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Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 34
Skäl 1

(1) Gemenskapens miljöpolitik måste syfta 
till en hög skyddsnivå med beaktande av de 
varierande förhållandena inom 
gemenskapens olika regioner. När 
gemenskapen utarbetar sin miljöpolitik 
måste hänsyn tas till tillgängliga 
vetenskapliga och tekniska data, 
miljöförhållanden i gemenskapens olika 
regioner, den ekonomiska och sociala 
utvecklingen i gemenskapen som helhet och 
en balanserad utveckling i dess regioner. 
Många olika typer av tematisk information 
kopplad till geografiska företeelser krävs 
inom ett stort antal miljöpolitiska områden. 
Samma information behövs också ofta för 
utformning och genomförande av annan 
gemenskapspolitik där miljöskyddskrav 
skall integreras enligt artikel 6 i fördraget. 
För att få till stånd en sådan integrering 
behövs någon form av samordning mellan 
användare och leverantörer av den tematiska 

(1) Gemenskapens miljöpolitik måste syfta 
till en hög skyddsnivå med beaktande av de 
varierande förhållandena inom 
gemenskapens olika regioner. När 
gemenskapen utarbetar sin miljöpolitik 
måste hänsyn tas till tillgängliga 
vetenskapliga och tekniska data, 
miljöförhållanden i gemenskapens olika 
regioner, den ekonomiska och sociala 
utvecklingen i gemenskapen som helhet och 
en balanserad utveckling i dess regioner. 
Många olika typer av tematisk information 
kopplad till geografiska företeelser krävs 
inom ett stort antal miljöpolitiska områden. 
Samma information behövs också ofta för 
utformning och genomförande av annan 
gemenskapspolitik där miljöskyddskrav 
skall integreras enligt artikel 6 i fördraget. 
För att få till stånd en sådan integrering 
behövs en bättre samordning mellan 
användare och leverantörer av den tematiska 
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informationen så att information och 
kunskaper från olika sektorer kan 
kombineras.

informationen så att information och 
kunskaper från olika sektorer kan 
kombineras.

Or. fr

Motivering

Samordning finns redan mellan olika nationella myndigheter, det gäller bara att förbättra 
den.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 35
Skäl 3

(3) De problem som rör den geografiska 
informationens tillgänglighet, kvalitet, 
organisation och åtkomlighet är 
gemensamma för ett stort antal politik- och 
informationsområden och är märkbara inom 
offentliga instanser på alla nivåer. För att 
lösa dessa problem krävs bestämmelser som 
rör utbyte, delning, tillgång och utnyttjande 
när det gäller kompatibla geografiska data 
och geografiska datatjänster från offentliga 
instanser på alla nivåer och från alla olika 
sektorer. Det bör därför upprättas en 
infrastruktur för geografisk information i 
gemenskapen.

(3) De problem som rör den geografiska 
informationens tillgänglighet, kvalitet, 
organisation och åtkomlighet är 
gemensamma för ett stort antal politik- och 
informationsområden och är märkbara inom 
offentliga instanser på alla nivåer. För att 
lösa dessa problem krävs bestämmelser som 
rör utbyte, delning, tillgång och utnyttjande 
när det gäller kompatibla geografiska data 
och geografiska datatjänster från offentliga 
instanser på alla nivåer och från alla olika 
sektorer. Det bör därför utvecklas en 
infrastruktur för geografisk information i 
gemenskapen genom en högre grad av 
sammankoppling av redan befintlig 
geografisk information.

Or. fr

Motivering

Sammankoppling finns redan mellan olika nationella myndigheter, det gäller bara att 
förbättra den och att utveckla en infrastruktur inom gemenskapen.

Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 36
Skäl 7
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(7) Det här direktivet bör inte påverka 
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/98/EG av den 
17 november 2003 om vidareutnyttjande av 
information från den offentliga sektorn, vars 
mål kompletterar målen i det här direktivet. 
Kommissionen bör dock vidta ytterligare 
åtgärder när det gäller frågor som rör 
vidareutnyttjande av den särskilda typ av 
information från den offentliga sektorn som 
omfattas av det här direktivet.

(7) Det här direktivet bör inte påverka 
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/98/EG av den 
17 november 2003 om vidareutnyttjande av 
information från den offentliga sektorn, vars 
mål kompletterar målen i det här direktivet. 
Kommissionen bör dock vidta ytterligare 
åtgärder när det gäller frågor som rör 
vidareutnyttjande av den särskilda typ av 
information från den offentliga sektorn som 
omfattas av det här direktivet. Därvidlag bör 
samma begrepp användas som i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/98/EG av den 
17 november 2003, och deras betydelse bör 
beaktas. Eftersom PSI-direktivet 
2003/98/EG skall vara genomfört nationellt 
senast den 30 juni 2005 bör det säkerställas 
att genomförandet av Inspiredirektivet inte 
medför några extra bördor för 
medlemsstaterna.

Or. de

Motivering

Målen i PSI-direktivet (som skall vara genomfört den 30 juni 2005) har uppfattats som ett 
komplement till Inspiredirektivet. Kommissionen bör därför ta upp frågor om 
vidareutnyttjande av sådan information från den offentliga sektorn som faller under båda 
direktiven.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 37
Skäl 13a (nytt)

(13a) Inspireinitiativet bör omfattas av 
tillräcklig finansiering, i synnerhet vad 
gäller budgetaspekterna.

Or. el

Motivering

Ingen motivering behövs.
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Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 38
Skäl 15

(15) Nättjänster är nödvändiga för att 
geografiska data skall kunna delas mellan 
offentliga instanser på olika nivåer inom 
gemenskapen. Dessa nättjänster bör göra det 
möjligt att söka, transformera, visa och ladda 
ned geografiska data och sätta sig i 
förbindelse med geografiska datatjänster och 
e-handelstjänster. Nättjänsterna bör fungera i 
enlighet med gemensamt överenskomna 
specifikationer och minimikriterier för 
prestanda så att de infrastrukturer som 
inrättas av medlemsstaterna blir kompatibla. 
Tjänstenätet bör också omfatta 
överföringstjänster så att offentliga 
instanser kan göra sina geografiska dataset 
tillgängliga.

(15) Nättjänster är nödvändiga för att 
geografiska data skall kunna delas mellan 
offentliga instanser på olika nivåer inom 
gemenskapen. Dessa nättjänster bör göra det 
möjligt att söka, transformera, visa och ladda 
ned geografiska data och sätta sig i 
förbindelse med geografiska datatjänster och 
e-handelstjänster. Nättjänsterna bör fungera i 
enlighet med gemensamt överenskomna 
specifikationer och minimikriterier för 
prestanda så att de infrastrukturer som 
inrättas av medlemsstaterna blir kompatibla. 
Tjänstenätet bör också omfatta kompatibla 
nätanslutningstjänster så att offentliga 
instanser kan göra sina geografiska dataset 
tillgängliga.

Or. el

Motivering

Nätsystemens kompatibilitet är nödvändig för att deras olika nättjänster skall kunna tas i 
anspråk, såsom överföring, mottagande och tillgängliggörande av information.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 39
Skäl 16

(16) Erfarenheter i medlemsstaterna har 
visat att det är viktigt att ett visst antal 
tjänster görs tillgängliga kostnadsfritt för 
allmänheten för att lyckas med införandet av 
en infrastruktur för geografisk information. 
Medlemsstaterna bör därför, som ett 
minimum och utan kostnad, tillhandahålla 
tjänster för att söka och visa geografiska 
dataset.

(16) Erfarenheter i medlemsstaterna har 
visat att det är viktigt att ett visst antal 
tjänster görs tillgängliga kostnadsfritt för 
allmänheten för att lyckas med införandet av 
en infrastruktur för geografisk information. 
Medlemsstaterna och EU bör därför, som ett 
minimum och utan kostnad, tillhandahålla 
tjänster för att söka och visa geografiska 
dataset.
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Or. fr

Motivering

Eftersom en infrastruktur inom gemenskapen behöver utvecklas är det väl lämpligt att den 
inbegrips i denna informationstjänst för allmänheten.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 40
Skäl 22

(22) Ett effektivt införande av infrastrukturer 
för geografisk information kräver 
samordning av alla som har intresse av att 
sådana infrastrukturer upprättas, vare sig de 
är bidragsgivare eller användare. Lämpliga 
samordningsstrukturer bör därför fastställas 
både i medlemsstaterna och på 
gemenskapsnivå.

(22) Ett effektivt införande av infrastrukturer 
för geografisk information kräver 
samordning av alla som har intresse av att 
sådana infrastrukturer upprättas, vare sig de 
är bidragsgivare eller användare. Lämpliga 
samordningsstrukturer bör därför fastställas 
och de bör omfatta olika behörighetsnivåer 
och ta hänsyn till behörighetsfördelningen 
inom medlemsstaterna.

Or. nl

Motivering

Föredraganden vill ta hänsyn till den grundlagsfästa behörighetsfördelningen inom 
medlemsstaterna. För att onödig byråkrati skall kunna undvikas förefaller det bättre att 
kontakterna med kommissionen inom ramen för detta direktiv får skötas via den 
samordningsstruktur som det avtalats om mellan de olika behörighetsnivåerna i 
medlemsstaterna. 

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 41
Skäl 22

(22) Ett effektivt införande av infrastrukturer 
för geografisk information kräver 
samordning av alla som har intresse av att 
sådana infrastrukturer upprättas, vare sig de 
är bidragsgivare eller användare. Lämpliga 
samordningsstrukturer bör därför fastställas 
både i medlemsstaterna och på 
gemenskapsnivå.

