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Legenda

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
 většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vybudování prostorové informační 
infrastruktury ve Společenství (INSPIRE)
(KOM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2004)0516)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu se nimiž 
Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0099/2004),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A6-0000/2005), 

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 15

(15) Síťové služby jsou nezbytné pro 
sdílení prostorových dat mezi různými 
úrovněmi veřejných orgánů ve 
Společenství. Pomocí těchto síťových 
služeb by mělo být možné najít, přeměnit, 
zobrazit a stáhnout prostorová data a 
vyvolat služby prostorových dat nebo 
služby elektronického obchodu. Síťové 
služby by měly pracovat v souladu 
s technickými podmínkami a minimálními 
výkonnostními kritérii přijatými 
po společné dohodě, aby byla zajištěna 
vzájemná součinnost infrastruktur 

(15) Síťové služby jsou nezbytné pro 
sdílení prostorových dat mezi různými 
úrovněmi veřejných orgánů ve 
Společenství. Pomocí těchto síťových 
služeb by mělo být možné najít, přeměnit, 
zobrazit a stáhnout prostorová data a 
vyvolat služby prostorových dat nebo 
služby elektronického obchodu. Síťové 
služby by měly pracovat v souladu 
s technickými podmínkami a minimálními 
výkonnostními kritérii přijatými 
po společné dohodě, aby byla zajištěna 
vzájemná součinnost infrastruktur 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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vybudovaných členskými státy. Síťové 
služby by rovněž měly umožňovat dálkový 
přenos dat, aby mohly veřejné orgány 
zpřístupnit své soubory prostorových dat a 
své služby. 

vybudovaných členskými státy. Síťové 
služby by rovněž měly umožňovat služby 
síťového připojení, aby mohly veřejné 
orgány zpřístupnit své soubory 
prostorových dat a své služby.

Odůvodnění

The rapporteur wishes to clarify the term "upload services".

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 22

(22) Účinné zavedení prostorových 
informačních infrastruktur vyžaduje 
koordinaci ze strany všech, v jejichž zájmu 
je vybudování takovýchto infrastruktur, ať 
již do nich přispívají nebo je využívají. 
Patřičné koordinační struktury by proto 
měly být zřízeny jak v členských státech, 
tak na úrovni Společenství.

(22) Účinné zavedení prostorových 
informačních infrastruktur vyžaduje 
koordinaci ze strany všech, v jejichž zájmu 
je vybudování takovýchto infrastruktur, ať 
již do nich přispívají nebo je využívají. 
Patřičné koordinační struktury by proto 
měly být zřízeny na různých úrovních 
pravomocí. V každém členském státě by 
mělo být určeno kontaktní místo s 
ohledem na přidělení různých pravomocí 
v rámci členského státu.

Odůvodnění

The rapporteur wants to take into account the constitutional attribution of the different 
competencies in the Member States.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 23

(23) S cílem využívat zkušenosti 
příslušných evropských orgánů pro 
normalizaci je vhodné, aby se potřebná 
opatření k provádění této směrnice mohla 
opírat o normy přijaté těmito orgány 
v souladu s postupem stanoveným směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES 
ze dne 22. června 1998 o postupu při 
poskytování informací v oblasti norem a 
technických předpisů.

(23) S cílem využívat zkušenosti 
příslušných evropských a mezinárodních
orgánů pro normalizaci je vhodné, aby se 
potřebná opatření k provádění této 
směrnice mohla opírat o normy přijaté 
těmito orgány v souladu s postupem 
stanoveným směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 
22. června 1998 o postupu při poskytování 
informací v oblasti norem a technických 
předpisů a norem přijatých 
mezinárodními orgány pro normalizaci.
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Odůvodnění

In order to avoid any misunderstanding regarding the application of different definitions, the 
rapporteur recommends applying the European and international definitions. This will 
contribute to the readability of the document.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 1 odst. 1

1. Touto směrnicí se stanoví obecná 
pravidla pro vybudování prostorové 
informační infrastruktury ve Společenství 
pro účely politik životního prostředí 
Společenství a politik nebo činností, které 
mohou mít přímý nebo nepřímý vliv na 
životní prostředí.

1. Touto směrnicí se stanoví obecná 
pravidla zaměřená na vybudování 
prostorové informační infrastruktury ve 
Společenství pro účely politik životního 
prostředí Společenství a politik nebo 
činností, které mohou mít přímý nebo 
nepřímý vliv na životní prostředí.

Odůvodnění

The objective of Article 7 is taken up in this paragraph. Article 7 is consequently deleted.

