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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opbygning af en 
infrastruktur for geografisk information i Fællesskabet
(INSPIRE)
(KOM(2004)0516 – C6–0099/2004 – 2004/0175(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2004)0516)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 175, stk. 1, (C6-0099/2004),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A6–0000/2005),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 15

(15) Netbaserede tjenester er nødvendige, 
hvis de forskellige lag af offentlige 
instanser i Fællesskabet skal kunne være 
fælles om geodata. Sådanne nettjenester 
bør gøre det muligt at finde, transformere, 
vise og nedtage geodata, og at aktivere 
geodatatjenester og nethandelstjenester. 
Nettjenesterne bør fungere efter 
specifikationer og minimumskriterier for 
ydeevnen, der er fastlagt i fællesskab, 
således at de infrastrukturer, som 

(15) Netbaserede tjenester er nødvendige, 
hvis de forskellige lag af offentlige 
instanser i Fællesskabet skal kunne være 
fælles om geodata. Sådanne nettjenester 
bør gøre det muligt at finde, transformere, 
vise og nedtage geodata, og at aktivere 
geodatatjenester og nethandelstjenester. 
Nettjenesterne bør fungere efter 
specifikationer og minimumskriterier for 
ydeevnen, der er fastlagt i fællesskab, 
således at de infrastrukturer, som 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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medlemsstaterne opbygger, kan fungere 
sammen. Tjenestenettet bør desuden 
omfatte uploadtjenester, så de offentlige 
instanser kan gøre deres geodatasæt og 
-tjenester tilgængelige.

medlemsstaterne opbygger, kan fungere 
sammen. Tjenestenettet bør desuden 
omfatte nettilslutningstjenester, så de 
offentlige instanser kan gøre deres 
geodatasæt og -tjenester tilgængelige.

Begrundelse

Ordføreren vil gerne præcisere termen "uploadtjenester".

Ændringsforslag 2
Betragtning 22

(22) En effektiv udbygning af 
infrastrukturer for geografiske 
informationer forudsætter, at alle, der har 
interesse i udbygningen af sådanne 
infrastrukturer, samordner deres indsats, 
hvad enten de er bidragydere eller brugere. 
Derfor bør der oprettes 
samordningsstrukturer både i 
medlemsstaterne og på EU-niveau.

(22) En effektiv udbygning af 
infrastrukturer for geografiske 
informationer forudsætter, at alle, der har 
interesse i udbygningen af sådanne 
infrastrukturer, samordner deres indsats, 
hvad enten de er bidragydere eller brugere. 
Derfor bør der oprettes 
samordningsstrukturer på tværs af de 
forskellige kompetenceniveauer. Der bør 
udpeges et kontaktpunkt i hver enkelt 
medlemsstat, idet der tages hensyn til 
kompetencefordelingen i 
medlemsstaterne.

Begrundelse

Ordføreren ønsker, at der tages hensyn til den konstitutionelle kompetencefordeling i de 
forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag 3
Betragtning 23

(23) De europæiske 
standardiseringsorganers erfaringer på 
relevante områder bør udnyttes, og derfor 
bør de foranstaltninger, der er nødvendige 
for at gennemføre dette direktiv, 
understøttes af standarder, der vedtages af 
disse organer efter fremgangsmåden i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 
22. juni 1998 om en informationsprocedure 
med hensyn til tekniske standarder og 

(23) De europæiske og internationale 
standardiseringsorganers erfaringer på 
relevante områder bør udnyttes, og derfor 
bør de foranstaltninger, der er nødvendige 
for at gennemføre dette direktiv, 
understøttes af standarder, der vedtages af 
disse organer efter fremgangsmåden i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 
22. juni 1998 om en informationsprocedure 
med hensyn til tekniske standarder og 
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forskrifter forskrifter, samt af standarder, der 
vedtages af internationale 
standardiseringsorganer.

Begrundelse

For at undgår enhver misforståelse vedrørende anvendelsen af de forskellige definitioner 
anbefaler ordføreren, at de europæiske og internationale definitioner anvendes. Det vil 
bidrage til dokumentets læsbarhed.