(22) Ett effektivt införande av infrastrukturer 
för geografisk information kräver 
samordning av alla som har intresse av att 
sådana infrastrukturer upprättas, vare sig de 
är bidragsgivare eller användare. Lämpliga 
samordningsstrukturer bör därför fastställas 
på olika behörighetsnivåer – lokalt, 
nationellt och på gemenskapsnivå – vilka 
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bör verka i båda riktningarna.

Or. el

Motivering

Annars kommer det eftersträvade målet inte att kunna uppnås.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 42
Artikel 1, punkt 1

1. Detta direktiv innehåller allmänna 
bestämmelser för inrättandet av en 
infrastruktur för geografisk information i 
gemenskapen, avsedd att användas för 
gemenskapens miljöpolitik samt för politik 
och verksamheter som direkt eller indirekt 
kan påverka miljön.

1. Detta direktiv innehåller komponenterna 
eller hörnstenarna i den strategiska 
planeringen, vilka syftar till inrättandet av 
en infrastruktur för geografisk information i 
gemenskapen, avsedd att användas för en 
hållbar utveckling i gemenskapen samt för 
politik och verksamheter som direkt eller 
indirekt kan påverka miljön.

Or. el

Motivering

Sedan toppmötet i Göteborg är detta nämligen en officiell gemenskapspolitik.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 43
Artikel 1, punkt 1

1. Detta direktiv innehåller allmänna 
bestämmelser för inrättandet av en 
infrastruktur för geografisk information i 
gemenskapen, avsedd att användas för 
gemenskapens miljöpolitik samt för politik 
och verksamheter som direkt eller indirekt 
kan påverka miljön.

1. Detta direktiv innehåller allmänna 
bestämmelser för inrättandet av en 
infrastruktur för geografisk information i 
gemenskapen, avsedd att användas för 
gemenskapens miljöpolitik samt för politik 
och verksamheter som direkt eller indirekt 
kan påverka miljön och den fysiska 
planeringen.

Or. it
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Motivering

Tillämpningen av Inspiredirektivet kommer att få direkta, gynnsamma följder för den fysiska 
planeringen.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 44
Artikel 1, punkt 2, stycke 1

2. Infrastrukturen för geografisk information 
i gemenskapen skall grundas på 
infrastrukturer för geografisk information 
som inrättats och drivs av medlemsstaterna.

2. Infrastrukturen för geografisk information 
i gemenskapen skall grundas på 
infrastrukturer för geografisk information 
som inrättats och drivs av medlemsstaterna. 
Kommissionen får ta initiativ till 
samordning, i synnerhet initiativ med en 
gemenskapsdimension, exempelvis 
satellitprospektering.

Or. it

Motivering

Det måste understrykas att harmoniseringen av data på europeisk nivå kräver en överstatlig 
samordning.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 45
Artikel 1, punkt 2, stycke 1

2. Infrastrukturen för geografisk information 
i gemenskapen skall grundas på 
infrastrukturer för geografisk information 
som inrättats och drivs av medlemsstaterna.

2. Infrastrukturen för geografisk information 
i gemenskapen skall grundas på 
infrastrukturer för geografisk information 
som inrättats och drivs av medlemsstaterna
samt all relevant infrastruktur som redan 
finns på gemenskapsnivå.

Or. fr
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 46
Artikel 1, punkt 2, stycke 1

2. Infrastrukturen för geografisk information 
i gemenskapen skall grundas på 
infrastrukturer för geografisk information 
som inrättats och drivs av medlemsstaterna.

2. Infrastrukturen för geografisk information 
i gemenskapen skall grundas på befintliga 
infrastrukturer för geografisk information 
som inrättats och drivs av medlemsstaterna.

Or. de

Motivering

(Motiveringen hänför sig till en annan ändring i det tyska ändringsförslaget som inte berör 
den svenska versionen).

Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 47
Artikel 2, punkt 1, led c

c) De innehas av c) Ansvaret för dem eller uppdraget att 
behandla dem ligger hos 

i) en offentlig instans, har framställts eller 
tagits emot av en offentlig instans, eller 
underhålls och uppdateras av den 
instansen,

i) en offentlig instans som framställer, 
underhåller, uppdaterar eller tar emot data,

ii) en fysisk eller juridisk person för en 
offentlig instans räkning,
iii) en tredje part som har fått tillgång till 
överföringstjänster i enlighet med 
artikel 17.3,

ii) en tredje part som har fått tillgång till 
nätverket i enlighet med artikel 17.3,

Or. de

Motivering

Det görs ingen närmare förklaring av vad som menas med ”innehas”. Mer passande är det 
att tala om ”ansvar”. Med detta skall förstås att myndigheten i fråga har rätt att bevilja 
användning av dessa geografiska data.
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 48
Artikel 2, punkt 1, led c

c) De innehas av c) Ansvaret för dem eller uppdraget att 
behandla dem ligger hos 

i) en offentlig instans, har framställts eller 
tagits emot av en offentlig instans, eller 
underhålls och uppdateras av den 
instansen,

i) en offentlig instans som framställer, 
underhåller, uppdaterar eller tar emot data,

ii) en fysisk eller juridisk person för en 
offentlig instans räkning,
iii) en tredje part som har fått tillgång till 
överföringstjänster i enlighet med 
artikel 17.3,

ii) en tredje part som har fått tillgång till 
nätverket i enlighet med artikel 17.3,

Or. de

Motivering

Det görs ingen närmare förklaring av vad som menas med ”innehas”. För att förtydliga 
begreppet föreslås antingen att man efter ”innehas” lägger till frasen ”i enlighet med skäl 11 
i PSI-direktivet” eller att man lägger in en förklaring i själva punkten. Enligt vår bedömning 
är det mer passande att tala om ”ansvar”. Med detta skall förstås att myndigheten i fråga har 
rätt att bevilja användning av dessa geografiska data. Även om begreppet ”offentlig instans” 
förklaras senare i direktivet är det beklagligt att det används andra begrepp än i 
PSI-direktivet (där det talas om ”offentliga myndigheter”).

Ändringsförslag från Satu Hassi     

Ändringsförslag 49
Artikel 2, punkt 4, stycke 1a (nytt)

Berörda parter, inklusive organisationer i 
det civila samhället, användare, 
dataproducenter och leverantörer av 
förädlade tjänster skall ges en möjlighet att 
delta i processen som leder till en ändring 
av bilagorna till detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 50
Artikel 3, punkt 1

1. Om inte annat föreskrivs skall detta 
direktiv inte påverka tillämpningen av 
direktiv 2003/4/EG.

1. Detta direktiv skall inte påverka 
tillämpningen av direktiv 2003/4/EG.

Or. fr

Motivering

Formuleringen ”om inte annat föreskrivs” är oklar eftersom det inte anges varifrån dessa 
andra föreskrifter skall komma. Det gäller dessutom att skapa samstämmighet med 
artikel 3.2.

Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 51
Artikel 4

Om geografiska data innehas av en offentlig 
instans eller för dess räkning enligt artikel 
2.1 c, och den instansen verkar på den lägsta 
förvaltningsnivån i en medlemsstat, skall 
detta direktiv tillämpas endast på
geografiska dataset vilkas insamling eller 
spridning samordnas av en annan offentlig 
instans eller är obligatorisk enligt nationell 
lagstiftning.

Om geografiska data innehas av en offentlig 
instans eller för dess räkning enligt artikel 
2.1 c, och den instansen verkar på den lägsta 
förvaltningsnivån i en medlemsstat (dvs. på 
lokal nivå, exempelvis städer och 
kommuner), skall detta direktiv tillämpas 
endast om dessa geografiska dataset 
regleras på en högre förvaltningsnivå i 
nationell lagstiftning eller om det finns 
rättsliga bestämmelser om användningen 
av dessa dataset.

Or. de

Motivering

Medan det i artikel 5.a talas om nationell, regional och lokal nivå smyger begreppet ”lägsta 
förvaltningsnivå” in i denna artikel.

Det minsta man kan begära är att ordalydelsen är enhetlig inom direktivet. Därför bör det 
klargöras vilken av de tre ovannämnda nivåerna som åsyftas (lokal nivå).
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Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 52
Artikel 4

Om geografiska data innehas av en 
offentlig instans eller för dess räkning 
enligt artikel 2.1 c, och den instansen 
verkar på den lägsta förvaltningsnivån i en 
medlemsstat, skall detta direktiv tillämpas 
endast på geografiska dataset vilkas 
insamling eller spridning samordnas av en 
annan offentlig instans eller är obligatorisk 
enligt nationell lagstiftning.

I detta direktiv avses med

1. infrastruktur för geografisk information: 
infrastruktur vars komponenter omfattar 
metadata, geografiska dataset och 
geografiska datatjänster, nättjänster och 
nätteknik, avtal om delning, tillgång och 
utnyttjande, samt mekanismer, processer 
och förfaranden för samordning och 
övervakning som upprättats, verkar eller 
gjorts tillgängliga i enlighet med detta 
direktiv.
2. geografiska data: data som direkt eller 
indirekt avser en viss plats eller ett visst 
geografiskt område.
3. geografiskt dataset: en identifierbar 
samling av geografiska data.
4. geografiska datatjänster: operationer 
som med hjälp av ett datorprogram kan 
utföras på de geografiska data som ingår i 
geografiska dataset eller tillhörande 
metadata.
5. geografiskt objekt: en abstrakt 
representation av en företeelse i världen 
kopplad till en särskild plats eller ett visst 
geografiskt område.
6. metadata: information som beskriver 
geografiska dataset och geografiska 
datatjänster och gör det möjligt att finna, 
inventera och utnyttja dem.
7. offentliga instanser:
a) statlig eller annan offentlig förvaltning, 
inbegripet offentliga rådgivande organ på 
nationell, regional eller lokal nivå,
b) fysiska eller juridiska personer som har 
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offentliga förvaltningsuppgifter enligt 
nationell lagstiftning, inklusive forskning 
och särskilda uppdrag, verksamheter eller 
tjänster som rör miljön och det tekniska 
stöd som ges i varje enskilt fall för att 
förbättra denna,
c) fysiska eller juridiska personer med 
offentligt ansvar eller offentliga uppgifter, 
eller som tillhandahåller offentliga tjänster 
som har samband med miljön under 
överinseende av ett sådant organ eller en 
sådan person som anges i a eller b .
Medlemsstaterna får föreskriva att organ 
eller institutioner med en juridisk eller 
lagstiftande funktion inte skall anses vara 
offentliga instanser i den mening som avses 
i detta direktiv.
8. tredje part: en fysisk eller juridisk person 
som inte är en offentlig instans men som 
använder åtkomstkoder.