Pozměňovací návrh 5
Článek 2

Článek 2
1. Tato směrnice se vztahuje na 
identifikovatelné soubory prostorových 
dat (dále jen "soubory prostorových dat“), 
které splňují tyto podmínky:
a) týkají se oblasti spadající pod jurisdikci 
členského státu nebo jeho výlučné 
hospodářské oblasti/pátrací a záchranné 
oblasti nebo oblastí jim rovnocenných, 
b) jsou v elektronické podobě, 
c) vlastní je některý z těchto subjektů: 
i) veřejný orgán poté, co byly vytvořeny 
nebo přijaty veřejným orgánem nebo jsou 
spravované nebo aktualizované tímto 
orgánem, 
ii) fyzická nebo právnická osoba jménem 
veřejného orgánu,
iii) třetí strana, které byla v souladu 

vypouští se
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s čl. 17 odst. 3 zpřístupněna služba 
dálkového přenosu dat,
d) týkají se tématu nebo více témat 
uvedených v přílohách I, II nebo III.
2. Tato směrnice se kromě souborů 
prostorových dat stanovených v odstavci 1 
vztahuje i na operace, které lze po 
spuštění počítačové aplikace provádět 
s prostorovými daty v těchto datových 
souborech nebo se souvisejícími metadaty 
(dále jen „služby prostorových dat“). 
3. Se soubory prostorových dat, které 
splňují podmínky uvedené v odst. 1 písm. 
c), ale na která vlastní práva duševního 
vlastnictví třetí strana, může veřejný 
orgán zacházet podle této směrnice pouze 
se souhlasem třetí strany. 
4. Komise může upravit přílohy I, II a III 
postupem podle čl. 30 odst. 2 tak, aby byla 
zohledněna měnící se potřeba 
prostorových dat pro účely politik 
Společenství, které přímo nebo nepřímo 
ovlivňují životního prostředí. 

Odůvodnění

The amendment is technical and part of the restructuring of Chapter I. The content is moved 
to the new Article 5.

Pozměňovací návrh 6
Článek 4

V případě souborů prostorových dat 
udržovaných veřejným orgánem, nebo 
jménem veřejného orgánu, jenž působí 
v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. c), působí-li 
tento orgán na nejnižší úrovni státní 
správy v rámci členského státu, se tato 
směrnice použije pouze na soubory 
prostorových dat, jejichž sběr nebo šíření 
je koordinováno jiným veřejným orgánem 
nebo je požadováno vnitrostátním právem.

Pro účely této směrnice:

(1) „informační prostorovou 
infrastrukturou“ se rozumí 
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infrastruktura, jejíž prvky zahrnují 
metadata, soubory prostorových dat a 
služby prostorových dat; síťové služby a 
technologie; dohody o sdílení, přístupu a 
využívání; a mechanismy, postupy a 
způsoby koordinace a monitorování, 
vytvořené, provozované nebo dostupné v 
souladu s touto směrnicí;
(2) „prostorovými daty“ se rozumějí data, 
jež přímo nebo nepřímo odkazují na 
konkrétní polohu nebo zeměpisnou oblast,
(3) „souborem prostorových dat“ se 
rozumí indentifikovatelný soubor 
prostorových dat;
(4) „službami prostorových dat“ se rozumí 
operace, které lze provádět pomocí 
počítačové aplikace na prostorových 
datech obsažených v souborech 
prostorových dat nebo na souvisejících 
metadatech;
(5) „prostorovým objektem“ se rozumí 
abstraktní zobrazení prvku reálného světa 
souvisejícího s konkrétní polohou nebo 
zeměpisnou oblastí;
(6) „metadaty“ se rozumějí informace 
popisující soubor prostorových dat nebo 
služby prostorových dat a umožňující 
jejich vyhledávání, třídění a používání;
(7) „veřejným orgánem“se rozumí:
a) vláda nebo jiný orgán veřejné správy, 
včetně veřejných poradních orgánů 
na vnitrostátní, regionální nebo místní 
úrovni;
b) jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
vykonávající funkci ve veřejné správě 
podle vnitrostátního práva, včetně 
zvláštních povinností, činností nebo služeb 
souvisejících se životním prostředím; a 
c) jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
zastávající veřejné povinnosti nebo funkce 
nebo poskytující veřejné služby pod 
dohledem orgánu nebo osoby uvedených 
v písmeni a) nebo b).
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Členské státy mohou stanovit, že orgány 
nebo instituce jednající ze soudní nebo 
zákonodárné moci nejsou pro účely této 
směrnice považovány za orgány veřejné 
moci;
(8) „třetí stranou“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, jež není veřejným 
orgánem.

Odůvodnění

The amendment is mainly technical and part of the restructuring of Chapter I. The content is 
moved to the new Article 5(4). The new phrasing should make the Directive more coherent.

Pozměňovací návrh 7
Článek 5

Pro účely této směrnice se veřejným 
orgánem rozumí:
(a) vláda nebo jiný orgán veřejné správy, 
včetně veřejných poradních orgánů 
na vnitrostátní, regionální nebo místní 
úrovni;
(b) jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
vykonávající funkci ve veřejné správě 
podle vnitrostátního práva, včetně 
zvláštních povinností, činností nebo služeb 
souvisejících se životním prostředím;
(c) jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
zastávající veřejné povinnosti nebo funkce 
nebo poskytující veřejné služby pod 
dohledem orgánu nebo osoby uvedených 
v písmeni a) nebo b).
Členské státy mohou stanovit, že orgány 
nebo instituce jednající ze soudní nebo 
zákonodárné moci nejsou pro účely této 
směrnice považovány za orgány veřejné 
moci.

