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 63
Člen 8, odstavek 2, točka (b)

(b) pravicah uporabe nizov prostorskih 
podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi 
podatki;

(b) pravicah uporabe nizov prostorskih 
podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi 
podatki ter vseh stroškov, ki izhajajo iz 
tega;

Or. fr

Obrazložitev

Stroški in njihova primerjava so pomembne informacije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 64
Člen 8, odstavek 2, točka (e)

(e) nizih prostorskih podatkov, do katerih 
ima javnost omejen dostop v skladu s 
členom 19, ter razlogih za tako omejitev.

črtano

Or. es

Obrazložitev

Potrebe po ustvarjanju metapodatkov za nize podatkov, do katerih je dostop javnosti omejen, 
ni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 65
Člen 9

Države članice ustvarijo v skladu z 
naslednjim časovnim razporedom

Države članice ustvarijo v skladu z 
naslednjim časovnim razporedom 
metapodatke, omenjene v členu 8 v roku do 
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metapodatke, omenjene v členu 8: [3 let po začetku veljavnosti te direktive] v 
primeru nizov prostorskih podatkov, ki 
ustrezajo temam, navedenim v Prilogah I, II 
in III, ki veljajo na območju države članice.

(a) v roku do [3 let po začetku veljavnosti te 
direktive] v primeru nizov prostorskih 
podatkov, ki ustrezajo eni ali več temam, 
navedenim v Prilogah I in II;

(b) v roku do [6 let po začetku veljavnosti te 
direktive] v primeru nizov prostorskih 
podatkov, ki ustrezajo eni ali več temam, 
navedenim v Prilogi III.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frederika Brepoels

Predlog spremembe 66
Člen 9

Države članice ustvarijo v skladu z 
naslednjim časovnim razporedom 
metapodatke, omenjene v členu 8:

Države članice ustvarijo v skladu z 
naslednjim časovnim razporedom 
metapodatke, omenjene v členu 8:

(a) v roku do [3 let po začetku veljavnosti te 
direktive] v primeru nizov prostorskih 
podatkov, ki ustrezajo eni ali več temam, 
navedenim v Prilogah I in II;

(a) v roku do [3 let po začetku veljavnosti te 
direktive] v primeru nizov prostorskih 
podatkov, ki se nanašajo na eno ali več tem, 
navedenih v Prilogah I in II;

(b) v roku do [6 let po začetku veljavnosti te 
direktive] v primeru nizov prostorskih 
podatkov, ki ustrezajo eni ali več temam, 
navedenim v Prilogi III.

(b) v roku do [6 let po začetku veljavnosti te 
direktive] v primeru nizov prostorskih 
podatkov, ki se nanašajo na eno ali več tem, 
navedenih v Prilogi III

Or. nl

Obrazložitev

Poročevalka želi pojasniti, za katere podatke gre, predvsem pa želi besedilo v členu 9 
uskladiti z cilji, izraženimi v členu 2.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Amendment 67
Article 9
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Države članice ustvarijo v skladu z 
naslednjim časovnim razporedom 
metapodatke, omenjene v členu 8:

Države članice ustvarijo v skladu z 
naslednjim časovnim razporedom 
metapodatke, omenjene v členu 8:

(a) v roku do [3 let po začetku veljavnosti te 
direktive] v primeru nizov prostorskih 
podatkov, ki ustrezajo eni ali več temam, 
navedenim v Prilogah I in II;

(a) v roku do [3 let po začetku veljavnosti te 
direktive] v primeru nizov prostorskih 
podatkov, ki ustrezajo kateri koli temi, 
navedeni v Prilogi I;

(b) v roku do [6 let po začetku veljavnosti te 
direktive] v primeru nizov prostorskih 
podatkov, ki ustrezajo eni ali več temam, 
navedenim v Prilogi III.

(a) v roku do [6 let po začetku veljavnosti te 
direktive] v primeru nizov prostorskih 
podatkov, ki ustrezajo kateri koli temi, 
navedeni v Prilogi III;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 68
Člen 11, odstavek 1, točka (a)

(a) usklajene specifikacije prostorskih 
podatkov;

(a) specifikacije za usklajevanje prostorskih 
podatkov;

Or. es

.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 69
Člen 11, odstavek 2

2. Osebam, ki jih zaradi njihove vloge v 
infrastrukturi za prostorske informacije
zanimajo zadevni prostorski podatki, to so 
uporabnik, proizvajalec, ponudnik storitve z 
dodano vrednostjo ali usklajevalni organ, se 
da možnost sodelovanja pri pripravljanju 
izvedbenih pravil, določenih v odstavku 1.

2. Predstavnikom držav članic na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni na 
podlagi njihove pomembnosti kot dajalci, 
lastniki in ponudniki geografskih podatkov 
ter osebam, ki jih zaradi njihove vloge v 
infrastrukturi za geografske podatke
zanimajo zadevni geografski podatki, to so 
uporabnik, proizvajalec, ponudnik storitve z 
dodano vrednostjo ali usklajevalni organ, se 
lahko da možnost sodelovanja pri 
pripravljanju izvedbenih pravil, določenih v 
odstavku 1.
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Or. de

Obrazložitev

V besedilu Komisije so udeleženci pripravljalnega postopka navedeni v obratnem vrstnem 
redu glede na pomembnost dejanskih udeležencev v postopku dajanja, lastninjenja in 
zagotavljanja podatkov. Predlog spremembe besedila mora upoštevati obseg nastalih 
stroškov in njihovo porazdelitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karin Scheele

Predlog spremembe 70
Člen 11, odstavek 2

2. Osebam, ki jih zaradi njihove vloge v 
infrastrukturi za prostorske informacije
zanimajo zadevni prostorski podatki, to so 
uporabnik, proizvajalec, ponudnik storitve z 
dodano vrednostjo ali usklajevalni organ, se 
da možnost sodelovanja pri pripravljanju 
izvedbenih pravil, določenih v odstavku 1.

2. Predstavnikom držav članic na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni na 
podlagi njihove pomembnosti kot dajalci, 
lastniki in ponudniki geografskih podatkov 
ter osebam, ki jih zaradi njihove vloge v 
infrastrukturi za geografske podatke
zanimajo zadevni geografski podatki, to so 
uporabnik, proizvajalec, ponudnik storitve z 
dodano vrednostjo ali usklajevalni organ, se 
lahko da možnost sodelovanja pri 
pripravljanju izvedbenih pravil, določenih v 
odstavku 1.