Ændringsforslag 4
Artikel 1, stk. 1

1. I dette direktiv fastsættes de generelle 
regler for oprettelse af en infrastruktur for 
geografisk information i Fællesskabet til 
brug for Fællesskabets miljøpolitik og for 
dets politik eller aktiviteter på andre 
områder, der kan få direkte eller indirekte 
virkninger for miljøet.

1. I dette direktiv fastsættes de generelle 
regler, der sigter mod oprettelse af en 
infrastruktur for geografisk information i 
Fællesskabet til brug for Fællesskabets 
miljøpolitik og for dets politik eller 
aktiviteter på andre områder, der kan få 
direkte eller indirekte virkninger for 
miljøet.

Begrundelse

Målsætningen i artikel 7 gengives i dette stk., og derfor udgår artikel 7.

Ændringsforslag 5
Artikel 2

1. Direktivet omfatter identificerbare 
samlinger af geodata, i det følgende 
benævnt "geodatasæt", som opfylder 
følgende betingelser:

udgår

a) De vedrører et område under en 
medlemsstats jurisdiktion eller dennes 
eksklusive økonomiske zone / 
eftersøgnings- og redningsregion eller 
tilsvarende.
b) De foreligger i elektronisk form.
c) De indehaves af enten:
i) en offentlig instans, idet de enten er 
frembragt eller modtaget af en offentlig 
instans eller forvaltes eller ajourføres af 
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denne
ii) en fysisk eller juridisk person på vegne 
af en offentlig instans
iii) en tredjepart, der har fået 
uploadtjenester stillet til rådighed i 
overensstemmelse med artikel 17, stk. 3.
d) De vedrører et eller flere af de temaer, 
der er anført i bilag I, II eller III.
2. Foruden de geodatasæt, der er 
omhandlet i stk. 1, omfatter direktivet 
operationer, i det følgende benævnt 
"geodatatjenester", der kan udføres på de 
geodata, der er indeholdt i sættene, eller 
på de dertil hørende metadata ved aktivere 
en edb-applikation.
3. Over for geodatasæt, der opfylder 
betingelsen i stk. 1, litra c), men som en 
tredjepart har intellektuelle 
ejendomsrettigheder til, og 
geodatatjenester, som er knyttet hertil, 
kan den offentlige instans kun træffe 
foranstaltninger i medfør af dette direktiv 
med den pågældende tredjeparts 
samtykke.
4. Efter fremgangsmåden i artikel 30, stk. 
2, kan Kommissionen tilpasse bilag I, II 
og III til udviklingen i behovene for 
geodata til støtte for EF-politikker, der 
direkte eller indirekte påvirker miljøet.

Begrundelse

Ændringsforslaget er af teknisk art og indgår i omstruktureringen af kapitel I. Indholdet 
flyttes til den nye artikel 5.

Ændringsforslag 6
Artikel 4

For geodatasæt, der indehaves af eller på 
vegne af en offentlig instans, jf. artikel 2, 
stk. 1, litra c), på det laveste 
forvaltningsniveau i en medlemsstat, 
finder dette direktiv kun anvendelse, hvis 
indsamling eller formidling af disse 

I dette direktiv forstås ved:
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datasæt samordnes af en anden offentlig 
instans eller er lovpligtig i medlemsstaten.

1) "infrastruktur for geografisk 
information": en infrastruktur, hvis 
komponenter omfatter metadata, 
geodatasæt og geodatatjenester, 
nettjenester og netteknologier, aftaler om 
videregivelse, adgang og anvendelse, samt 
koordinerings- og 
overvågningsmekanismer, -processer og -
procedurer, der oprettes, drives eller stilles 
til rådighed i overensstemmelse med dette 
direktiv
2) "geodata": alle data, som rummer en 
direkte eller indirekte henvisning til et 
bestemt sted eller geografisk område
3)"geodatasæt": en identificerbar 
samling af geodata
4) "geodatatjenester": operationer, der 
kan udføres på de geodata, der er 
indeholdt i sættene, eller på de dertil 
hørende metadata ved at aktivere en edb-
applikation.
5) "geografisk objekt": en abstrakt 
repræsentation af en entitet i den virkelige 
verden, som er knyttet til et bestemt sted 
eller geografisk område
6) "metadata": informationer, der 
beskriver geodatasæt og geodatatjenester, 
og som gør det muligt at finde, registrere 
og bruge dem
7) "offentlig instans": 
a) en statslig eller anden offentlig 
forvaltning, herunder offentlige 
rådgivende organer, på nationalt, 
regionalt eller lokalt plan
b) enhver fysisk eller juridisk person, der 
varetager offentlige forvaltningsopgaver i 
henhold til national ret, herunder 
forskning og andre konkrete 
miljørelaterede opgaver, aktiviteter og 
tjenesteydelser
c) enhver fysisk eller juridisk person, som 