1. Tato směrnice se vztahuje na soubory 
prostorových dat, které splňují tyto 
podmínky:
(a) týkají se oblasti spadající pod 
jurisdikci členského státu;
(b) jsou v elektronické podobě;
(c) vlastní je některý z těchto subjektů:
(i) veřejný orgán poté, co byly vytvořeny 
nebo přijaty veřejným orgánem nebo jsou 
spravované nebo aktualizované tímto 
orgánem;
(ii) třetí strana, které byla v souladu 
s čl. 17 odst. 3 zpřístupněna služba 
síťového připojení;
(d) týkají se tématu nebo více témat 
uvedených v přílohách I, II nebo III.
2. Tato směrnice se vztahuje také na 
služby prostorových dat vztahující se k 
datům obsaženým k souborech 
prostorových dat uvedených v odstavci 1.
3. Se soubory prostorových dat, které 
splňují podmínky uvedené v odst. 1 písm. 
c), ale na která vlastní práva duševního 
vlastnictví třetí strana, může veřejný 
orgán zacházet podle této směrnice pouze 
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se souhlasem třetí strany.
4. Odlišně od odstavce 1 se tato směrnice 
vztahuje na soubory prostorových dat, 
které vlastní veřejný orgán fungující na 
nejnižší úrovni vlády v členském státě 
pouze tehdy, když sběr nebo šíření těchto 
souborů prostorových dat koordinuje jiný 
veřejný orgán nebo je požadováno na 
základě vnitrostátních právních předpisů. 
5. Komise může upravit přílohy I, II a III 
postupem podle čl. 30 odst. 2 tak, aby byla 
zohledněna měnící se potřeba 
prostorových dat pro účely politik 
Společenství, které přímo nebo nepřímo 
ovlivňují životního prostředí.

Odůvodnění

The amendment is mainly technical and part of the restructuring of Chapter I. The content is 
moved to the new Article 4. The new phrasing should make the Directive more coherent. 

In addition, the rapporteur considered it necessary to specify the extent to which the 
Commission can adapt annexes I, II and III.

Pozměňovací návrh 8
Článek 6

Článek 6
Pro účely této směrnice se:
1) „prostorovými daty“ rozumějí data, jež 
přímo nebo nepřímo odkazují na 
konkrétní polohu nebo zeměpisnou 
oblast;
2) „prostorovým objektem" rozumí 
abstraktní zobrazení prvku reálného světa 
souvisejícího s konkrétní polohou nebo 
zeměpisnou oblastí ;
3) „metadaty“ rozumějí informace 
popisující soubor prostorových dat nebo 
služby prostorových dat a umožňující 
jejich vyhledávání, třídění a používání;
4) „třetí stranou“ rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, jež není veřejným 

vypouští se
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orgánem.

Odůvodnění

The amendment is technical and part of the restructuring of Chapter I. The content is moved 
to the new Article 4.

Pozměňovací návrh 9
Článek 7

Členské státy vybudují a budou spravovat 
prostorovou informační infrastrukturu v 
souladu s touto směrnicí. 

vypouští se

Odůvodnění

The substance of this Article is integrated in Article 1 and in the other provisions of the 
Directive that require the Member States to establish and operate the various component 
elements of the infrastructures for spatial information.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 8 odst. 3

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že jsou metadata úplná 
a vysoce kvalitní.

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že jsou metadata úplná 
a přiměřeně kvalitní.

Odůvodnění

The quality of the metadata has to be appropriate to the objective of the directive.

Pozměňovací návrh 11
Článek 9

Členské státy vytvoří metadata uvedená 
v článku 8 v souladu s tímto časovým 
harmonogramem:

a) do [3 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových 
dat odpovídajících tématu nebo tématům 
uvedeným v přílohách I a II,

b) do [6 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových 

Členské státy vytvoří metadata uvedená 
v článku 8 v souladu s tímto časovým 
harmonogramem:

a) nejpozději do [3 let od vstupu této 
směrnice v platnost] v případě souborů 
prostorových dat odpovídajících tématu 
nebo tématům uvedeným v přílohách I a II,

b) nejpozději do [6 let od vstupu této 
směrnice v platnost] v případě souborů 
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dat odpovídajících tématu nebo tématům 
uvedeným v příloze III.

prostorových dat odpovídajících tématům 
uvedeným v příloze III.

Odůvodnění

The rapporteur clarifies that Member States are expected to start earlier with the creation of 
metadata and that the time limit is the ultimate date by which the relevant metadata need to 
be created.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 11 odst. 2

2. Osobám, které se zajímají o dotčená 
prostorová data z titulu svého postavení 
v prostorové informační infrastruktuře, 
včetně uživatelů, výrobců, poskytovatelů 
služeb s přidanou hodnotou nebo orgánů
zajišťujících koordinaci, musí být 
umožněno, aby se podílely na přípravě
prováděcích pravidel uvedených v odstavci 
1.