Or. de

Obrazložitev

V besedilu Komisije so udeleženci pripravljalnega postopka navedeni v obratnem vrstnem 
redu glede na pomembnosti dejanskih udeležencev v postopku dajanja, lastninjenja in 
zagotavljanja podatkov. Predlog spremembe besedila mora upoštevati obseg nastalih 
stroškov in njihovo porazdelitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 71
Člen 13, odstavek 1

1. V primeru nizov prostorskih podatkov, ki 
ustrezajo eni ali več temam, navedenim v 
Prilogi I ali II, izpolnjujejo izvedbena 
pravila, določena v členu 11(1)(a), pogoje, 

1. V primeru nizov prostorskih podatkov, ki 
ustrezajo kateri koli temi, navedeni v Prilogi 
I, II ali III, izpolnjujejo izvedbena pravila, 
določena v členu 11(1)(a), pogoje, določene 



AM\555961SL.doc 21/49 PE 353.672v01-00

SL

določene v odstavkih 2, 3 in 4. v odstavkih 2, 3 in 4.

Or. es

Obrazložitev

V tem odstavku se je treba sklicevati tudi na Prilogo III, ker gre za tematsko področje, ki ga je 
treba ustrezno uskladiti, in še zlasti, ker obstaja daljši rok za njegovo vključitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 72
Člen 13, odstavek 1

1. V primeru nizov prostorskih podatkov, ki 
ustrezajo eni ali več temam, navedenim v 
Prilogi I ali II, izpolnjujejo izvedbena 
pravila, določena v členu 11(1)(a), pogoje, 
določene v odstavkih 2, 3 in 4.

1. V primeru nizov prostorskih podatkov, ki 
ustrezajo temam, navedenim v Prilogi I ali 
II, izpolnjujejo izvedbena pravila, določena 
v členu 11(1), pogoje, določene v odstavkih 
2, 3 in 4.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 73
Člen 13, odstavek 2, točka (a)

(a) skupni sistem enotnih identifikatorjev 
prostorskih predmetov;

črtano

Or. es

Obrazložitev

Prizadevanja je treba usmeriti k zagotavljanju usklajevanja in povezovanja kategorij 
značilnosti ter nomenklatur, ne da bi pri tem za posamezne cilje uvedla sistem enotnih 
identifikatorjev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 74
Člen 13, odstavek 2, točka (a)
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(a) skupni sistem enotnih identifikatorjev 
prostorskih predmetov;

(a) vrsta sistemov identifikatorjev 
geografskih predmetov, kjer je mogoča 
skupna raba;

Or. fr

Obrazložitev

Predlog ni jasen. Cilj tega instrumenta je, da se doseže izmenjava veljavnih skupnih ukrepov, 
s čimer se ukvarja ta člen. Uporaba izraza „enotni identifikatorji“ bi lahko povzročila zmedo 
in se nanašala na tehniko, ki je že v uporabi, kar ni najbolj primerno. Da bi se izognili 
kakršni koli napačni razlagi, je treba izraz „enotni identifikatorji“ spremeniti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 75
Člen 14

Izvedbena pravila, določena v členu 
11(1)(a), se sprejmejo v skladu z naslednjim 
časovnim razporedom:

Izvedbena pravila za nize prostorskih 
podatkov, ki ustrezajo temam, navedenim v 
Prilogah I, II in III, določena v členu 
11(1)(a), se sprejmejo v roku do [2 let po 
začetku veljavnosti te direktive].

(a) v roku do [2 let po začetku veljavnosti te 
direktive] v primeru nizov prostorskih 
podatkov, ki ustrezajo eni ali več temam, 
navedenim v Prilogi I;
(b) v roku do [5 let po začetku veljavnosti te 
direktive] v primeru nizov prostorskih 
podatkov, ki ustrezajo eni od več tem, 
navedenim v Prilogi II ali III.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frederika Brepoels

Predlog spremembe 76
Člen 14

Izvedbena pravila, določena v členu 
11(1)(a), se sprejmejo v skladu z naslednjim 
časovnim razporedom:

Izvedbena pravila, določena v členu 
11(1)(a), se sprejmejo v skladu z naslednjim 
časovnim razporedom:

(a) v roku do [2 let po začetku veljavnosti te 
direktive] v primeru nizov prostorskih 

(a) v roku do [2 let po začetku veljavnosti te 
direktive] v primeru nizov prostorskih 
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podatkov, ki ustrezajo eni ali več temam, 
navedenim v Prilogi I;

podatkov v zvezi z eno ali več temami, 
navedenimi v Prilogi I;

(b) v roku do [5 let po začetku veljavnosti te 
direktive] v primeru nizov prostorskih 
podatkov, ki ustrezajo eni od več tem, 
navedenih v Prilogi II ali III.

(b) v roku do [5 let po začetku veljavnosti te 
direktive] v primeru nizov prostorskih 
podatkov v zvezi z eno od več tem, 
navedenih v Prilogi II ali III.

Or. nl

Obrazložitev

Poročevalka želi pojasniti, za katere podatke gre, predvsem pa želi besedilo v členu 14 
uskladiti z cilji, izraženimi v členu 2.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 77
Člen 14

Izvedbena pravila, določena v členu 
11(1)(a), se sprejmejo v skladu z naslednjim 
časovnim razporedom:

Izvedbena pravila, določena v členu 
11(1)(a), se sprejmejo v skladu z naslednjim 
časovnim razporedom:

(a) v roku do [2 let po začetku veljavnosti te 
direktive] v primeru nizov prostorskih 
podatkov, ki ustrezajo eni ali več temam, 
navedenim v Prilogi I;

(a) v roku do [2 let po začetku veljavnosti te 
direktive] v primeru nizov prostorskih 
podatkov, ki ustrezajo kateri koli temi, 
navedeni v Prilogi I;

(b) v roku do [5 let po začetku veljavnosti te 
direktive] v primeru nizov prostorskih 
podatkov, ki ustrezajo eni od več tem, 
navedenih v Prilogi II ali III.