Or. el

Motivering

Den nya formuleringen gör direktivet mer sammanhängande och precist.

Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 53
Artikel 4

Om geografiska data innehas av en offentlig 
instans eller för dess räkning enligt artikel 
2.1 c, och den instansen verkar på den lägsta 
förvaltningsnivån i en medlemsstat, skall 
detta direktiv tillämpas endast på 
geografiska dataset vilkas insamling eller 
spridning samordnas av en annan offentlig 
instans eller är obligatorisk enligt nationell 
lagstiftning.

Om geografiska data innehas av en offentlig 
instans eller för dess räkning enligt artikel 
2.1 c, och den instansen verkar på den lägsta 
förvaltningsnivån i en medlemsstat, skall 
tilläggsdata med avseende på geografiska 
dataset vilkas insamling eller spridning 
samordnas av en annan offentlig instans eller 
är obligatorisk enligt nationell lagstiftning 
tillhandahållas på frivillig basis.

Or. en
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 54
Artikel 5

Vid tillämpningen av detta direktiv skall 
följande anses vara en offentlig instans:

Vid tillämpningen av detta direktiv skall 
följande anses vara en offentlig instans:

a) Statlig eller annan offentlig förvaltning, 
inbegripet offentliga rådgivande organ på 
nationell, regional eller lokal nivå.

a) Statlig eller annan offentlig förvaltning, 
inbegripet offentliga rådgivande organ på 
nationell, regional eller lokal nivå.

b) Fysiska eller juridiska personer som har 
offentliga förvaltningsuppgifter enligt 
nationell lag, inklusive särskilda uppdrag, 
verksamheter eller tjänster som rör miljön.

b) Fysiska eller juridiska personer som har 
direkta offentliga förvaltningsuppgifter 
enligt nationell lag, inklusive särskilda 
uppdrag, verksamheter eller tjänster som 
direkt rör miljön.

c) Fysiska eller juridiska personer med 
offentligt ansvar eller offentliga uppgifter, 
eller som tillhandahåller offentliga tjänster 
som har samband med miljön under 
överinseende av ett sådant organ eller en 
sådan person som anges i a eller b.
Medlemsstaterna får föreskriva att organ 
eller institutioner med en juridisk eller 
lagstiftande funktion inte skall anses vara 
offentliga instanser i den mening som avses 
i detta direktiv.

Or. de

Motivering

Begreppsbestämningarna i punkt b) och c) skiljer inte tillräckligt mellan offentliga instanser i 
egentlig bemärkelse, som har som offentlig uppgift att utveckla och underhålla infrastruktur 
för geografiska data, och tredje part, som endast kan medverka i sådan verksamhet. I 
synnerhet genom formuleringen i punkt c) skulle civilrättsliga juridiska personer som helt är i 
den tyska statens ägo klassificeras som offentliga instanser enligt direktivet. Genom en sådan 
klassificering skulle ansvarsområdena mellan civilrättsliga tredje parter, däribland offentliga 
företag, och offentligrättsliga myndighetsutövare suddas ut.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 55
Artikel 5, led c

c) Fysiska eller juridiska personer med c) Fysiska eller juridiska personer som utför 



PE 353.672v01-00 14/48 AM\555961SV.doc

SV

offentligt ansvar eller offentliga uppgifter,
eller som tillhandahåller offentliga tjänster 
som har samband med miljön under 
överinseende av ett sådant organ eller en 
sådan person som anges i a eller b.

en offentlig uppgift enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/98/EG av den 
17 november 2003 om vidareutnyttjande av 
information från den offentliga sektorn
eller som tillhandahåller offentliga tjänster 
som har samband med miljön under 
överinseende av ett sådant organ eller en 
sådan person som anges i a eller b.

Or. de

Motivering

Medan PSI-direktivet talar om ”offentliga myndigheter” och ”offentlig verksamhet” används 
i denna artikel begrepp som ”offentlig förvaltning”, ”offentliga rådgivande organ”, 
”offentligt ansvar” och ”offentliga uppgifter”. Det saknas emellertid en förklaring av 
begreppen, och en sådan måste införas.

Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 56
Artikel 5, led c

c) Fysiska eller juridiska personer med
offentligt ansvar eller offentliga uppgifter,
eller som tillhandahåller offentliga tjänster 
som har samband med miljön under 
överinseende av ett sådant organ eller en 
sådan person som anges i a eller b.

c) Fysiska eller juridiska personer som utför 
en offentlig uppgift enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/98/EG av den 
17 november 2003 om vidareutnyttjande av 
information från den offentliga sektorn
eller som tillhandahåller offentliga tjänster 
som har samband med miljön under 
överinseende av ett sådant organ eller en 
sådan person som anges i a eller b.

Or. de

Motivering

Medan PSI-direktivet talar om ”offentliga myndigheter” och ”offentlig verksamhet” används 
i denna artikel begrepp som ”offentlig förvaltning”, ”offentliga rådgivande organ”, 
”offentligt ansvar” och ”offentliga uppgifter”. Det saknas emellertid en förklaring av 
begreppen.
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Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 57
Artikel 5, stycke 2

Medlemsstaterna får föreskriva att organ 
eller institutioner med en juridisk eller 
lagstiftande funktion inte skall anses vara 
offentliga instanser i den mening som avses 
i detta direktiv.

utgår

Or. en

Motivering

Undantaget i punkt 2 är onödigt eftersom miljöpolitiken och rättsliga beslut som gäller miljön 
utgör en del av all den information som hänför sig till miljön. Denna information finns 
tillgänglig i gemenskapens IDA-program och i medlemsstaternas obligatoriska ramar för 
kompatibilitet avseende e-förvaltning.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 58
Artikel 5, stycke 2

Medlemsstaterna får föreskriva att organ 
eller institutioner med en juridisk eller 
lagstiftande funktion inte skall anses vara 
offentliga instanser i den mening som avses 
i detta direktiv.

utgår

Or. it

Motivering

Definitionen av en offentlig instans måste även kunna tillämpas på en juridisk myndighet, 
exempelvis en domstol.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 59
Artikel 7

Medlemsstaterna skall upprätta och sköta 
infrastrukturer för geografisk information i 

Medlemsstaterna skall upprätta och sköta 
infrastrukturer för geografisk information i 
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enlighet med detta direktiv. enlighet med detta direktiv.

Om tredje parter medverkar i denna 
verksamhet och i samband med denna 
drabbas av betydande kostnader skall de få 
skälig kostnadsersättning.
Vid ett senare rent kommersiellt 
utnyttjande av informationen skall de ha 
skälig del i vinsterna.

Or. de

Motivering

De ekonomiska aspekterna av tillhandahållandet och utnyttjandet av uppgifter måste beaktas 
i högre grad. Berörda privata aktörer drabbas av ansenliga kostnader i samband med 
anskaffandet av uppgifterna och vid den nödvändiga konverteringen till ett format som är 
kompatibelt med databanken. För dessa kostnader måste skälig ersättning utgå. Även 
kommissionen förutsätter i sin motivering goda vinstmöjligheter i den privata sektorn. Därför 
måste det ekonomiska värdet i sådana uppgifter beaktas tillräckligt.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 60
Artikel 7

Medlemsstaterna skall upprätta och sköta 
infrastrukturer för geografisk information i 
enlighet med detta direktiv.

Medlemsstaterna skall upprätta och sköta 
infrastrukturer för sin egen geografiska
information i enlighet med detta direktiv. 
Kommissionen får ta initiativ till 
samordning och standardisering.

Or. it

Motivering

Medlemsstaternas och gemenskapens ansvarsområden måste definieras bättre.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 61
Artikel 8, punkt 2, led b

b) Rättigheter att utnyttja geografiska b) Villkor för att utnyttja tjänster och 
geografiska dataset (inklusive den 
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dataset och datatjänster. geografiska informationens validitet för 
särskilda tillämpningar).

Or. de

Motivering

Det måste anges användningsvillkor som måste godtas uttryckligen (i likhet med licensavtal 
vid nedladdningar via Internet), eftersom geografiska data framställs på ett särskilt sätt för 
särskilda ändamål. Data som används för annat än avsedda ändamål kan medföra skador. 
Dataproducenten går inte automatiskt fri från skadeståndsanspråk bara genom att metadata 
innehåller upplysningar om de geografiska uppgifterna. Därför måste dataproducenterna 
insistera på att det anges användningsvillkor som bland annat beskriver för vilken sorts 
användning som uppgifterna gjorts tillgängliga. I annat fall måste direktivet innehålla en 
bestämmelse som befriar dataproducenterna från varje form av skadeståndsanspråk (se även 
ändringsförslaget till artikel 26). 

Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 62
Artikel 8, punkt 2, led b

b) Rättigheter att utnyttja geografiska 
dataset och datatjänster.

b) Villkor för att utnyttja tjänster och 
geografiska dataset (inklusive den 
geografiska informationens validitet för 
särskilda tillämpningar).

Or. de

Motivering

Det måste anges användningsvillkor som måste godtas uttryckligen (i likhet med licensavtal 
vid nedladdningar via Internet), eftersom geografiska data framställs på ett särskilt sätt för 
särskilda ändamål. Data som används för annat än avsedda ändamål kan medföra skador. 
Dataproducenten går inte automatiskt fri från skadeståndsanspråk bara genom att metadata 
innehåller upplysningar om de geografiska uppgifterna. Därför måste dataproducenterna 
insistera på att det anges användningsvillkor som bland annat beskriver för vilken sorts 
användning som uppgifterna gjorts tillgängliga. I annat fall måste direktivet innehålla en 
bestämmelse som befriar dataproducenterna från varje form av skadeståndsanspråk.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 63
Artikel 8, punkt 2, led b
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b) Rättigheter att utnyttja geografiska dataset 
och datatjänster.

b) Rättigheter att utnyttja geografiska dataset 
och datatjänster och eventuellt tillhörande 
kostnader.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att känna till och kunna jämföra kostnaderna.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 64
Artikel 8, punkt 2, led e

e) Geografiska dataset till vilka 
allmänhetens tillgång är begränsad i
enlighet med artikel 19 samt skälen till 
begränsningen.

utgår

Or. es

Motivering

Det verkar inte vara meningsfullt att skapa metadata av dataset till vilka allmänheten har 
begränsad tillgång.

Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 65
Artikel 9

Medlemsstaterna skall skapa de metadata 
som avses i artikel 8 enligt följande 
tidsplan:

Medlemsstaterna skall skapa de metadata 
som avses i artikel 8 senast [tre år efter detta 
direktivs ikraftträdande] när det gäller 
geografiska dataset som motsvarar de teman 
som förtecknas i bilagorna I, II och III och 
som är tillämpliga på medlemsstatens 
territorium.

a) Senast [tre år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som motsvarar ett eller flera av de 
teman som förtecknas i bilagorna I och II.
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b) Senast [sex år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som motsvarar ett eller flera av de 
teman som förtecknas i bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 66
Artikel 9

Medlemsstaterna skall skapa de metadata 
som avses i artikel 8 enligt följande tidsplan:

Medlemsstaterna skall skapa de metadata 
som avses i artikel 8 enligt följande tidsplan:

a) Senast [tre år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som motsvarar ett eller flera av de 
teman som förtecknas i bilagorna I och II.

a) Senast [tre år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som rör ett eller flera av de teman 
som förtecknas i bilagorna I och II.

b) Senast [sex år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som motsvarar ett eller flera av de 
teman som förtecknas i bilaga III.

b) Senast [sex år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som rör ett eller flera av de teman 
som förtecknas i bilaga III.

Or. nl

Motivering

Föredraganden vill förtydliga vilket dataset det handlar om, men vill framför allt att det skall 
råda konsekvens mellan definitionen i artikel 9 och målen som formulerats i artikel 2.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 67
Artikel 9

Medlemsstaterna skall skapa de metadata 
som avses i artikel 8 enligt följande tidsplan:

Medlemsstaterna skall skapa de metadata 
som avses i artikel 8 enligt följande tidsplan:

a) Senast [tre år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som motsvarar ett eller flera av de 
teman som förtecknas i bilagorna I och II.

a) Senast [tre år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som motsvarar något av de teman 
som förtecknas i bilagorna I och II.

b) Senast [sex år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 

b) Senast [sex år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
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dataset som motsvarar ett eller flera av de 
teman som förtecknas i bilaga III.

dataset som motsvarar något av de teman 
som förtecknas i bilaga III.

Or. es

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 68
Artikel 11, punkt 1, led a

a) harmoniserade specifikationer för 
geografiska data,

a) specifikationer för harmonisering av 
geografiska data,

Or. es

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 69
Artikel 11, punkt 2

2. Personer som har intresse av berörda 
geografiska data genom sin roll i 
infrastrukturen för geografisk information, 
som användare, producenter, leverantörer av 
förädlade tjänster eller samordningsorgan, 
skall ges möjlighet att delta i utarbetandet av 
de genomförandebestämmelser som avses i 
punkt 1.

2. Företrädare för medlemsstaternas 
nationella, regionala och lokala nivåer 
skall genom sin betydelse som producenter, 
innehavare och leverantörer av geografiska 
data, i likhet med personer som har intresse 
av berörda geografiska data genom sin roll i 
infrastrukturen för geografisk information, 
som användare, producenter, leverantörer av 
förädlade tjänster eller samordningsorgan, 
ges möjlighet att delta i utarbetandet av de 
genomförandebestämmelser som avses i 
punkt 1.

Or. de

Motivering

Genom kommissionens uppräkning av de delaktiga i utarbetandet blir betydelsen av dem som 
verkligen har del i framställningen, innehavet och tillhandahållandet ställd på huvudet. 
Eftersom man även i denna formulering bör ta hänsyn till kostnaderna och deras fördelning 
föreslås en ändring av ordalydelsen.



AM\555961SV.doc 21/48 PE 353.672v01-00

SV

Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 70
Artikel 11, punkt 2

2. Personer som har intresse av berörda 
geografiska data genom sin roll i 
infrastrukturen för geografisk information, 
som användare, producenter, leverantörer av 
förädlade tjänster eller samordningsorgan, 
skall ges möjlighet att delta i utarbetandet av 
de genomförandebestämmelser som avses i 
punkt 1.

2. Företrädare för medlemsstaternas 
nationella, regionala och lokala nivåer 
skall genom sin betydelse som producenter, 
innehavare och leverantörer av geografiska 
data, i likhet med personer som har intresse 
av berörda geografiska data genom sin roll i 
infrastrukturen för geografisk information, 
som användare, producenter, leverantörer av
förädlade tjänster eller samordningsorgan, 
ges möjlighet att delta i utarbetandet av de 
genomförandebestämmelser som avses i 
punkt 1.

Or. de

Motivering

Genom kommissionens uppräkning av de delaktiga i utarbetandet blir betydelsen av dem som 
verkligen har del i framställningen, innehavet och tillhandahållandet ställd på huvudet. 
Eftersom man även i denna formulering bör ta hänsyn till kostnaderna och deras fördelning 
föreslås en ändring av ordalydelsen.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 71
Artikel 13, punkt 1

1. När det gäller geografiska dataset som 
motsvarar ett eller flera av de teman som 
förtecknas i bilagorna I eller II skall de 
genomförandebestämmelser som avses i 
artikel 11.1 a uppfylla villkoren i 
punkterna 2, 3 och 4.

1. När det gäller geografiska dataset som 
motsvarar något av de teman som förtecknas 
i bilagorna I, II eller III skall de 
genomförandebestämmelser som avses i 
artikel 11.1 a uppfylla villkoren i 
punkterna 2, 3 och 4.

Or. es
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Motivering

En hänvisning bör också göras till bilaga III i denna punkt eftersom det handlar om en 
tematisk del som måste harmoniseras, och framför allt eftersom tidsfristen för införlivandet är 
längre.

Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 72
Artikel 13, punkt 1

1. När det gäller geografiska dataset som 
motsvarar ett eller flera av de teman som
förtecknas i bilagorna I eller II skall de 
genomförandebestämmelser som avses i 
artikel 11.1 a uppfylla villkoren i punkterna 
2, 3 och 4.

1. När det gäller geografiska dataset som 
motsvarar de teman som förtecknas i 
bilagorna I eller II skall de 
genomförandebestämmelser som avses i 
artikel 11.1 a uppfylla villkoren i punkterna 
2, 3 och 4.

Or. en

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 73
Artikel 13, punkt 2, led a

a) Ett gemensamt system av unika 
identitetsbeteckningar för geografiska 
objekt.

utgår

Or. es

Motivering

Man bör koncentrera insatserna på att uppnå en harmonisering och integrering av kategorier 
och beteckningar av förhållanden (features) och inte försöka påtvinga ett system av unika 
identitetsbeteckningar för enskilda objekt.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 74
Artikel 13, punkt 2, led a
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a) Ett gemensamt system av unika 
identitetsbeteckningar för geografiska 
objekt.

a) En uppsättning system som kan delas i 
syfte att identifiera geografiska objekt.

Or. fr

Motivering

Förslaget är oklart. Syftet med denna text är ju att få till stånd ett utbyte av gemensamma 
tillämpliga åtgärder, vilket även denna artikel går ut på. Användningen av begreppet ”unika 
identitetsbeteckningar” kan emellertid skapa förvirring eftersom det kan hänföra sig till en 
teknik som redan används och som inte synes vara den mest lämpliga. För att undvika 
tolkningsmöjligheter är det lämpligt att ändra begreppet ”unika identitetsbeteckningar”.

Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 75
Artikel 14

De genomförandebestämmelser som avses i 
artikel 11.1 a skall antas enligt följande 
tidsplan:

De genomförandebestämmelser som avses i 
artikel 11.1 a och som gäller för 
geografiska dataset som motsvarar temana 
i bilagorna I, II och III skall antas senast 
[två år efter detta direktivs ikraftträdande].

a) Senast [två år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som motsvarar ett eller flera av de 
teman som förtecknas i bilaga I.

(b) Senast [fem år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som motsvarar ett eller flera av de 
teman som förtecknas i bilagorna II eller 
III.