PE 349.811v01-00 10/26 PR\544714DA.doc

DA

det påhviler at varetage offentlige pligter 
eller opgaver eller at udføre offentlig 
service, og som er underlagt kontrol af et 
organ eller en person, der falder ind 
under litra a) eller b).
Medlemsstaterne kan bestemme, at 
organer eller institutioner ikke skal anses 
for at være offentlige instanser i dette 
direktivs forstand, når de handler som 
dømmende eller lovgivende myndigheder
8) "tredjepart": enhver fysisk eller 
juridisk person, der ikke er en offentlig 
instans.

Begrundelse

Ændringsforslaget er hovedsageligt af teknisk art og indgår i omstruktureringen af kapitel I. 
Indholdet flyttes til den nye artikel 5, stk. 4. Den nye ordlyd skulle gøre direktivet mere 
kohærent.

Ændringsforslag 7
Artikel 5

I dette direktiv forstås ved "offentlig 
instans":

1. Direktivet omfatter geodatasæt, der 
opfylder følgende betingelser:

a) en statslig eller anden offentlig 
forvaltning, herunder offentlige 
rådgivende organer og organer på 
nationalt, regionalt eller lokalt plan

a) De vedrører et område under en 
medlemsstats jurisdiktion.

b) enhver fysisk eller juridisk person, der 
varetager offentlige forvaltningsopgaver i 
henhold til national ret, herunder 
konkrete miljørelaterede opgaver, 
aktiviteter og tjenesteydelser

b) De foreligger i elektronisk form.

c) enhver fysisk eller juridisk person, som 
det påhviler at varetage offentlige pligter 
eller opgaver eller at udføre offentlig 
service, og som er underlagt kontrol af et 
organ eller en person, der falder ind 
under litra a) eller b).

c) De indehaves af eller på vegne af 
følgende:

Medlemsstaterne kan bestemme, at 
organer eller institutioner ikke skal anses 
for at være offentlige instanser i dette 
direktivs forstand, når de handler som 

i) en offentlig instans, idet de enten er 
frembragt eller modtaget af en offentlig 
instans eller forvaltes eller ajourføres af 
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dømmende eller lovgivende myndigheder. denne
ii) en tredjepart, der har fået 
tilslutningstjenester stillet til rådighed i 
overensstemmelse med artikel 17, stk. 3.
d) De vedrører et eller flere af de temaer, 
der er anført i bilag I, II eller III.
2. Direktivet omfatter også de 
geodatatjenester, der vedrører de data, der 
er indeholdt i de i stk. 1 nævnte 
geodatasæt.
3. Over for geodatasæt, der opfylder 
betingelsen i stk. 1, litra c), men som en 
tredjepart har intellektuelle 
ejendomsrettigheder til, kan den offentlige 
instans kun træffe foranstaltninger i 
medfør af dette direktiv med den 
pågældende tredjeparts samtykke.
4. Som undtagelse fra stk. 1 finder dette 
direktiv kun anvendelse på geodatasæt, 
der indehaves af eller på vegne af en 
offentlig instans på det laveste 
forvaltningsniveau i en medlemsstat, hvis 
indsamling eller formidling af disse 
datasæt samordnes af en anden offentlig 
instans eller er lovpligtig i medlemsstaten.
5. Efter fremgangsmåden i artikel 30, stk. 
2, kan Kommissionen tilpasse de i bilag I, 
II og III nævnte geodatatemaer til 
udviklingen i behovene for geodata til 
støtte for EF-politikker, der direkte eller 
indirekte påvirker miljøet. 