(b) v roku do [5 let po začetku veljavnosti te 
direktive] v primeru nizov prostorskih 
podatkov, ki ustrezajo kateri koli temi, 
navedeni v Prilogi II ali III.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Jackson in Mary Honeyball

Predlog spremembe 78
Člen 15

Države članice zagotovijo, da se nizi 
prostorskih podatkov, ki so zbrani ali 
posodobljeni pozneje kot v času dveh let po 
datumu sprejetja ustreznih specifikacij, 
določenih v členu 11(1)(a), uskladijo z 
omenjenimi specifikacijami ali s 

Države članice zagotovijo, da se nizi 
prostorskih podatkov, ki so prestrukturirani 
ali preoblikovani v celoti pozneje kot v času 
dveh let po datumu sprejetja ustreznih 
specifikacij, določenih v členu 11(1)(a), 
uskladijo z omenjenimi specifikacijami ali s 
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prilagoditvijo nizov prostorskih podatkov ali 
z njihovim preoblikovanjem.

prilagoditvijo specifikacije ali z 
interoperabilnostjo.

Or. en

Obrazložitev

Trenutno besedilo bi zahtevalo večjo podatkovno bazo, za katero bi veljalo redno manjše 
posodabljanje, da bi bilo lahko besedilo v celoti preoblikovano in tako ustrezalo novim 
specifikacijam. To mora veljati le za večja prestrukturiranja ali za oblikovanje novih 
podatkovnih baz. Čas, denar, strokovno znanje in izkušnje je treba nameniti za prihodnje 
delo, ne pa za preoblikovanje preteklega; ter za zagotavljanje interoperabilnosti, tj. 
omogočanje, da podatkovne baze vzajemno delujejo brez nesorazmerne zahteve po 
popolnoma enaki strukturi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karin Scheele

Predlog spremembe 79
Člen 16, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da so katere 
koli informacije ali podatki, potrebni za 
skladnost z izvedbenimi pravili, določenimi 
v členu 11(1), dani na razpolago javnim 
organom ali tretjim stranem v skladu s
pogoji, ki ne omejujejo njihove uporabe za 
navedeni namen.

1. Države članice zagotovijo, da so vse
informacije in podatki, potrebni za skladnost 
z izvedbenimi pravili, določenimi v 11(1), 
dani na razpolago javnim organom ali 
tretjim stranem ali se jih z njimi izmenja v 
skladu z določbami Direktive o 
informacijah javnega značaj (Direktiva 
PSI) o ponovni uporabi. Omejitve uporabe 
morajo biti razglašene pregledno in 
razumljivo v obliki pogojev uporabe, 
uporabniki pa jih morajo sprejeti v vidni 
obliki, da se prepreči nepravilno uporabo in 
škodo, ki iz tega izhaja.

Or. de

Obrazložitev

Ta določba je verjetno v nasprotju z ustreznimi določbami Direktive PSI, v kateri se Komisiji 
dovoli na podlagi postopka iz člena 30(2), da sprejme izvedbena pravila za sporazume o 
izmenjavi geografskih podatkov. Vsebina teh izvedbenih pravil ni na tej točki niti navedena. V 
zvezi s pravno varnostjo za evropske državljane bi se bilo boljše nasloniti na obstoječe 
direktive EU, namesto da se kar naprej sestavlja nova besedila, ki se do neke mere precej 
razlikujejo od obstoječih definicij.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 80
Člen 17

1. Države članice vzpostavijo in opravljajo 
storitve nalaganja tako, da zagotovijo 
dostop do metapodatkov in nizov 
prostorskih podatkov in storitev s storitvami, 
navedenimi v členu 18(1).

1. Države članice vzpostavijo in opravljajo 
interoperabilne storitve tako, da zagotovijo 
dostop do metapodatkov in nizov 
prostorskih podatkov in storitev s storitvami, 
navedenimi v členu 18(1).

2. Storitve nalaganja iz odstavka 1 so na 
voljo javnim organom.

2. Interoperabilne storitve iz odstavka 1 so 
na voljo javnim organom.

3. Storitve nalaganja iz odstavka 1 so na 
zahtevo tretjih strani na razpolago ob 
upoštevanju, da so njihovi nizi prostorskih 
podatkov in storitve v skladu z izvedbenimi 
pravili, ki določajo obveznosti predvsem 
glede z metapodatkov, omrežnih storitev in 
interoperabilnosti.

3. Interoperabilne storitve iz odstavka 1 so 
na zahtevo tretjih strani na razpolago ob 
upoštevanju, da so njihovi nizi prostorskih 
podatkov in storitve v skladu z izvedbenimi 
pravili, ki določajo obveznosti predvsem 
glede metapodatkov, omrežnih storitev in 
interoperabilnosti.

Or. es

Obrazložitev

IDE je integrirana struktura za georeferencirane podatke, razpršene po več geografskih 
informacijskih sistemih, ki so dostopni prek interneta z najmanjšim številom standardiziranih 
protokolov in specifikacij. Poleg podatkov in metapodatkov vključuje tudi tehnologije za 
iskanje teh podatkov in dostopanje do njih, standarde za njihovo izdelavo, upravljanje in 
razširjanje ter sporazume med izdelovalci podatkov ter med izdelovalci podatkov in 
uporabniki. To je torej struktura, ki ponuja medsebojno povezavo geografskega 
informacijskega sistema in storitev medsebojne obratovalnosti, prenašanje podatke v sistem 
pa je le ena od nalog, ki jo lahko izvaja. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 81
Člen 18, odstavek 1, pododstavek 2

Te storitve so preproste za uporabo in 
dostopne prek spleta ali katerega koli 
drugega ustreznega telekomunikacijskega 
sredstva, ki je na razpolago javnosti. 

Te storitve so preproste za uporabo in 
dostopne prek spleta ali katerega koli 
drugega ustreznega telekomunikacijskega 
sredstva, ki je na razpolago javnosti, z 
izjemo podatkov, ki bi, če bi bili sporočeni 
splošni javnosti, imeli določene neugodne 
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posledice. Take izjeme je treba utemeljiti v 
celoti. 

Or. el

Obrazložitev

Namen predloga sprememb je zajeti področje občutljivih podatkov, ki bi lahko povzročili 
družbene težave, če bi prišli v javnost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 82
Člen 18, odstavek 1, pododstavek 2

Te storitve so preproste za uporabo in 
dostopne prek spleta ali katerega koli 
drugega ustreznega telekomunikacijskega 
sredstva, ki je na razpolago javnosti. 

Te storitve so preproste za uporabo in 
dostopne prek spleta ali katerega koli 
drugega ustreznega telekomunikacijskega 
sredstva, ki je na razpolago javnosti, v 
skladu s finančnimi aranžmaji, ki jih 
določijo države članice.