Or. en

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 76
Artikel 14

De genomförandebestämmelser som avses i 
artikel 11.1 a skall antas enligt följande 

De genomförandebestämmelser som avses i 
artikel 11.1 a skall antas enligt följande 
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tidsplan: tidsplan:
a) Senast [två år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som motsvarar ett eller flera av de 
teman som förtecknas i bilaga I.

a) Senast [två år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som rör ett eller flera av de teman 
som förtecknas i bilaga I.

b) Senast [fem år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som motsvarar ett eller flera av de 
teman som förtecknas i bilagorna II eller III.

b) Senast [fem år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som rör ett eller flera av de teman 
som förtecknas i bilagorna II eller III.

Or. nl

Motivering

Föredraganden vill förtydliga vilket dataset det handlar om, men vill framför allt att det skall 
råda konsekvens mellan definitionen i artikel 14 och målen som formulerats i artikel 2.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 77
Artikel 14

De genomförandebestämmelser som avses i 
artikel 11.1 a skall antas enligt följande 
tidsplan:

De genomförandebestämmelser som avses i 
artikel 11.1 a skall antas enligt följande 
tidsplan:

a) Senast [två år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som motsvarar ett eller flera av de 
teman som förtecknas i bilaga I.

a) Senast [två år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som motsvarar något av de teman 
som förtecknas i bilaga I.

b) Senast [fem år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som motsvarar ett eller flera av de 
teman som förtecknas i bilagorna II eller III.

b) Senast [fem år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som motsvarar något av de teman 
som förtecknas i bilagorna II eller III.

Or. es

Ändringsförslag från Caroline Jackson och Mary Honeyball

Ändringsförslag 78
Artikel 15

Medlemsstaterna skall se till att geografiska 
dataset som samlas in eller uppdateras 

Medlemsstaterna skall se till att geografiska 
dataset som samlas in, omstruktureras eller 
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senare än två år efter antagandet av 
motsvarande specifikationer enligt artikel 
11.1 a bringas i överensstämmelse med 
dessa specifikationer, antingen genom att de 
geografiska dataseten anpassas eller genom 
att de transformeras.

omarbetas i sin helhet senare än två år efter 
antagandet av motsvarande specifikationer 
enligt artikel 11.1 a bringas i 
överensstämmelse med dessa 
specifikationer, antingen genom att 
specifikationen anpassas eller genom 
kompatibilitet.

Or. en

Motivering

Den aktuella texten kräver att stora databaser som regelbundet genomgår mindre 
uppdateringar skall omarbetas i sin helhet för att de skall vara förenliga med de nya 
specifikationerna. Detta bör gälla endast ifråga om betydande omstruktureringar eller 
skapande av nya databaser. Tid, pengar och sakkunskap bör koncentreras på framtida 
verksamhet, inte på att omarbeta det förflutna, samt på att säkerställa kompatibilitet. Det 
sistnämnda innebär att databaser skall kunna växelverka utan orimliga krav avseende 
likadan struktur.

Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 79
Artikel 16, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att 
information och data som krävs för att följa 
de genomförandebestämmelser som avses i 
artikel 11.1 görs tillgängliga för offentliga 
instanser och tredje parter på villkor som 
inte begränsar deras användning för detta 
syfte.

1. Medlemsstaterna skall se till att 
information och data som krävs för att följa 
de genomförandebestämmelser som avses i 
artikel 11.1 görs tillgängliga för offentliga 
instanser och tredje parter eller utbyts med 
dessa i enlighet med bestämmelserna om 
vidareutnyttjande i PSI-direktivet. 
Begränsningar i utnyttjandet skall på ett 
tydligt och begripligt sätt anges i form av 
användningsvillkor och måste godtas 
uttryckligen av användarna så att felaktig 
användning och därav följande skador kan 
undvikas.

Or. de

Motivering

Denna bestämmelse kan komma i konflikt med motsvarande bestämmelser i PSI-direktivet 
eftersom kommissionen ges möjlighet att i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 anta 
genomförandebestämmelser för avtal om utbyte av geografiska data. Innehållet eller 
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ansatserna i dessa genomförandebestämmelser antyds inte ens på detta ställe. För de 
europeiska medborgarnas rättssäkerhet vore det väl bättre att tillgripa redan antagna 
EU-direktiv i stället för att hela tiden skapa nya ordbildningar som ibland på ett graverande 
sätt avviker från befintliga definitioner.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 80
Artikel 17

1. Medlemsstaterna skall inrätta och driva 
överföringstjänster så att metadata och 
geografiska dataset och tjänster kan göras 
tillgängliga genom de tjänster som avses i 
artikel 18.1.

1. Medlemsstaterna skall inrätta och driva 
kompatibla tjänster så att metadata och 
geografiska dataset och tjänster kan göras 
tillgängliga genom de tjänster som avses i 
artikel 18.1.

2. De överföringstjänster som avses i 
punkt 1 skall göras tillgängliga för de 
offentliga instanserna.

2. De kompatibla tjänster som avses i 
punkt 1 skall göras tillgängliga för de 
offentliga instanserna.

3. De överföringstjänster som avses i 
punkt 1 skall göras tillgängliga för tredje 
parter på deras begäran, förutsatt att deras 
geografiska dataset och tjänster följer 
genomförandebestämmelserna och i 
synnerhet de krav som gäller för metadata, 
nättjänster och kompatibilitet.

3. De kompatibla tjänster som avses i 
punkt 1 skall göras tillgängliga för tredje 
parter på deras begäran, förutsatt att deras 
geografiska dataset och tjänster följer 
genomförandebestämmelserna och i 
synnerhet de krav som gäller för metadata, 
nättjänster och kompatibilitet.

Or. es

Motivering

En infrastruktur för geografiska data är en integrerad struktur för geografiskt relaterade data 
som sprids genom olika geografiska informationssystem och som är tillgänglig via Internet 
med ett minimum av standardiserade protokoll och specifikationer. Förutom data och 
metadata, inbegriper den metoder för att söka efter och få tillgång till dessa data, 
standarderna för deras framställning, förvaltning och spridning samt avtalen mellan 
producenterna och mellan producenterna och användarna. Det är alltså en struktur som 
tillhandahåller en tjänst för samkörning av och driftskompatibilitet mellan geografiska 
informationssystem och där överföringen av data till ett system bara är en av flera 
möjligheter.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 81
Artikel 18, punkt 1, stycke 2



AM\555961SV.doc 27/48 PE 353.672v01-00

SV

Dessa tjänster skall vara lättanvända och 
åtkomliga via Internet eller något annat 
lämpligt telekommunikationsmedel som är 
tillgängligt för allmänheten.

Dessa tjänster skall vara lättanvända och 
åtkomliga via Internet eller något annat 
lämpligt telekommunikationsmedel som är 
tillgängligt för allmänheten, med undantag 
för data vilkas offentliggörande skulle få 
vissa negativa konsekvenser. Dessa 
undantag skall motiveras fullt ut.

Or. el

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att täcka in känsla data vilkas offentliggörande skulle kunna 
medföra problem av social natur.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 82
Artikel 18, punkt 1, stycke 2

Dessa tjänster skall vara lättanvända och 
åtkomliga via Internet eller något annat 
lämpligt telekommunikationsmedel som är 
tillgängligt för allmänheten.

Dessa tjänster skall vara lättanvända och
åtkomliga via Internet eller något annat 
lämpligt telekommunikationsmedel som är 
tillgängligt för allmänheten enligt 
ekonomiska villkor som fastställs av 
medlemsstaterna.

Or. fr

Motivering

De nationella strukturerna omfattas av olika ekonomiska modeller. Vissa finansieras helt av 
staten, andra bara delvis. Subsidiaritetsprincipen bör respekteras på detta område.

Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 83
Artikel 19, punkt 1, led d

d) Sekretess som omfattar kommersiell eller 
industriell information, där sådan sekretess 
föreskrivs i nationell lagstiftning eller 
gemenskapslagstiftning i syfte att skydda 
legitima ekonomiska intressen, inbegripet 
det allmänna intresset att behålla sekretess 

d) Sekretess som omfattar kommersiell eller 
industriell information, där sådan sekretess 
föreskrivs i nationell lagstiftning eller 
gemenskapslagstiftning i syfte att skydda 
legitima ekonomiska intressen.
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för statistiska uppgifter och skattesekretess.

Or. en

Ändringsförslag från Caroline Jackson och Mary Honeyball

Ändringsförslag 84
Artikel 19, punkt 1, led fa (nytt)

fa) Immateriella rättigheter.

Or. en

Motivering

Inspire får inte skapa ett system som skiljer sig från gällande lagstiftning, särskilt med 
avseende på direktivet om tillgång till miljöinformation (2003/4). Artikel 19 i kommissionens 
förslag skall endast återge de grunder för vägran som fastställs i artikel 4.2 i sagda direktiv.

Ändringsförslag från Caroline Jackson och Mary Honeyball

Ändringsförslag 85
Artikel 19, punkt 1, led fb (nytt)

fb) Intressena eller skyddet för personer 
som frivilligt, utan lagstadgad skyldighet 
därtill, eller som utan att kunna 
förpliktigas därtill, tillhandahållit den 
begärda informationen, utom om dessa 
personer samtyckt till tillhandahållandet av 
denna information.