2. Fyzickým a právnickým osobám, které 
se zajímají o dotčená prostorová data z 
titulu svého postavení v prostorové 
informační infrastruktuře, včetně uživatelů, 
výrobců, poskytovatelů služeb s přidanou 
hodnotou nebo orgánů zajišťujících 
koordinaci, musí být umožněno, aby se 
podílely na přípravné diskusi o obsahu
prováděcích pravidel uvedených v odstavci 
1, před posouzením výborem uvedeným v 
článku 30.

Odůvodnění

Adding natural and legal persons is meant as a clarification. It is clear that they can give a 
relevant and important contribution to the implementation on INSPIRE. Their role has to be 
put more clear.

Pozměňovací návrh 13
Článek 12

1. Prováděcí pravidla uvedená v čl. 11
odst. 1 písm. a) se navrhnou tak, aby 
umožnila vzájemné slučování souborů 
prostorových dat nebo interakci služeb 
prostorových dat, takže výsledkem bude 
soudržné spojení souborů prostorových dat 
nebo jejich služeb představující přidanou 
hodnotu, aniž by bylo nutné vyžadovat 
zvláštní úsilí ze strany obsluhy nebo 

1. Prováděcí pravidla uvedená v čl. 11
odst. 1 se navrhnou tak, aby umožnila 
vzájemné slučování souborů prostorových 
dat nebo interakci služeb prostorových dat, 
takže výsledkem bude soudržné spojení 
souborů prostorových dat nebo jejich 
služeb představující přidanou hodnotu, aniž 
by bylo nutné vyžadovat zvláštní úsilí 
ze strany obsluhy nebo přístroje.
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přístroje.
2. Prováděcí pravidla uvedená v čl. 11 
odst. 1 písm. a) zahrnují definici a 
roztřídění prostorových objektů 
vztahujících se k prostorovým datům a 
způsob, jakým tato prostorová data 
odkazují na místa na zemském povrchu.

2. Prováděcí pravidla uvedená v čl. 11 
odst. 1 zahrnují definici a roztřídění 
prostorových objektů vztahujících se 
k prostorovým datům a způsob, jakým tato 
prostorová data odkazují na místa 
na zemském povrchu.

Odůvodnění

The whole Article 11(1) is concerned.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 13 odst. 1 

V případě souborů prostorových dat, které 
odpovídají tématu nebo tématům 
uvedeným v příloze I nebo II, musejí 
prováděcí pravidla podle čl. 11 odst. 1 
písm. a) splňovat podmínky stanovené 
v odstavcích 2, 3 a 4.

V případě souborů prostorových dat, které 
odpovídají tématům uvedeným v příloze I 
nebo II, musejí prováděcí pravidla podle 
čl. 11 odst. 1 splňovat podmínky stanovené 
v odstavcích 2, 3 a 4.

Odůvodnění

The whole Article 11(1) is concerned.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 13 odst. 2 písm. c) 

c) základní atributy a odpovídající 
vícejazyčné slovníky běžně vyžadované 
v celé řadě tématických politik,

c) základní atributy a odpovídající 
vícejazyčné slovníky běžně vyžadované 
v politikách, které mohou mít přímý nebo 
nepřímý dopad na životní prostředí;

Odůvodnění

There is a need to focus the themes.

Pozměňovací návrh 16
Článek 14
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Prováděcí pravidla uvedená v čl. 11 odst. 1 
písm. a) se stanoví v souladu s tímto 
časovým harmonogramem:
a) do [2 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových 
dat odpovídajících tématu nebo tématům 
uvedeným v příloze I,
b) do [5 let od vstupu této směrnice v 
platnost] v případě souborů prostorových 
dat odpovídajících tématu nebo tématům 
uvedeným v přílohách II nebo III.

Prováděcí pravidla uvedená v čl. 11 odst. 1
se stanoví v souladu s tímto časovým 
harmonogramem:
a) nejpozději do [2 let od vstupu této 
směrnice v platnost] v případě souborů 
prostorových dat odpovídajících tématům 
uvedeným v příloze I,
b) nejpozději do [5 let od vstupu této 
směrnice v platnost] v případě souborů 
prostorových dat odpovídajících tématům 
uvedeným v přílohách II nebo III.

Odůvodnění

The rapporteur clarifies that implementing rules are expected to be adopted earlier than the 
ultimate date by which the relevant implementing rules need to be created.

Pozměňovací návrh 17
Článek 15

Členské státy zajistí, aby soubory 
prostorových dat, které byly shromážděny 
nebo aktualizovány před více jak dvěma 
lety po přijetí příslušných podmínek 
uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. a), byly 
uvedeny v soulad s těmito podmínkami a to 
buď přizpůsobením souborů prostorových 
dat nebo jejich transformací.

Členské státy zajistí, aby soubory 
prostorových dat, které byly shromážděny 
nebo aktualizovány před více jak dvěma 
lety po přijetí příslušných podmínek 
uvedených v čl. 11 odst. 1, byly uvedeny 
v soulad s těmito podmínkami a to buď 
přizpůsobením souborů prostorových dat 
nebo jejich transformací.