Or. fr

Obrazložitev

Nacionalne strukture imajo različne ekonomske modele. Nekatere v celoti financira država, 
nekatere pa le deloma. Zato je potrebno spoštovati subsidiarnost na tem področju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 83
Člen 19, odstavek 1, točka (d)

(d) zaupnost poslovnih in industrijskih 
informacij, kadar tako zaupnost določa 
nacionalna zakonodaja ali zakonodaja 
Skupnosti, da bi zaščitila zakonite 
ekonomske interese, vključno z javnimi 
interesi, pri vzdrževanju zaupnosti o 
statistiki in davčne tajnosti; 

(d) zaupnost poslovnih in industrijskih 
informacij, kadar tako zaupnost določa 
nacionalna zakonodaja ali zakonodaja 
Skupnosti, da bi zaščitila zakonite 
ekonomske interese. 

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Jackson in Mary Honeyball

Predlog spremembe 84
Člen 19, odstavek 1, točka (f a) (novo)

(fa) Pravice intelektualne lastnine;

Or. en

Obrazložitev

INSPIRE ne sme vzpostaviti drugačnega režima od obstoječe zakonodaje, še posebej v zvezi z 
izvajanjem Direktive o dostopu do okoljskih informacij (2003/4). Člen 19 predloga Komisije 
mora enostavno povzeti razloge za zavrnitev, navedeno v členu 4(2) te direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Jackson in Mary Honeyball

Predlog spremembe 85
Člen 19, odstavek 1, točka (f b) (novo)

(fb) interesi ali varstvo katere koli osebe, ki 
je prostovoljno priskrbela zadevne 
informacije, ne da bi bila pravno zavezana 
to storiti ali zmožna, da se jo pravno zaveže, 
razen če ta oseba ni privolila v sporočanje 
zadevnih informacij.

Or. en

Obrazložitev

INSPIRE ne sme vzpostaviti drugačnega režima od obstoječe zakonodaje, še posebej v zvezi z 
izvajanjem Direktive o dostopu do okoljskih informacij (2003/4). Člen 19 predloga Komisije 
mora enostavno povzeti razloge za zavrnitev, navedeno v členu 4(2) te direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 86
Člen 19, odstavek 2

2. Razlogi za omejitev dostopa, kakor je 
določeno v odstavku 1, se razlagajo 
omejevalno, ob upoštevanju javnega 
interesa za posebni primer, podprtega z 

2. Interes javnosti se ob razkritju tehta, v 
vsakem posebnem primeru, z interesom, če 
se dostop do teh informacij omejuje ali 
pogojuje. Pri tem se ustrezno upošteva 



PE 353.672v01-00 28/49 AM\555961SL.doc

SL

omogočanjem tega dostopa. V vsakem 
posebnem primeru se interes javnosti ob 
razkritju tehta z interesom, če se dostop do 
teh informacij omejuje ali pogojuje. Na 
podlagi odstavka 1(a), (d), (e) in (f) države 
članice ne smejo omejevati dostopa do 
informacij o emisijah v okolje. 

zaupnost strokovnih in poslovnih 
skrivnosti. Na podlagi odstavka 1(a), (e) in 
(f) države članice ne smejo omejevati 
dostopa do informacij o emisijah v okolje.

Or. de

Obrazložitev

Kjer se uporabljajo zasebni podatki, morajo obstajati obsežni zaščitni ukrepi za zaupnost 
poslovnih skrivnosti ali skrivnosti podjetja, ker so ti zaščiteni z nacionalno zakonodajo ali 
zakonodajo Skupnosti, da se zaščiti zakonite gospodarske interese. Restriktivna razlaga teh 
pravic varstva privede do precejšnjih pravnih pomislekov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 87
Člen 19, odstavek 2

2. Razlogi za omejitev dostopa, kakor je
določeno v odstavku 1, se razlagajo 
omejevalno, ob upoštevanju javnega interesa 
za posebni primer, podprtega z 
omogočanjem tega dostopa. V vsakem 
posebnem primeru se interes javnosti ob 
razkritju tehta z interesom, če se dostop do 
teh informacij omejuje ali pogojuje. Na 
podlagi odstavka 1(a), (d), (e) in (f) države 
članice ne smejo omejevati dostopa do 
informacij o emisijah v okolje. 

2. Razlogi za omejevanje dostopa, kakor je 
predvideno v odstavku 1, se razlagajo 
restriktivno, ob upoštevanju javnega interesa 
za določen primer, vključenega v 
zagotavljanje tega dostopa. V vsakem 
posebnem primeru se interes javnosti ob 
razkritju tehta z interesom, če se dostop do 
teh informacij omejuje ali pogojuje. Države 
članice ne smejo omejevati dostopa do 
informacij o emisijah v okolje.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Jackson in Mary Honeyball

Predlog spremembe 88
Člen 20, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da so storitve, 
navedene v členu 18(1)(a) in (b), na 
razpolago javnosti brezplačno.

1. Države članice zagotovijo, da so storitve, 
navedene v členu 18(1)(a), na razpolago 
javnosti brezplačno in da so tiste iz člena 
18(1)(b) na razpolago javnosti. V slednjem 
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primeru lahko to, če je primerno, vključuje 
takso in/ali dovoljenje za osebo, ki ponuja 
storitev javnosti, ali, če se ponudnik storitev 
tako odloči, za javnost samo.

Or. en

Obrazložitev

Prostorski podatki so že brezplačno na voljo javnosti na spletnih mestih, kot je 
www.multimap.comM. To je mogoče, ker ponudnik dostopa (npr. multimap) plača informacije 
od geodetskih agencij države članice in povrne stroške od oglaševanja. Ta predlog 
spremembe bo vzpodbudil splošno prakso dajanja prostega ogleda javnosti, hkrati pa bo 
varoval pravice intelektualne lastnine

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 89
Člen 20

1. Države članice zagotovijo, da so storitve, 
navedene v členu 18(1)(a) in (b), na 
razpolago javnosti brezplačno.

1. Države članice zagotovijo, da so storitve, 
navedene v členu 18(1)(a), na razpolago 
javnosti brezplačno.

2. Če javni organi obračunavajo stroške za 
storitve, navedene v členu 18(1)(c) ali (e), 
države članice zagotovijo, da so storitve e-
trgovine na voljo.