Or. en

Motivering

Inspire får inte skapa ett system som skiljer sig från gällande lagstiftning, särskilt med 
avseende på direktivet om tillgång till miljöinformation (2003/4). Artikel 19 i kommissionens 
förslag skall endast återge de grunder för vägran som fastställs i artikel 4.2 i sagda direktiv.
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 86
Artikel 19, punkt 2

2. De skäl för att begränsa tillgången som 
anges i punkt 1 skall tolkas restriktivt, med 
hänsyn till allmänhetens intresse av att få 
tillgång till tjänsten i det enskilda fallet. I 
varje enskilt fall skall allmänhetens intresse 
av öppenhet vägas mot intresset av att 
begränsa eller villkora tillgången. 
Medlemsstaterna får inte med hänvisning till 
punkt 1 a, d, e eller f begränsa tillgången till 
information om utsläpp till miljön.

2. Allmänhetens intresse av öppenhet skall i 
varje enskilt fall vägas mot intresset av att 
begränsa eller villkora tillgången. Därvidlag 
skall vederbörlig hänsyn tas till den 
sekretess som gäller för yrkes- och 
affärshemligheter. Medlemsstaterna får inte 
med hänvisning till punkt 1 a, e eller f 
begränsa tillgången till information om 
utsläpp till miljön.

Or. de

Motivering

Vid användningen av privata data måste sekretessen för kommersiell eller industriell 
information, där sådan sekretess föreskrivs i nationell lagstiftning eller 
gemenskapslagstiftning, ges omfattande skydd i syfte att värna legitima ekonomiska intressen. 
En restriktiv tolkning av denna skyddsrätt ger upphov till avsevärda juridiska betänkligheter.

Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 87
Artikel 19, punkt 2

2. De skäl för att begränsa tillgången som 
anges i punkt 1 skall tolkas restriktivt, med 
hänsyn till allmänhetens intresse av att få 
tillgång till tjänsten i det enskilda fallet. I 
varje enskilt fall skall allmänhetens intresse 
av öppenhet vägas mot intresset av att 
begränsa eller villkora tillgången. 
Medlemsstaterna får inte med hänvisning 
till punkt 1 a, d, e eller f begränsa tillgången 
till information om utsläpp till miljön.

2. De skäl för att begränsa tillgången som 
anges i punkt 1 skall tolkas restriktivt, med 
hänsyn till allmänhetens intresse av att få 
tillgång till tjänsten i det enskilda fallet. I 
varje enskilt fall skall allmänhetens intresse 
av öppenhet vägas mot intresset av att 
begränsa eller villkora tillgången. 
Medlemsstaterna får inte begränsa tillgången 
till information om utsläpp till miljön.

Or. en
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Ändringsförslag från Caroline Jackson och Mary Honeyball

Ändringsförslag 88
Artikel 20, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att de tjänster 
som anges i artikel 18.1 a och b är 
tillgängliga kostnadsfritt för allmänheten.

1. Medlemsstaterna skall se till att de tjänster 
som anges i artikel 18.1 a är tillgängliga 
kostnadsfritt för allmänheten och att de 
tjänster som anges i artikel 18.1 b är 
tillgängliga för allmänheten. I det senare 
fallet kan den som tillhandahåller tjänsten 
för allmänheten, om det är lämpligt, 
avkrävas en avgift och/eller licens eller, om 
tjänsteleverantören väljer det, själv ta ut en 
avgift av allmänheten. 

Or. en

Motivering

Geografisk information finns redan tillgänglig avgiftsfritt på webbsidor såsom 
www.multimap.com. Detta är möjligt eftersom tjänsteleverantören (t.ex. multimap) betalar för 
information från medlemsstaternas kartmyndigheter och erhåller reklamintäkter. Genom 
detta ändringsförslag uppmuntras denna allmänna praxis som ger allmänheten ”avgiftsfri 
tillgång” samtidigt som de immaterialrättsliga rättigheterna skyddas.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 89
Artikel 20

1. Medlemsstaterna skall se till att de tjänster 
som anges i artikel 18.1 a och b är 
tillgängliga kostnadsfritt för allmänheten.

1. Medlemsstaterna skall se till att de tjänster 
som anges i artikel 18.1 a är tillgängliga 
kostnadsfritt för allmänheten.

2. Om en offentlig instans tar ut avgifter för 
de tjänster som avses i artikel 18.1 c eller e, 
skall medlemsstaten se till att 
e-handelstjänster är tillgängliga.

2. Om en offentlig instans tar ut avgifter för 
de tjänster som avses i artikel 18.1 b, c, d 
eller e, skall medlemsstaten se till att 
e-handelstjänster är tillgängliga.

Or. de

Motivering

Även tjänster i led b och d kan vara av hög kvalitet och deras tillhandahållande förenat med 
höga kostnader.
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Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 90
Artikel 20

1. Medlemsstaterna skall se till att de tjänster 
som anges i artikel 18.1 a och b är 
tillgängliga kostnadsfritt för allmänheten.

1. Medlemsstaterna skall se till att de tjänster 
som anges i artikel 18.1 a är tillgängliga 
kostnadsfritt för allmänheten.

2. Om en offentlig instans tar ut avgifter för 
de tjänster som avses i artikel 18.1 c eller e, 
skall medlemsstaten se till att 
e-handelstjänster är tillgängliga.

2. Om en offentlig instans tar ut avgifter för 
de tjänster som avses i artikel 18.1 b, c, d 
eller e, skall medlemsstaten se till att 
e-handelstjänster är tillgängliga.

Or. de

Motivering

Även tjänster i led b och d kan vara av hög kvalitet och deras tillhandahållande förenat med 
höga kostnader.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 91
Artikel 20, punkt 2

2. Om en offentlig instans tar ut avgifter för 
de tjänster som avses i artikel 18.1 c eller e, 
skall medlemsstaten se till att 
e-handelstjänster är tillgängliga.

2. Om en offentlig instans tar ut avgifter för 
de tjänster som avses i artikel 18.1 c eller e, 
skall medlemsstaten se till att tjänster för 
IT-tillgång är tillgängliga.

Or. it

Motivering

Avgiftsbeläggningen av tjänsterna kan ta sig olika former. I denna förbindelse är ”tjänster för 
IT-tillgång” ett mer omfattande begrepp än ”e-handelstjänster”.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 92
Artikel 21, punkt 2, stycke 2

Medlemsstaterna får också ge tillgång till Medlemsstaterna skall ge tillgång till dessa 
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dessa tjänster via sina egna ingångar. tjänster via sina egna ingångar.

Or. es

Motivering

Man bör kräva att medlemsstaterna tillhandahåller en nationell geoportal, inte bara ge dem 
möjlighet att göra detta.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 93
Artikel 23, punkt 1, stycke 1

1. Medlemsstaterna skall anta bestämmelser 
om delning av geografiska dataset och 
tjänster mellan offentliga instanser. Dessa 
bestämmelser skall göra det möjligt för 
medlemsstaternas offentliga instanser och 
för gemenskapens institutioner och organ att 
få tillgång till geografiska dataset och 
tjänster samt att utbyta och utnyttja dessa 
dataset och tjänster vid utförandet av 
offentliga uppgifter som direkt eller indirekt 
kan påverka miljön.

1. Medlemsstaterna skall i samförstånd med 
sina regionala och lokala institutioner anta 
bestämmelser om delning av geografiska 
dataset och tjänster mellan offentliga 
instanser. Dessa bestämmelser skall göra det 
möjligt för medlemsstaternas offentliga 
instanser och för gemenskapens institutioner 
och organ att få tillgång till geografiska 
dataset och tjänster samt att utbyta och 
utnyttja dessa dataset och tjänster vid 
utförandet av offentliga uppgifter som direkt 
eller indirekt kan påverka miljön.

Or. it

Motivering

Det måste garanteras att även lokala myndigheter och organ inbegrips.

Ändringsförslag från Caroline Jackson och Mary Honeyball

Ändringsförslag 94
Artikel 23, punkt 1, stycke 2

Genom de bestämmelser som avses i första 
stycket skall alla begränsningar vid 
tidpunkten för utnyttjandet avlägsnas, i 
synnerhet begränsningar av 
handelsmässig, procedurmässig, 
institutionell och ekonomisk natur.

I syfte att öka användningen och delningen 
av data skall medlemsstaternas offentliga 
myndigheter och gemenskapens 
institutioner och organ ha tillgång till och 
möjlighet att utnyttja geografiska dataset 
och tjänster genom befintliga rättsliga 
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ramar.

Or. en

Motivering

Återanvändning av geografiska data bör uppmuntras. De flesta leverantörer av geografiska 
data beviljar däremot rättigheter mot avgift. Med dessa inkomster upprätthålls och utvecklas 
tjänsterna för att svara mot kundernas krav. Denna artikel kan på ett betydande sätt inverka 
negativt på dataleverantörernas kapitalinvesteringar i sina tjänster i syfte att tillmötesgå 
kundernas behov och förbättra datakvaliteten. Avgiftsfri återanvändning är inte hållbar och 
leder till sämre kvalitet på informationen och således till mer begränsade fördelar av det 
föreslagna direktivet.

Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 95
Artikel 23, punkt 1, stycke 2

Genom de bestämmelser som avses i första 
stycket skall alla begränsningar vid 
tidpunkten för utnyttjandet avlägsnas, i 
synnerhet begränsningar av handelsmässig, 
procedurmässig, institutionell och 
ekonomisk natur.

Genom de bestämmelser som avses i första 
stycket skall alla begränsningar i samband 
med att offentliga instanser med offentlig 
verksamhet utnyttjar uppgifterna avlägsnas, 
i synnerhet begränsningar av handelsmässig, 
procedurmässig, institutionell och 
ekonomisk natur, såvida inte begränsningar 
i utnyttjandet är nödvändiga för att skydda 
användaren mot skador till följd av 
omedvetet felaktig användning av 
uppgifterna.