Odůvodnění

The whole Article 11(1) is concerned.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 16 odst. 2

2. Aby se zajistila spojitost prostorových 
dat, která se vztahují k prostorovým 
prvkům, jejichž poloha zahrnuje hranici 
mezi dvěma členskými státy, rozhodnou 
případně členské státy po vzájemné dohodě 
o znázornění a poloze takovýchto 

2. Aby se zajistila spojitost prostorových 
dat, která se vztahují k prostorovým 
prvkům, jejichž poloha zahrnuje hranici 
mezi dvěma nebo více členskými státy, 
rozhodnou případně členské státy po 
vzájemné dohodě o znázornění a poloze 
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společných prvků. takovýchto společných prvků. 

Odůvodnění

In some cases, two or more Member States are involved.

Pozměňovací návrh 19
Článek 17

1. Členské státy zřídí a budou provozovat 
služby dálkového přenosu dat, aby 
prostřednictvím služeb uvedených v čl. 18 
odst. 1 zpřístupnily metadata a soubory 
prostorových dat a jejich služby.

2. Služby dálkového přenosu dat uvedené 
v odstavci 1 budou zpřístupněny veřejným 
orgánům.

3. Služby dálkového přenosu dat uvedené 
v odstavci 1 budou zpřístupněny třetím 
stranám na základě jejich žádosti, pokud 
budou jejich soubory a služby 
prostorových dat v souladu s prováděcími 
pravidly, zejména pokud jde o povinnosti 
související s metadaty, síťovými službami 
a vzájemnou součinností.

1. Členské státy zřídí a budou provozovat 
služby síťového připojení, aby 
prostřednictvím služeb uvedených v čl. 18 
odst. 1 zpřístupnily metadata a soubory 
prostorových dat a jejich služby.

2. Služby síťového připojení uvedené 
v odstavci 1 budou zpřístupněny veřejným 
orgánům.

3. Služby síťového připojení uvedené 
v odstavci 1 budou zpřístupněny třetím 
stranám na základě jejich žádosti, pokud 
budou jejich soubory a služby 
prostorových dat v souladu s prováděcími 
pravidly, zejména pokud jde o povinnosti 
související s metadaty, síťovými službami 
a vzájemnou součinností.

Odůvodnění

The rapporteur wishes to clarify the term "upload services".

Pozměňovací návrh 20
Čl. 18 odst. 1 pododstavec 2

Tyto služby musejí být snadno použitelné a 
přístupné prostřednictvím internetu nebo 
jiného vhodného telekomunikačního 
prostředku, který má veřejnost k dispozici.

Tyto služby musejí být snadno použitelné, 
k dispozici pro veřejnost a přístupné 
prostřednictvím internetu nebo jiného 
vhodného telekomunikačního prostředku.
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Odůvodnění

The rapporteur clarifies that services should be made available to the public.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 22 písm. a)

a) technické podmínky služeb uvedených 
v čl. 17 odst. 1, čl. 18 odst. 1 a čl. 20 
odst. 2 a, s ohledem na technologický 
pokrok, minimální výkonnostní kritéria 
těchto služeb,

a) technické podmínky služeb uvedených 
v čl. 17 odst. 1, článek 18 a čl. 20 odst. 2 a, 
s ohledem na technologický pokrok, 
minimální výkonnostní kritéria těchto 
služeb,

Odůvodnění

It is important that the Committee takes the whole of Article 18 into account.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 23 odst. 1 pododstavec 2

Opatření podle prvního pododstavce 
předem vylučují na uživatelské úrovni 
jakákoli omezení, zejména pak omezení 
transakční, procesní, zákonné, 
institucionální nebo finanční povahy.

Opatření podle prvního pododstavce 
předem vylučují jakákoli omezení, zejména 
pak omezení transakční, procesní, zákonné, 
institucionální nebo finanční povahy 
vyskytující se na uživatelské úrovni.

Odůvodnění

It is necessary to make the measures taken more stringent.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 25 odst. 1

1. Členské státy určí příslušný aparát a 
mechanismy, které budou koordinovat 
přispívání všech zúčastněných subjektů se 
zájmem o jejich infrastrukturu, jako jsou
uživatelé, výrobci, poskytovatelé služeb 
s přidanou hodnotou a koordinační orgány, 
do prostorových informačních 
infrastruktur.

1. Členské státy zajistí, aby byl určen 
příslušný aparát a mechanismy, které 
budou koordinovat přispívání všech 
zúčastněných subjektů se zájmem o jejich 
infrastrukturu, na různých úrovních vlády.
Mezi všechny zúčastněné subjekty patří
uživatelé, výrobci, poskytovatelé služeb 
s přidanou hodnotou a koordinační orgány, 
do prostorových informačních 
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infrastruktur.

Odůvodnění

The rapporteur wants to take into account the constitutional attribution of the different 
competencies in the Member States.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 26 odst. 2

2. Každý členský stát určí veřejný orgán, 
který bude pověřen stykem s Komisí 
v záležitostech vztahujících se k této 
směrnici.

2. Každý členský stát určí kontaktní místo, 
které bude pověřeno stykem s Komisí 
v záležitostech vztahujících se k této 
směrnici. Toto určení neovlivní udělení 
různých pravomocí v členském státě.