2. Če javni organi obračunavajo stroške za 
storitve, navedene v členu 18(1)(b),(c), (d)
ali (e), države članice zagotovijo, da so 
storitve e-trgovine na voljo.

Or. de

Obrazložitev

Storitve, navedene pod točkama (b) in (d), lahko povzročijo visoke stroške zaradi visoke 
kakovosti ali njihovega izvajanja. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karin Scheele

Predlog spremembe 90
Člen 20

1. Države članice zagotovijo, da so storitve, 
navedene v členu 18(1)(a) in (b), na 
razpolago javnosti brezplačno.

1. Države članice zagotovijo, da so storitve, 
navedene v členu 18(1)(a), na razpolago 
javnosti brezplačno.
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2.Če javni organi obračunavajo stroške za 
storitve, navedene v členu 18(1)(c) ali (e), 
države članice zagotovijo, da so storitve e-
trgovine na voljo.

2. Če javni organi obračunavajo stroške za 
storitve, navedene v členu 18(1)(b),(c), (d)
ali (e), države članice zagotovijo, da so 
storitve e-trgovine na voljo.

Or. de

Obrazložitev

Storitve, navede pod točkama (b) in (d), lahko povzročijo visoke stroške zaradi visoke 
kakovosti ali njihovega izvajanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 91
Člen 20, odstavek 2

2. Če javni organi obračunavajo stroške za 
storitve, navedene v členu 18(1)(c) ali (e), 
države članice zagotovijo, da so storitve e-
trgovine na voljo.

2. Če javni organi obračunavajo stroške za 
storitve, navedene v členu 18(1)(c) ali (e), 
države članice zagotovijo, da so storitve 
dostopa do IT na voljo.

Or. it

Obrazložitev

Zaračunavanje storitev je lahko različnih oblik, „dostop do IT“ pa je obsežnejši izraz kot pa 
„e-trgovina“.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 92
Člen 21, odstavek 2, pododstavek 2

Države članice lahko tudi zagotovijo dostop 
do navedenih storitev prek lastnih točk 
dostopa. 

Države članice zagotovijo dostop do 
navedenih storitev prek lastnih točk dostopa.

Or. es

Obrazložitev

Namesto da se jim daje možnost izbire, da to storijo ali ne, morajo biti države članice dolžne 
vzpostaviti nacionalni geoportal.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 93
Člen 23, odstavek 1, pododstavek 1

1. Države članice sprejmejo ukrepe za 
souporabo nizov prostorskih podatkov in 
storitev med javnimi organi. Navedeni 
ukrepi omogočajo javnim organom držav 
članic in institucijam ter telesom Skupnosti, 
da dostopajo do nizov prostorskih podatkov 
in storitev ter izmenjujejo in uporabljajo 
navedene nize in storitve za naloge javnega 
značaja, ki imajo lahko neposredni ali 
posredni vpliv na okolje

1. Države članice, s soglasjem svojih 
regionalnih in lokalnih institucij, sprejmejo 
ukrepe za souporabo nizov prostorskih 
podatkov in storitev med javnimi organi. 
Navedeni ukrepi omogočajo javnim 
organom držav članic in institucijam ter 
telesom Skupnosti, da dostopajo do nizov 
prostorskih podatkov in storitev ter 
izmenjujejo in uporabljajo navedene nize in 
storitve za naloge javnega značaja, ki imajo 
lahko neposredni ali posredni vpliv na okolje

Or. it

Obrazložitev

Lokalne vladne oblasti in organi morajo biti tudi vključeni.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Jackson in Mary Honeyball

Predlog spremembe 94
Člen 23, odstavek 1, pododstavek 2

Ob uporabi ukrepi iz prvega pododstavka 
izključujejo kakršne koli omejitve, zlasti 
transakcijske, proceduralne, pravne, 
institucionalne ali finančne narave.

Da se poveča uporaba in izmenjava 
podatkov, imajo javni organi oblasti držav 
članic in organi ter institucije Skupnosti 
dostop do nizov prostorskih podatkov in 
storitev in jih tudi uporabljajo prek 
obstoječega pravnega okvira.

Or. en

Obrazložitev

Spodbujati je treba ponovno uporabo prostorskih podatkov. Toda večina ponudnikov 
prostorskih podatkov odobri podatke na podlagi pristojbine. S tem dohodkom se pokrije 
vzdrževanje in razvijanje storitve, da se izpolni zahteve strank. Ta člen ima lahko znaten 
škodljivi učinek na naložbe, ki jih lahko ponudniki podatkov o kapitalu dajo v storitev, da se 
ustreže potrebam strank in izboljša kakovost podatkov. Omogočanje ponovne uporabe 
informacij brezplačno je nevzdržno in bi imelo za posledico slabšo kakovost informacij in 
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zato omejene koristi od predlagane direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karin Scheele

Predlog spremembe 95
Člen 23, odstavek 1, pododstavek 2

Ob uporabi ukrepi iz prvega pododstavka 
izključujejo kakršne koli omejitve, zlasti 
transakcijske, proceduralne, pravne, 
institucionalne ali finančne narave.

Ob uporabi s strani javnih organov oblasti, 
ki opravljajo nalogo javnega značaja, 
ukrepi iz prvega pododstavka izključujejo 
kakršne koli omejitve, zlasti transakcijske, 
proceduralne, pravne, institucionalne ali 
finančne narave, pod pogojem, da omejitve 
uporabe niso zahtevane za zaščito 
uporabnika pred škodami, ki nastanejo 
zaradi nenamerne napačne uporabe 
podatkov.

Or. de

Obrazložitev

Tukaj se priporoča besedilo, podobno tistemu iz člena 2, 7.4 Direktive PSI.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 96
Člen 23, odstavek 1, pododstavek 2

Ukrepi, določeni v prvem pododstavku, 
izključujejo v času uporabe vse omejitve, 
zlasti tiste, ki so poslovne, postopkovne, 
pravne, institucionalne ali finančne narave.

Ukrepi, določeni v prvem pododstavku, 
izključujejo v času uporabe vse omejitve, 
zlasti tiste, ki so poslovne, postopkovne, 
pravne, institucionalne ali finančne narave, 
razen tistih, ki izhajajo iz zakonodaje o 
intelektualni lastnini.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Jackson in Mary Honeyball

Predlog spremembe 97
Člen 23, odstavek 2
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2. Možnost souporabe prostorskih podatkov, 
kakor je določeno v odstavku 1, je odprta 
organom, ustanovljenim z mednarodnim 
sporazumom, katerega pogodbenice so 
Skupnost ali države članice, za opravljanje 
nalog, ki imajo lahko neposredni ali 
posredni vpliv na okolje.