Or. de

Motivering

Här anbefalls en formulering liknande den i art. 2, 7.4 i PSI-direktivet.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 96
Artikel 23, punkt 1, stycke 2

Genom de bestämmelser som avses i första 
stycket skall alla begränsningar vid 
tidpunkten för utnyttjandet avlägsnas, i 

Genom de bestämmelser som avses i första 
stycket skall alla begränsningar vid 
tidpunkten för utnyttjandet avlägsnas, i 
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synnerhet begränsningar av handelsmässig, 
procedurmässig, institutionell och 
ekonomisk natur.

synnerhet begränsningar av handelsmässig, 
procedurmässig, institutionell och 
ekonomisk natur, förutom sådana som 
hänför sig till immateriella rättigheter.

Or. fr

Ändringsförslag från Caroline Jackson och Mary Honeyball

Ändringsförslag 97
Artikel 23, punkt 2

2. Organ som inrättas genom internationella 
avtal där gemenskapen eller 
medlemsstaterna är parter skall ha möjlighet 
att dela geografiska data i enlighet med 
punkt 1 för utförandet av uppgifter som 
direkt eller indirekt kan påverka miljön.

2. Organ som inrättas genom internationella 
avtal där gemenskapen eller 
medlemsstaterna är parter skall ha tillgång 
till samma arrangemang för att dela 
geografiska data i enlighet med punkt 1 för 
utförandet av uppgifter som direkt eller 
indirekt kan påverka miljön.

Or. en

Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 98
Artikel 23, punkt 2

2. Organ som inrättas genom internationella 
avtal där gemenskapen eller 
medlemsstaterna är parter skall ha möjlighet 
att dela geografiska data i enlighet med 
punkt 1 för utförandet av uppgifter som 
direkt eller indirekt kan påverka miljön.

2. Organ som inrättas genom internationella 
avtal där gemenskapen eller 
medlemsstaterna är parter skall ha möjlighet 
att dela geografiska data i enlighet med 
punkt 1 för utförandet av uppgifter som 
påverkar miljön. Varje form av 
kommersiellt utnyttjande skall undantas 
från denna delning.

Or. de
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Motivering

Denna formulering är nog alltför vid och skjuter över målet. På så vis kan inte bara organ 
som arbetar miljömedvetet och tar sitt miljöansvar utnyttja dessa data. Även globala 
koncerner kan, exempelvis genom handelsavtal, känna sig föranledda att utnyttja dessa gratis 
tillhandahållna data i kommersiellt syfte. Möjligheterna för dessa organ att dela geografiska 
data, dessutom bara i ena riktningen, avvisas. Skulle dessa organ rent faktiskt visa intresse 
föreslås ett förfarande för varje enskilt fall enligt artikel 30.

Ändringsförslag från Caroline Jackson och Mary Honeyball

Ändringsförslag 99
Artikel 23, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra snedvridning av 
konkurrensen i fall där offentliga instanser 
bedriver kommersiell verksamhet som inte 
är kopplad till utförandet av deras 
offentliga uppgifter, och de skall 
offentliggöra dessa åtgärder.

3. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra snedvridning av 
konkurrensen.

Or. en

Motivering

Konkurrensen får absolut inte snedvridas. Den andra delen i punkt 3 innebär en onödig 
uppdelning mellan offentliga och privata organ.

Ändringsförslag från Caroline Jackson och Mary Honeyball

Ändringsförslag 100
Artikel 23, punkt 4

4. Gemenskapens institutioner och organ 
skall ha tillgång till geografiska dataset och 
tjänster utöver dem som anges i punkt 1. 
Kommissionen skall i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 30.2 anta 
genomförandebestämmelser där tillgången 
och användningsrättigheterna regleras.

utgår

Or. en
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Motivering

Konkurrensen får absolut inte snedvridas. Punkt 4 är inte längre nödvändig eftersom de 
ändrade punkterna 1 och 2 behandlar möjligheten att kräva tillgång till kompletterande 
geografiska data.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 101
Artikel 23, punkt 4

4. Gemenskapens institutioner och organ 
skall ha tillgång till geografiska dataset och 
tjänster utöver dem som anges i punkt 1. 
Kommissionen skall i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 30.2 anta 
genomförandebestämmelser där tillgången 
och användningsrättigheterna regleras.

4. Gemenskapens institutioner och organ 
skall erhålla samordnade avtal om tillgång 
till geografiska dataset och tjänster. 
Kommissionen skall i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 30.2 anta 
genomförandebestämmelser där tillgången 
och användningsrättigheterna regleras.

Or. de

Motivering

Kommissionens formulering ger intrycket av att det handlar om obegränsad tillgång till all 
information från medlemsstaterna. Detta kan inte vara kommissionens avsikt, och texten bör 
därför formuleras tydligare.

Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 102
Artikel 24

Kommissionen skall i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 30.2 anta 
genomförandebestämmelser för att öka 
tredje parters möjligheter att vidareutnyttja 
geografiska dataset och datatjänster. 
Genomförandebestämmelserna får omfatta 
införandet av gemensamma licensvillkor.

Kommissionen skall i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 30.2 anta 
genomförandebestämmelser för att öka 
tredje parters möjligheter att vidareutnyttja 
geografiska dataset och datatjänster. 
Genomförandebestämmelserna, som skall 
samordnas med bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/98/EG av den 
17 november 2003, får omfatta införandet av 
gemensamma licensvillkor.

Or. de
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Motivering

Oavsett om sådana bestämmelser antas av kommissionen i enlighet med artikel 30.2 eller av 
medlemsstaterna själva måste dessa genomförandebestämmelser vara i samklang med 
PSI-direktivet.

Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 103
Artikel 24, stycke 1a (nytt)

Inrättandet av gemensamma licenser skall 
inte i onödan begränsa möjligheterna att 
återanvända geografiska data och utnyttja 
tjänster, och detta skall inte göras i syfte att 
begränsa konkurrensen.

Or. en

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 104
Artikel 26, punkt 1

1. Kommissionen skall ha ansvaret för att 
samordna infrastrukturen för geografisk 
information i gemenskapen på 
gemenskapsnivå och skall för detta syfte 
bistås av Europeiska miljöbyrån.

1. Kommissionen skall ha ansvaret för att 
samordna infrastrukturen för miljörelaterad 
geografisk information i gemenskapen på 
gemenskapsnivå och skall för detta syfte 
bistås av Europeiska miljöbyrån.

Or. de

Motivering

Här har man fullständigt glömt bort den ursprungliga anledningen till att det överhuvudtaget 
behövs ett Inspiredirektiv. I stället för målet om tillgång till miljörelaterad information tycks 
det bara vara en allmän samordning av infrastrukturen för geografisk information som ställs 
i förgrunden. Det bör därför förtydligas att det handlar om miljöinformation, framför allt med 
tanke på att kommissionen saknar behörighet för fysisk planering, vilket med den valda 
formuleringen riskerar att glömmas bort. 
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Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 105
Artikel 26, punkt 1

1. Kommissionen skall ha ansvaret för att 
samordna infrastrukturen för geografisk 
information i gemenskapen på 
gemenskapsnivå och skall för detta syfte 
bistås av Europeiska miljöbyrån.

1. Kommissionen skall ha ansvaret för att 
samordna infrastrukturen för miljörelaterad 
geografisk information i gemenskapen på 
gemenskapsnivå och skall för detta syfte 
bistås av Europeiska miljöbyrån.

Or. de

Motivering

Här har man fullständigt glömt bort den ursprungliga anledningen till att det överhuvudtaget 
behövs ett Inspiredirektiv. I stället för målet om tillgång till miljörelaterad information tycks 
det bara vara en allmän samordning av infrastrukturen för geografisk information som ställs 
i förgrunden. Det bör därför förtydligas att det handlar om miljöinformation, framför allt med 
tanke på att kommissionen saknar behörighet för fysisk planering, vilket med den valda 
formuleringen riskerar att glömmas bort.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 106
Artikel 26, punkt 2

2. Varje medlemsstat skall utse den 
offentliga instans som skall ha ansvaret för 
kontakter med kommissionen i samband 
med detta direktiv.

2. Varje medlemsstat skall utse den 
samordningsstruktur som skall ha ansvaret 
för kontakter med kommissionen i samband 
med detta direktiv, med hänsyn tagen till 
behörighetsfördelningen inom 
medlemsstaterna.

Or. nl

Motivering

Föredraganden vill ta hänsyn till den grundlagsfästa behörighetsfördelningen inom 
medlemsstaterna. För att onödig byråkrati skall kunna undvikas förefaller det bättre att 
kontakterna med kommissionen inom ramen för detta direktiv får skötas via den 
samordningsstruktur som det avtalats om mellan de olika behörighetsnivåerna i 
medlemsstaterna. 
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Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 107
Artikel 28, punkt 3

3. Information som blir resultatet av den 
övervakning som avses i punkt 1 skall 
fortlöpande göras tillgänglig för 
kommissionen.

3. Information som blir resultatet av den 
övervakning som avses i punkt 1 skall 
fortlöpande göras tillgänglig för
allmänheten och kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 108
Artikel 28, punkt 3a (ny)

3a. Inom ramen för det ömsesidiga utbytet 
och registreringen av geografiska data 
måste immateriella rättigheter kunna 
garanteras.

Or. el

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 109
Artikel 28, punkt 3b (ny)

3b. Både de lokala myndigheterna och 
centralförvaltningen skall ha behörighet att 
överföra geografiska data.

Or. el

Motivering

De lokala myndigheternas roll bör framhävas eftersom de i princip startar och aktiverar de 
flesta program.
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Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 110
Artikel 29, punkt 1, led d

d) En översikt över information om 
utnyttjandet av infrastrukturen för geografisk 
information.

d) En översikt över tillgänglig information 
om utnyttjandet av infrastrukturen för 
geografisk information.