Odůvodnění

The rapporteur wants to take into account the constitutional attribution of the different 
competencies in the Member States.

Pozměňovací návrh 25
Článek 27

K provádění této směrnice mohou 
posloužit normy přijaté evropskými 
normalizačními orgány postupem podle 
směrnice 98/34/ES.

K provádění této směrnice mohou 
posloužit normy přijaté evropskými 
normalizačními orgány postupem podle 
směrnice 98/34/ES a mezinárodními 
normalizačními orgány.

Odůvodnění

In order to avoid any misunderstanding regarding the application of different definitions, the 
rapporteur recommends applying the European and international definitions. This will 
contribute to the readability of the document.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 31 odst. 1
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[Po 7 letech od vstupu v platnost] a poté 
každých šest let předkládá Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
používání této směrnice. 

[Po 7 letech od vstupu v platnost] a poté 
každých šest let předkládá Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
používání této směrnice založenou na 
zprávách členských států uvedených v 
článku 29.

Odůvodnění

In order to properly address issues such as cost and benefits, the Commission needs to report 
the findings of Member States on this issue to the European Parliament and to the Council.

Pozměňovací návrh 27
Příloha I odst. 4

Státní území rozdělené do správních 
jednotek pro účely místní, regionální a 
státní správy. Správní jednotky jsou 
odděleny správními hranicemi. Zahrnují se 
rovněž státní hranice a pobřežní čára.

Správní jednotky rozdělující státní území 
pro účely místní, regionální a státní správy. 
Správní jednotky jsou odděleny správními 
hranicemi. Zahrnují se rovněž státní 
hranice a pobřežní čára.

Odůvodnění

The rapporteur clarifies that the subject of Annex I (4) is the units of administration and not 
the national territory.

Pozměňovací návrh 28
Příloha II odst. 5

5. Ortografické zobrazení 

Georeferenční obrazové údaje o zemském 
povrchu pořízené buď satelity nebo 
vzdušnými senzory.

5. Pozorování Země 
Obrazy Země pořízené buď satelity nebo 
vzdušnými senzory.

Odůvodnění

The rapporteur harmonises the description of this theme with the description of the other 
themes, clarifying that the spatial data relate to the Earth observation images, and not to 
metadata (i.e. spatial data relating to data on the images).



PR\544714CS.doc 19/25 PE 349.811v01-00

CS

Pozměňovací návrh 29
Příloha II odst. 5a (nový)

5a. Geologie
Geologie popsaná podle složení a 
struktury. Zahrnuje skalní podloží 
a geomorfologii.

Odůvodnění

The Geology should be harmonised to the same extent as aquifers, which are, referred to in 
Annex I (6), as harmonised geology data are needed for harmonising data on acquifers. For 
this purpose the special data theme "geology" is moved from annex III to annex II.

Pozměňovací návrh 30
Příloha III odst. 4

4. Geologie
Geologie popsaná podle složení a 
struktury. Zahrnuje skalní podloží 
a geomorfologii.

vypouští se

Odůvodnění

The Geology should be harmonised to the same extent as aquifers, which are referred to in 
Annex I (6), as harmonised geology data are needed for harmonising data on aquifers. For 
this purpose the special data theme "geology" is moved from annex III to annex II

Pozměňovací návrh 31
Příloha III odst. 6

Zeměpisné rozložení výskytu nemocí
souvisejících s kvalitou životního prostředí 
přímo (epidemie, šíření nemocí, zdravotní 
dopady způsobené environmentálním 
stresem, znečištění ovzduší, chemikálie, 
ztenčování ozonové vrstvy, hluk atd.) nebo 
nepřímo (potraviny, geneticky 
modifikované organismy, stres atd.).

Zeměpisné rozložení chorob a úmrtnosti 
souvisejících s kvalitou životního prostředí 
přímo (epidemie, šíření nemocí, zdravotní 
dopady způsobené environmentálním 
stresem, znečištění ovzduší, chemikálie, 
ztenčování ozonové vrstvy, hluk atd.) nebo 
nepřímo (potraviny, geneticky 
modifikované organismy, stres atd.).
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Odůvodnění

The rapporteur considers that data on mortality are equally important as data on morbidity 
and should therefore be added.

Pozměňovací návrh 32
Příloha III odst. 7

Místa, kde jsou poskytovány služby státu, 
umístění nemocnic a zdravotních 
středisek, škol, jeslí a mateřských školek, 
atd. Zahrnuje kanalizace, odpadní a 
energetická zařízení, výrobní plochy 
a zařízení na monitoring životního 
prostředí provozovaná veřejnými orgány 
nebo pro tyto orgány.

Veřejné služby a služby státu. Zahrnují 
povrchové a podpovrchové veřejné sítě a 
zařízení jako např. kanalizaci, nakládání s 
odpady, dodávky energie, telekomunikace 
a dodávky vody a správní a sociální vládní 
služby jako např. veřejnou správu, školy a 
nemocnice. 
Rozmístění a fungování zařízení na 
monitorování životního prostředí. 
Zahrnuje pozorování a měření emisí, 
stavu životního prostředí (životní 
prostřední moře, vnitrozemské povrchové 
a podpovrchové útvary vod, vzduch a 
půdu) a dalších parametrů ekosystémů 
(biologická rozmanitost, ekologický stav 
vegetace atd.) ze strany veřejných úřadů 
nebo jménem veřejných úřadů.