2. Enaka ureditev skupne uporabe 
prostorskih podatkov, kakor je določeno v 
odstavku 1, je odprta organom, 
ustanovljenim z mednarodnim sporazumom, 
katerega pogodbenice so Skupnost ali države 
članice, za opravljanje nalog, ki imajo lahko 
neposredni ali posredni vpliv na okolje.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karin Scheele

Predlog spremembe 98
Člen 23, odstavek 2

2. Možnost souporabe prostorskih podatkov, 
kakor je določeno v odstavku 1, je odprta 
organom, ustanovljenim z mednarodnim 
sporazumom, katerega pogodbenice so 
Skupnost ali države članice, za opravljanje 
nalog, ki imajo lahko neposredni ali 
posredni vpliv na okolje.

2. Možnost souporabe prostorskih podatkov, 
kakor je določeno v odstavku 1, je odprta 
organom, ustanovljenim z mednarodnim 
sporazumom, katerega pogodbenice so 
Skupnost ali države članice, za opravljanje 
nalog, ki imajo vpliv na okolje. Kakršna 
koli komercialna raba skupnih podatkov se 
izključi. 

Or. de

Obrazložitev

Besedilo je precej preširoko in presega cilj. Okoljsko osveščeni in odgovorni organi lahko 
uporabijo te podatke, vendar se lahko hkrati multinacionalne družbe – na primer na podlagi 
trgovinskih sporazumov – čutijo upravičene do uporabe podatkov, ki so bili dani brezplačno 
na razpolago, za tržne namene. Tem organom ne dovoljujemo enostranske souporabe takšnih 
geografskih podatkov. Če ti organi izrazijo dejansko zanimanje, se za vsak posamezen primer 
predlaga postopek v skladu s členom 30.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Jackson in Mary Honeyball

Predlog spremembe 99
Člen 23, odstavek 3

3. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe 
za preprečitev izkrivljanja konkurence v 
primerih, kadar javni organi izvajajo tudi 

3. Države članice sprejmejo vse ustrezne 
ukrepe za preprečitev izkrivljanja 
konkurence.
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poslovne dejavnosti, ki niso povezane z 
opravljanjem njihovih nalog javnega 
značaja, in navedene ukrepe javno 
predstavijo.

Or. en

Obrazložitev

Izkrivljanje konkurence ni dovoljeno in pika. Drugi del odstavka 3 vzpostavlja nepotrebno 
razlikovanje med javnimi in zasebnimi organi.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Jackson in Mary Honeyball

Predlog spremembe 100
Člen 23, odstavek 4

4. Institucije in organi Skupnosti imajo 
dostop do dodatnih nizov prostorskih 
podatkov in storitev poleg določenih v 
odstavku 1. Komisija v skladu s postopkom 
iz člena 30(2) sprejme izvedbena pravila, ki 
urejajo tak dostop in s tem povezane 
pravice uporabe. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Izkrivljanje konkurence ni dovoljeno in pika. Odstavek 4 ni več potreben, ker spremenjena 
odstavka 1 in 2 obravnavata možno zahtevo za dostop do dodatnih prostorskih podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 101
Člen 23, odstavek 4

4. Institucije in organi Skupnosti imajo 
dostop do dodatnih nizov prostorskih 
podatkov in storitev poleg določenih v 
odstavku 1. Komisija v skladu s postopkom 
iz člena 30(2) sprejme izvedbena pravila, ki 
urejajo tak dostop in s tem povezane pravice 
uporabe. 

4. Institucije in organi Skupnosti imajo 
usklajene sporazume o dostopu do nizov 
prostorskih podatkov in storitev. Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 30(2) sprejme 
izvedbena pravila, ki urejajo tak dostop in s 
tem povezane pravice uporabe. 
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Or. de

Obrazložitev

Besedilo zveni, kot da mora biti zagotovljen neomejen dostop do vseh informacij držav članic. 
To ne more biti namen Komisije in zato mora biti besedilo jasnejše.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karin Scheele

Predlog spremembe 102
Člen 24

Komisija v skladu s postopkom iz člena 
30(2) sprejme izvedbena pravila za 
povečanje možnosti ponovne uporabe nizov 
prostorskih podatkov in storitev s strani 
tretjih strani. Ta izvedbena pravila lahko 
vključujejo določitev skupnih pogojev za 
izdajo licenc. 

Komisija v skladu s postopkom iz člena 
30(2) sprejme izvedbena pravila za 
povečanje možnosti ponovne uporabe nizov 
geografskih podatkov in storitev s strani 
tretjih strani. Ta izvedbena pravila, ki so v 
skladu z določbami Direktive št. 2003/98 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
novembra 2003, lahko vključujejo določitev 
skupnih pogojev za izdajo licenc. 

Or. de

Obrazložitev

Ne glede na to, ali so Komisija, na podlagi člena 30(2), ali države članice same sprejele 
ustrezne določbe, morajo biti ta izvedbena pravila vedno v skladu z Direktivo PSI.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 103
Člen 24, odstavek 1 a (novo)

Oblikovanje skupnih licenc ne omejuje po 
nepotrebnem možnosti ponovne uporabe 
podatkov in uporabe storitev ter se ne 
uporabi za omejitev konkurence.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 104
Člen 26, odstavek 1

1. Komisija je odgovorna za usklajevanje 
infrastrukture za prostorske informacije v 
Skupnosti na ravni Skupnosti, pri tem pa ji 
pomaga Evropska agencija za okolje.

1. Komisija je odgovorna za usklajevanje 
infrastrukture za okoljsko pomembne 
geografske podatke v Skupnosti na ravni 
Skupnosti, pri tem pa ji pomaga Evropska 
agencija za okolje.

Or. de

Obrazložitev

Izvirni razlog za potrebo po Direktivi INSPIRE je v besedilu popolnoma pozabljen. Namesto 
osredotočenosti na cilj dostopa do okoljsko pomembnih podatkov besedilo poudarja le 
splošno koordinacijo infrastrukture za geografske podatke. Zato mora biti jasno, da gre za 
okoljske podatke, zlasti ker Komisija ni pristojna za zadeve v zvezi s prostorskim 
načrtovanjem, kar je dejstvo, ki bi se lahko z izbrano terminologijo izgubilo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karin Scheele

Predlog spremembe 105
Člen 26, odstavek 1

1. Komisija je odgovorna za usklajevanje 
infrastrukture za prostorske informacije v 
Skupnosti na ravni Skupnosti, pri tem pa ji 
pomaga Evropska agencija za okolje.