Or. es

Motivering

Det handlar om en regelbundet återkommande rapport och ”befintlig” och ”tillgänglig” 
information är därför inte samma sak. (Ordet befintlig är inte översatt i kommissionens text. 
Övers. anm.)

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 111
Artikel 29, punkt 1, led e

e) En beskrivning av avtal om delning
mellan offentliga instanser.

e) En beskrivning av avtal för att 
harmonisera och dela information mellan 
offentliga instanser.

Or. es

Motivering

Tydliggör syftet med att beskriva avtal mellan offentliga myndigheter.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 112
Bilaga II, punkt 4

Fysiskt och biologiskt landtäcke på jordytan, 
inbegripet artificiella ytor, jordbruksmark, 
skogar, (delvis) naturliga områden, 
våtmarker, vatten.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. es
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Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 113
Bilaga III, punkt 2

Geografiskt läge för byggnader. Geografiskt läge för byggnader och 
strukturer samt övervakning av dessa.

Or. it

Motivering

I dessa kategorier måste även strukturer som broar ingå, liksom övervakningen av dessa.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 114
Bilaga III, punkt 3

Jordmåner och jordarter klassificerade efter 
djup, textur, struktur och innehåll av 
partiklar och organiskt material, stenighet, 
vid behov genomsnittlig lutning och 
beräknad vattenhållande förmåga.

Jordmåner och jordarter klassificerade efter 
djup, textur, struktur och innehåll av 
partiklar och organiskt material, stenighet, 
erosion, vid behov genomsnittlig lutning och 
beräknad vattenhållande förmåga.

Or. es

Motivering

Erosion, som innebär att jordmånen gradvis försvinner, är ett allvarligt problem i 
Europeiska unionen. En analys av detta problem bör alltså ingå i direktivet.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 115
Bilaga III, punkt 4

Geologiska förhållanden indelade efter 
sammansättning och struktur. Innefattar 
berggrund och geomorfologi.

Geologiska förhållanden indelade efter 
sammansättning och struktur samt efter de 
förändringar och förskjutningar som 
uppkommit i jordlagren. Innefattar 
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berggrund och geomorfologi.

Or. el

Motivering

Det måste tas hänsyn till de förändringar som pågår i marken i största allmänhet.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 116
Bilaga III, punkt 5

Territorium indelat efter nuvarande och 
framtida funktion eller socioekonomisk 
användning (t.ex. bostadsmark, 
industrimark, handel, jordbruk, skogsbruk, 
friluftsliv).

Territorium indelat efter nuvarande och 
framtida funktion eller socioekonomisk 
användning (t.ex. bostadsmark, 
industrimark, handel, jordbruk, skogsbruk, 
friluftsliv) samt dess överensstämmelse med 
jordbrukspolitiken.

Or. it

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 117
Bilaga III, punkt 6

Geografisk fördelning av förekomsten av 
sjukdomar som har ett direkt (epidemier, 
sjukdomsspridning, hälsoeffekter till följd av 
miljöbetingad stress, luftföroreningar, 
kemikalier, uttunning av ozonskiktet, buller 
osv.) eller ett indirekt (livsmedel, genetiskt 
modifierade organismer, stress osv.) 
samband med miljöns kvalitet.

Geografisk fördelning av förekomsten av 
sjukdomar som har ett direkt (epidemier, 
sjukdomsspridning, naturkatastrofer, 
hälsoeffekter till följd av miljöbetingad 
stress, luftföroreningar, kemikalier, 
uttunning av ozonskiktet, buller osv.) eller 
ett indirekt (livsmedel, genetiskt modifierade 
organismer enligt gällande 
gemenskapslagstiftning, stress osv.) 
samband med miljöns kvalitet.

Or. el
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Motivering

Även naturkatastrofer måste ingå. Vad gäller genetiskt modifierade organismer finns 
gemenskapslagstiftning som måste följas strikt.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 118
Bilaga III, punkt 6

Geografisk fördelning av förekomsten av 
sjukdomar som har ett direkt (epidemier, 
sjukdomsspridning, hälsoeffekter till följd av 
miljöbetingad stress, luftföroreningar, 
kemikalier, uttunning av ozonskiktet, buller 
osv.) eller ett indirekt (livsmedel, genetiskt 
modifierade organismer, stress osv.) 
samband med miljöns kvalitet.

Geografisk fördelning av förekomsten av 
sjukdomar som har ett direkt (epidemier, 
sjukdomsspridning, hälsoeffekter till följd av 
miljöbetingad stress, luftföroreningar, 
kemikalier, uttunning av ozonskiktet, buller 
osv.) eller ett indirekt (livsmedel, genetiskt 
modifierade organismer, stress osv.) 
samband med miljöns kvalitet. Geografisk 
fördelning av trafikolyckor.

Or. it

Motivering

En av folkhälsoskäl mycket viktig kategori för tillämpningen av Inspire.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 119
Bilaga III, punkt 7

7. Offentlig service och anläggningar för 
miljöövervakning.

7. Offentlig service och allmännyttiga 
tjänster.

Offentliga serviceställen, sjukhus och 
vårdinrättningar, skolor, daghem m.m. 
Innefattar reningsverk, avfalls- och 
energianläggningar, produktionsställen 
och anläggningar för miljöövervakning 
som drivs av offentliga instanser.

Allmännyttiga tjänster och offentlig service 
omfattar ledningsnät ovan och under jord, 
såsom avloppssystem, avfallshantering, 
energiförsörjning, telekommunikationer 
och vattenförsörjning samt administrativ 
och social offentlig service av det slag som 
erbjuds av offentliga 
förvaltningsmyndigheter, skolor och 
sjukhus.

7a. Anläggningar för miljöövervakning
Förläggning och drift av anläggningar för 
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miljöövervakning omfattar iakttagelser och 
mätning av utsläpp samt av tillståndet i 
miljökomponenter (havsmiljön, insjöar, 
rinnande vattendrag, grundvattnet, luften, 
marken) och andra parametrar i 
ekosystemet (biologisk mångfald, 
ekologiska betingelser för växtligheten, etc) 
genom försorg av offentliga instanser eller 
på dessas vägnar.

Or. nl

Motivering

Dessa bägge kategorier är helt olika och förtjänar därför att tas upp under särskilda 
rubriker. Anläggningar för miljöövervakning är oerhört viktiga för geografiska data om 
miljön.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 120
Bilaga III, punkt 10

Geografisk fördelning av människor i rutnät, 
regioner, administrativa enheter eller andra 
analysenheter.

Geografisk fördelning av människor i rutnät, 
regioner, administrativa enheter eller andra 
analysenheter. Hit hör också demografiska 
beskrivningar och uppgifter om 
befolkningens aktivitetsnivå.

Or. nl

Motivering

En bättre förståelse av växelverkan mellan befolkning och miljö förutsätter demografiska 
beskrivningar (med t.ex. uppgifter om åldersfördelning) och aktivitetsmönster (t.ex. in- och 
utpendling, idrottsutövning).

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 121
Bilaga III, punkt 11

Områden som förvaltas, regleras eller 
används för rapportering på europeisk, 
nationell, regional och lokal nivå. Innefattar 

Områden som förvaltas, regleras eller 
används för rapportering på internationell, 
europeisk, nationell, regional och lokal nivå. 
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avfallsdeponier, skyddsområden runt 
dricksvattentäkter, områden som är känsliga 
för nitratbelastning, reglerade farleder till 
havs och i större inlandsvatten, OSPAR-
områden för dumpning av avfall, områden 
med bullerrestriktioner, områden med 
tillstånd för prospektering och gruvbrytning, 
avrinningsdistrikt, enheter för rapportering 
enligt OSPAR och områden med 
kustförvaltning.

Innefattar avfallsdeponier, skyddsområden 
runt dricksvattentäkter, områden som är 
känsliga för nitratbelastning, reglerade 
farleder till havs och i större inlandsvatten, 
områden för dumpning av avfall, områden 
med bullerrestriktioner, områden med 
tillstånd för prospektering och gruvbrytning, 
avrinningsdistrikt, områden med 
kustförvaltning och enheter för 
rapportering av relevans för miljön.

Or. nl

Motivering

Den internationella nivån är mycket relevant, såsom det framgår av exemplen i 
exempelförteckningen och bör därför läggas till.

Hänvisningar till OSPAR-konventionen är inte relevanta i detta sammanhang. 
Föredraganden vill att definitionen skall vara hållen i mera allmänna ordalag.

Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 122
Bilaga III, punkt 11a (ny)

11a. Områden under antropogen stress
Områden under antropogen stress inklusive 
förorenade områden och områden utsatta 
för buller och strålning.

Or. en

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 123
Bilaga III, punkt 12

Sårbara områden klassificerade efter 
naturliga risker (alla atmosfäriska, 
hydrologiska, seismiska och vulkaniska 
fenomen samt bränder som på grund av läge, 
omfattning och frekvens har potential att 

Sårbara områden klassificerade efter 
naturliga risker (alla atmosfäriska, 
hydrologiska, seismiska och vulkaniska 
fenomen samt bränder som på grund av läge, 
omfattning och frekvens har potential att 
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allvarligt påverka samhället), t.ex. 
översvämningar, jordskred, laviner, 
skogsbränder, jordbävningar, vulkanutbrott.

allvarligt påverka samhället), t.ex. 
översvämningar, jordskred, laviner, 
skogsbränder, jordbävningar, vulkanutbrott, 
jordras och sänkningar.

Or. it

Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 124
Bilaga III, punkt 19a (ny)

19a. Förnybara energikällor

Or. en
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