Odůvodnění

Those are 2 totally different categories. Monitoring facilities are very important in terms of 
spatial data for environment, which will be enforced.

Pozměňovací návrh 33
Příloha III odst. 11

Správní oblasti, oblasti upravené předpisy 
nebo oblasti pro předkládání zpráv na 
evropské, vnitrostátní, regionální nebo 
místní úrovni. Zahrnuje skládky, vyhrazené 
oblasti v okolí zdrojů pitné vody, oblasti 
náchylné na výskyt dusičnanů, splavné 
vody na moři nebo rozsáhlé vnitřní vody 
upravené předpisy, oblasti pro ukládání 
odpadů OSPAR, oblasti s omezením 
hladiny hluku, oblasti, kde lze provádět 
průzkumnou a těžařskou činnost na základě 

Správní oblasti, oblasti upravené předpisy 
nebo oblasti pro předkládání zpráv na 
mezinárodní, evropské, vnitrostátní, 
regionální nebo místní úrovni. Zahrnuje 
skládky, vyhrazené oblasti v okolí zdrojů 
pitné vody, oblasti náchylné na výskyt 
dusičnanů, splavné vody na moři nebo 
rozsáhlé vnitřní vody upravené předpisy, 
oblasti pro ukládání odpadů OSPAR, 
oblasti s omezením hladiny hluku, oblasti, 
kde lze provádět průzkumnou a těžařskou 
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povolení, oblast povodí, jednotky OSPAR 
pro předkládání zpráv a správní pobřežní 
oblasti.

činnost na základě povolení, oblast povodí, 
jednotky OSPAR pro předkládání zpráv a 
správní pobřežní oblasti.

Odůvodnění

The international level is very relevant as shown by the examples provided for in the list of 
examples and should therefore be added.
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EXPLANATORY STATEMENT

Background

Environment policy is definitely one of the EU's success stories. EU legislation brought about 
big improvements in addressing major environmental threats for the European continent, 
though some major problems persist and need to be given priority. The Sixth Environment 
Action Programme clearly lists these priorities, however environmental policy measures today 
are set in a different political and economic context. Making good policy depends very much 
on the availability of sound scientific and economic assessments of high quality and on 
informed participation of stakeholders and the public. There is an increasing call for more 
information, as well for better management of existing flows of information, in respect of the 
differentiation across regions. This is true for all Community policies and in particular for the 
environment policies. The availability of spatial data is a necessary precondition for the 
scientific assessment at the base of legislating in this policy area. Constant monitoring and 
reporting of the state of the environment allows for increased policy focus and efficiency. 

Though, one could have probably be tempted to assume that decades of European integration 
and of a common EU environmental policy would have led to a high level of standardisation 
and interoperability in the area of spatial data collection, serious barriers to exploit existing 
spatial information on Community level continue to exist, due to technical and socio-
economic characteristics of spatial information. For this reason, access and use of spatial 
information for the formulation, implementation, monitoring and evaluation of policies on 
European, national, regional and local level have to be further improved. 

The Commission proposal

The Community disposes of some instruments designed at making reliable data, in particular 
public sector data, first available and finally comparable at Community level. In this respect, 
the European Environment Agency (EEA) proved to be a major source for this kind of 
information in its first decade of operation since 1994. Apart from the Agency, new 
instruments are about to be developed, in particular two directives on public access to 
environmental information and on the re-use of public sector information1 as well as the 
Global Monitoring for Environment and Security (GMES), a joint initiative of the European 
Commission and the European Space Agency, and GALILEO, both to be operational by 
2008. The aim of GMES is to support Europe's goals regarding sustainable development and 
global governance in support of environmental and security policies. Galileo, on the other 
hand, is a satellite radionavigation programme and positioning infrastructure for civil 
purposes concerning industrial, transport, technological and environmental development.

Despite these initiatives, some major problems concerning access and use of spatial 
information persist and consist in fragmentation of data sets and sources, gaps in availability, 
lack of harmonisation between data sets at different geographical scales and duplication of 

  
1 Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to 
environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC, OJ L 41, 14.2.2003, p.26-32 as a result
of progress made in the Arhus Convention and Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the 
Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information, OJ L 345, 31.12.2003, p. 90-96.
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information collection. It aspires streamlining of spatial information flows and information 
collection and promoting the coordination of stakeholders across sectors and across levels of 
government; in short to help providing the knowledge base for policies affecting the 
environment in order to contribute to sustainable development. The proposal also contains 
wider social and economic benefits for the public and private sector.

The proposal of the Commission addresses these shortcomings through a legal framework for 
the establishment and operation of an infrastructure for spatial information in Europe 
(INSPIRE). The proposal itself is result of year-long preparatory and consultation activities by 
the Commission: it has been subject of a study concerning spatial data infrastructures in 
Europe (August 2003), a large consultation of stakeholders through an internet consultation 
(August 2003) and a public hearing (Rome - 10 July 2003), and it has been subject to an 
extended impact assessment in July 2003.