1. Komisija je odgovorna za usklajevanje 
infrastrukture za okoljsko pomembne 
geografske podatke v Skupnosti na ravni 
Skupnosti, pri tem pa ji pomaga Evropska 
agencija za okolje.

Or. de

Obrazložitev

Izvirni razlog za potrebo po Direktivi INSPIRE je v besedilu popolnoma pozabljen. Namesto 
osredotočenosti na cilj dostopa do okoljsko pomembnih podatkov besedilo poudarja le 
splošno koordinacijo infrastrukture za geografske podatke. Zato mora biti jasno, da gre za 
okoljske podatke, zlasti ker Komisija ni pristojna za zadeve v zvezi s prostorskim 
načrtovanjem, kar je dejstvo, ki bi se lahko z izbrano terminologijo izgubilo.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Frederika Brepoels

Predlog spremembe 106
Člen 26, odstavek 2

2. Vsaka država članica imenuje javni 
organ, pristojen za stike s Komisijo v zvezi 
s to direktivo.

2. Vsaka država članica prepozna 
usklajevalno strukturo, pristojno za stike s 
Komisijo v zvezi s to direktivo, pri čemer 
upošteva porazdelitev pristojnosti in 
odgovornosti znotraj držav članic.

Or. nl

Obrazložitev

Poročevalka želi upoštevati ustavno dodelitev različnih pristojnosti in odgovornosti v državah 
članicah. Zaradi izognitve nepotrebni birokraciji se zdi bolje, da se zagotovi prenašanje 
stikov s Komisijo v zvezi s to direktivo prek usklajevalnih struktur, o katerih se medsebojno 
uskladijo različne vladne službe znotraj držav članic.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 107
Člen 28, odstavek 3

3. Informacije, pridobljene s spremljanjem iz 
odstavka 1, so Komisiji stalno na razpolago.

3. Informacije, pridobljene s spremljanjem iz 
odstavka 1, so javnosti in Komisiji stalno na 
razpolago.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 108
Člen 28, odstavek 3 a (novo)

3a. Postopek vzajemne izmenjave in 
beleženja prostorskih podatkov zagotavlja 
varovanje pravic intelektualne lastnine. 

Or. el
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 109
Člen 28, odstavek 3 b (novo)

3b. Organi lokalnih skupnosti in centralna 
vlada so pristojni za nalaganje prostorskih 
podatkov.

Or. el

Obrazložitev

Vloga organov lokalne oblasti je poudarjena, ker v osnovi večino programov uvedejo in 
sprožijo organi lokalne oblasti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 110
Člen 29, odstavek 1, točka (d)

(d) povzetek informacij o uporabi 
infrastrukture za prostorske informacije;

(d) povzetek razpoložljivih informacij o 
uporabi infrastrukture za prostorske 
informacije;

Or. es

Obrazložitev

Zaradi periodičnosti poročil se mora določiti vrsta informacij, ki jih je treba zagotoviti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 111
Člen 29, odstavek 1, točka (e)

(e) opis sporazumov v souporabi med 
javnimi organi;

(e) opis sporazumov med javnimi organi o 
usklajevanju in souporabi informacij;

Or. es
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Obrazložitev

Pojasnjuje sporazume, sklenjene med javnimi organi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 112
Priloga II, točka 4

Fizični in biološki pojavi na zemeljski 
površini, ki jo sestavljajo umetne površine, 
kmetijska območja, gozdovi, (pol)naravna 
območja, mokrišča, vodna telesa. 

(Ne vpliva na angleško različico.)

Or. es

Obrazložitev

Se ne nanaša na angleško različico.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 113
Priloga III, točka 2

Geografska lega zgradb. Geografska lega zgradb in struktur ter 
njihovo spremljanje.

Or. it

Obrazložitev

Kategorije morajo vključevati strukture, kot so mostovi, in njihovo spremljanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 114
Priloga III, točka 3

Tla in sloji zemlje pod površjem, določeni 
po debelini, teksturi, zgradbi in vsebnosti 
delcev in organskih snovi, kamnitosti, po 

Tla in sloji zemlje pod površjem, določeni 
po debelini, teksturi, zgradbi in vsebnosti 
delcev in organskih snovi, kamnitosti, 
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potrebi povprečnem nagibu in predvideni 
zmogljivosti vodnih zalog.

eroziji, po potrebi povprečnem nagibu in 
predvideni zmogljivosti vodnih zalog.

Or. es

Obrazložitev

Erozija je glavni dejavnik pri postopnem izginjanju talne odeje v Evropski uniji, zato mora 
Direktiva zagotavljati tudi analize erozije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 115
Priloga III, točka 4

Geološki opis s sestavo in strukturo. 
Vključuje kamnine in geomorfologijo.

Geološki opis s sestavo, strukturo ter 
spremembami in prestrukturiranjem v svoji 
stratifikaciji. Vključuje kamnine in 
geomorfologijo.

Or. el

Obrazložitev

Treba je upoštevati splošne spremembe v tleh.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 116
Priloga III, točka 5

Ozemlje je določeno glede na sedanjo in 
prihodnjo funkcionalno razsežnost ali socio-
ekonomski namen (npr. stanovanjski, 
industrijski, trgovinski, kmetijski, gozdni, 
rekreacijski).

Ozemlje je določeno glede na sedanjo in 
prihodnjo funkcionalno razsežnost ali socio-
ekonomski namen (npr. stanovanjski, 
industrijski, trgovinski, kmetijski, gozdni, 
rekreacijski), in to v skladu s kmetijsko 
politiko.

Or. it
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 117
Priloga III, točka 6

Geografska porazdelitev pojava bolezni 
neposredno (epidemije, širjenje bolezni, 
vplivi na zdravje zaradi obremenitve okolja, 
onesnaženje zraka, kemikalije, tanjšanje 
ozonskega plašča, hrup itd.) ali posredno 
povezana (hrana, gensko spremenjeni 
organizmi, stres itd.) s kakovostjo okolja.

Geografska porazdelitev pojava bolezni 
neposredno (epidemije, širjenje bolezni, 
naravne nesreče, vplivi na zdravje zaradi 
obremenitve okolja, onesnaženje zraka, 
kemikalije, tanjšanje ozonskega plašča, hrup 
itd.) ali posredno povezana (hrana, gensko 
spremenjeni organizmi iz veljavne 
zakonodaje Skupnosti, stres itd.) s 
kakovostjo okolja.

Or. el

Obrazložitev

Naravne nesreče morajo biti vključene, v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi je v veljavi 
zakonodaja, ki jo je treba dosledno upoštevati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 118
Priloga III, točka 6

Geografska porazdelitev pojava bolezni 
neposredno (epidemije, širjenje bolezni, 
vplivi na zdravje zaradi obremenitve okolja, 
onesnaženje zraka, kemikalije, tanjšanje 
ozonskega plašča, hrup itd.) ali posredno 
povezana (hrana, gensko spremenjeni 
organizmi, stres itd.) s kakovostjo okolja.

Geografska porazdelitev pojava bolezni 
neposredno (epidemije, širjenje bolezni, 
vplivi na zdravje zaradi obremenitve okolja, 
onesnaženje zraka, kemikalije, tanjšanje 
ozonskega plašča, hrup itd.) ali posredno 
povezana (hrana, gensko spremenjeni 
organizmi, stres itd.) s kakovostjo okolja. 
Geografska porazdelitev prometnih nesreč.

Or. it

Obrazložitev

Zaradi javnega zdravja je to zelo pomembna kategorija za izvajanje Direktive Inspire.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Frederika Brepoels

Predlog spremembe 119
Priloga III, točka 7

7. Vladna služba in naprave za nadzor 
okolja

7. Komunalna opremljenost in vladne 
službe

Lokacije vladnih služb, bolnišnic in središč 
za zdravljenje, šol, otroških vrtcev itd. 
Vključno z objekti in napravami za 
ravnanje z odplakami in odpadki, 
energetskimi objekti in napravami, 
lokacijami proizvodnje in napravami za 
spremljanje okolja, ki jih vodijo javni 
organi ali se vodijo za javne organe.

Komunalna opremljenost in vladne službe,
vključno s podzemnimi in površinskimi 
komunalnimi omrežji, objekti in 
napravami, npr. za odplake, ravnanje z 
odpadki, oskrbo z energijo, 
telekomunikacije in oskrbo z vodo, ter 
upravne in socialne vladne storitve, npr. 
javni organi, šole in bolnišnice.
7a. Naprave za nadzor okolja
Namestitev in delovanje naprav za nadzor 
okolja vključuje opazovanje in merjenje 
emisij, stanja prvin okolja (morsko okolje, 
celinske površinske in podzemne vodne, 
zrak in prst) ter drugih parametrov 
ekosistema (biotska raznovrstnost, ekološki 
pogoji vegetacije itd.) s strani javnih 
organov ali v njihovem imenu.

Or. nl

Obrazložitev

Ti dve kategoriji sta povsem različni in morata biti zato v ločenih oddelkih. Naprave za 
nadzor so izjemno pomembne za prostorske podatke za okolje. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frederika Brepoels

Predlog spremembe 120
Priloga III, točka 10

Geografska porazdelitev ljudi, zbranih po 
koordinatah, regijah, upravni enoti ali drugi 
analitični enoti.

Geografska porazdelitev ljudi, zbranih po 
koordinatah, regijah, upravni enoti ali drugi 
analitični enoti. To vključuje tudi podatke o 
prebivalstvu in ravni dejavnosti.

Or. nl
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Obrazložitev

Za boljše razumevanje vzajemnega delovanja med okoljem in prebivalstvom je pomembno 
poznati podatke o prebivalstvu (npr. starostno porazdelitev) in vzorce dejavnosti (npr. prevoz 
na delo, športne dejavnosti).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frederika Brepoels

Predlog spremembe 121
Priloga III, točka 11

Ozemlja, ki se upravljajo, urejajo ali 
uporabljajo za poročanje na evropskih, 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih ravneh. 
Vključujejo odlagališča, zaprta območja 
okoli virov pitne vode, območja, občutljiva 
na nitrat, urejene plovne poti na morju ali 
velikih celinskih vodah, območja OSPAR za 
odmetavanje odpadkov, območja zaščitena 
pred hrupom, območja z dovoljenjem za 
iskanje rude in rudarstvo, okraji povodja, 
poročevalske enote OSPAR in območja, ki 
spadajo pod upravo obalnih con.

Ozemlja, ki se upravljajo, urejajo ali 
uporabljajo za poročanje na mednarodnih, 
evropskih, nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih ravneh. Vključujejo odlagališča, 
zaprta območja okoli virov pitne vode, 
območja, občutljiva na nitrat, urejene plovne 
poti na morju ali velikih celinskih vodah, 
območja OSPAR za odmetavanje odpadkov, 
območja zaščitena pred hrupom, območja z 
dovoljenjem za iskanje rude in rudarstvo, 
okraji povodja, območja za upravljanje 
obale in poročevalske enote, pomembne za 
okolje. 

Or. nl

Obrazložitev

Mednarodna stopnja je zelo pomembna, kot je razvidno iz navedenih primerov, in jo je zato 
treba dodati. 

V zvezi s tem se ni treba sklicevati na Konvencijo OSPAR. Poročevalka želi, da ostane 
besedilo splošnejše.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 122
Priloga III, točka 11 a (novo)

11a. Območja pod antropogenimi vplivi
Območja pod antropogenimi vplivi 
vključujejo onesnažena območja ter 
območja hrupa in sevanja.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 123
Priloga III, točka 12

Ranljiva območja, značilna po naravnih 
tveganjih (vsi atmosferski, hidrološki, 
seizmični, vulkanski pojavi in požari, ki 
zaradi svoje lokacije, resnosti in pogostosti 
lahko resno ogrozijo družbo), npr. poplave, 
drsenje tal, plazovi, gozdni požari, potresi, 
vulkanski izbruhi.

Ranljiva območja, značilna po naravnih 
tveganjih (vsi atmosferski, hidrološki, 
seizmični, vulkanski pojavi in požari, ki 
zaradi svoje lokacije, resnosti in pogostosti 
lahko resno ogrozijo družbo), npr. poplave, 
snežni plazovi, plazovi, gozdni požari, 
potresi, vulkanski izbruhi, drsenje in 
pogrezanje tal.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 124
Priloga III, točka 19 a (novo)

19a. Obnovljivi viri energije

Or. en
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