The proposed infrastructure first defines the scope by establishing three different sets of 
spatial data needed by a broad range of environmental policies. The distinction made in three 
annexes is a result of different requirements in terms of use, degree of harmonisation and 
implementation targets; it does not comprise a prioritisation of information collection. The 
spatial data required within the infrastructure are built on existing data and systems in the 
Member States, whether on national, regional or local level.

These data are, first, to be documented in order to catalogue existing spatial data sets, sources 
and conditions of use (creation of meta-data), then to be made available to the infrastructure 
by establishing services which address the problems of accessibility and interoperability and 
clarify conditions of use. Data should finally be accessible through a Community geo-portal, 
which would link into the different Member State infrastructures.

It is thus in other words a step-wise approach, starting with unlocking the potential of existing 
spatial data and spatial data infrastructures and then gradually harmonising data and 
information services allowing eventually the seamless integration of systems and data sets at 
different levels into a coherent European spatial data infrastructure, based on both Member 
States and Community data. Data are thus discovered, standardised, if necessary harmonised 
and integrated into the infrastructure.

Assessment of the proposal by your rapporteur

Your rapporteur fully endorses the goals and principles of the proposed directive aiming to 
facilitate the access and use of high-quality spatial information in the field of the environment. 
This will not only be highly beneficial for the Community level policy makers, but allows for 
trans-boundary access for policy-makers on national, regional and local level. 

It is therefore more than urgent to give the European Union the appropriate infrastructure 
allowing for an efficient use of data already collected in the field of spatial information. The 
most important objective is to reduce obstacles between public authorities in sharing data, 
especially in the field of environment. In this respect, chapter V of the proposed directive on 
data-sharing and re-use is of crucial importance. The initiative should reduce duplication, 
gaps in availability and lack of harmonisation, which constitute barriers to the efficient use of 
existing data. 
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INSPIRE will be complementary to the PSI and the access to environmental information 
directives. It addresses a number of issues, not dealt with in these directives, such as data-
sharing between public authorities, and the issue of interoperability. On some other items 
which are also covered by the PSI or the access to environmental information directives, this 
directive goes further than the other directives, but remains in line with their main objectives. 
Hence, there is no obvious conflict between INSPIRE and the other directives.

In addition, the proposal respects the principle of subsidiarity in that it represents obvious 
added value for the Community. The individual Member States obviously play an important 
role in implementing the directive, your rapporteur nevertheless felt the need to take more into 
account the constitutional attribution of the different responsibilities within the Member 
States.

It is crucial to point out that no new data collection is required in the present proposal of the 
Directive. INSPIRE will be established and operated on the basis of the existing data in each 
Member State. Neither, in the line of the previous observation, does it impose a specific scale. 
This disproves the apprehension of data providers that large incremental costs will be brought 
about.

Nevertheless, other, more limited costs will arise in each Member State linked to the 
coordination between the public authorities, the implementation of the network services and 
the documentation of the spatial data. Other costs result from designing the implementing 
rules and establishing data sharing agreements.

Also, it is very clear that the benefits largely exceed the necessary investments, which will 
optimise spatial data collection in the Community as in the Member States and result in more 
efficient policy making, less duplication, social benefits, implementation of policy making, 
innovation etc. This gain, however, is difficult to calculate and estimate, as it serves a higher 
private and public concern. Considering the above, your rapporteur will not suggest any 
amendments concerning the cost issue.

A frequently heard criticism is the (possible) loss of revenue for data providers. The directive 
has by no means the intention to saddle these organisations with financial problems. The 
proposal allows the Member States to address this issue, notwithstanding the provisions in 
Article 20.

Your rapporteur recognises the security and confidentiality issue and the concerns related to 
this, but in her opinion the subject is sufficiently covered by Article 19. 

Comitology is indispensable to assure refinement of the INSPIRE-instrument. The 
complexity of this framework instrument requires constant technical and organisational 
evolvement. Still, there is a need to specify the extent to which the directive can be adapted in 
comitology. Your rapporteur feels that any extension of the scope of the directive via the 
annexes should be decided by the legislators. In addition, the participation of users and 
providers of spatial data in the implementation needs clarification. Their relevant and 
important input is essential to the implementation of INSPIRE. For this reason, your 
rapporteur tried to link these stakeholders more closely into the preparatory part of the 
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comitology set-up.

Some questions remain as to what specific role the EEA should play in implementing the 
infrastructure. This needs to be clarified in the short term by the Commission.

The rapporteur considers as well that the annexes can be clarified and makes a number of 
amendments to have them more precise and clear.

Again, the rapporteur fully supports the objectives of the proposed Directive, whilst 
some constructive and useful modifications are made in order to succeed in this aim. At 
the moment, INSPIRE should focus on environmental policy while at the same time be open 
for other sectors. An extension of the then successful infrastructure could be envisaged in a 
mid-term perspective.