Begrundelse

Ændringsforslaget er hovedsageligt af teknisk art og indgår i omstruktureringen af kapitel I. 
Indholdet flyttes til den nye artikel 4. Den nye ordlyd skulle gøre direktivet mere kohærent.

Desuden fandt ordføreren det nødvendigt at specificere, i hvilket omfang Kommissionen kan 
tilpasse bilag I, II og III.

Ændringsforslag 8
Artikel 6

Artikel 6 udgår
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I dette direktiv forstås ved:
1) "geodata": alle data, som rummer en 
direkte eller indirekte henvisning til et 
bestemt sted eller geografisk område
2) "geografisk objekt": en abstrakt 
repræsentation af en entitet i den virkelige 
verden, som er knyttet til et bestemt sted 
eller geografisk område
3) "metadata": informationer, der 
beskriver geodatasæt og geodatatjenester, 
og som gør det muligt at finde, registrere 
og bruge dem
4) "tredjepart": enhver fysisk eller 
juridisk person, der ikke er en offentlig 
instans.

Begrundelse

Ændringsforslaget er af teknisk art og indgår i omstruktureringen af kapitel I. Indholdet 
flyttes til den nye artikel 4. 

Ændringsforslag 9
Artikel 7

Artikel 7 udgår
Medlemsstaterne opretter og driver 
infrastrukturer for geografiske 
informationer i overensstemmelse med 
dette direktiv.

Begrundelse

Indholdet af denne artikel er integreret i artikel 1 og andre af direktivets bestemmelser, ifølge 
hvilke medlemsstaterne skal oprette og drive de forskellige komponenter i infrastrukturerne 
for geografiske informationer. 

Ændringsforslag 10
Artikel 8, stk. 3

3. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at sikre, at metadataene er komplette og 
af høj kvalitet.

3. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at sikre, at metadataene er komplette og 
af passende kvalitet.
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Begrundelse

Metadataene skal være passende for direktivets formål.

Ændringsforslag 11
Artikel 9

Medlemsstaterne fremstiller de i artikel 8 
omhandlede metadata efter følgende 
tidsplan:

Medlemsstaterne fremstiller de i artikel 8 
omhandlede metadata efter følgende 
tidsplan:

a) senest [3 år efter dette direktivs 
ikrafttræden], for så vidt angår geodatasæt 
for et eller flere af de temaer, der er 
omhandlet i bilag I og II

a) senest [3 år efter dette direktivs 
ikrafttræden], for så vidt angår geodatasæt 
for de temaer, der er omhandlet i bilag I og 
II

b) senest [6 år efter dette direktivs 
ikrafttræden], for så vidt angår geodatasæt 
for et eller flere af de temaer, der er 
omhandlet i bilag III.

b) senest [6 år efter dette direktivs 
ikrafttræden], for så vidt angår geodatasæt 
for de temaer, der er omhandlet i bilag III.

Begrundelse

Ordføreren gør det klart, at medlemsstaterne forventes at starte tidligere med fremstillingen 
af metadata, og at den anførte frist er den allerseneste dato, hvor de relevante metadata skal 
være fremstillet.

Ændringsforslag 12
Artikel 11, stk. 2

2. Når Kommissionen skal vedtage 
gennemførelsesregler i henhold til stk. 1, 
giver den personer, som har interesse i de 
pågældende geodata i kraft af deres rolle 
inden for geodatainfrastrukturen - f.eks. 
brugere, producenter, udbydere af 
værdiforøgende tjenester eller 
samordningsorganer - lejlighed til at 
deltage i det forberedende arbejde.

2. Når Kommissionen skal vedtage 
gennemførelsesregler i henhold til stk. 1, 
giver den fysiske og juridiske personer, 
som har interesse i de pågældende geodata 
i kraft af deres rolle inden for 
geodatainfrastrukturen - f.eks. brugere, 
producenter, udbydere af værdiforøgende 
tjenester eller samordningsorganer -
lejlighed til at deltage i forberedende 
drøftelser om indholdet af disse 
gennemførelsesregler, inden det 
behandles af det i artikel 30 nævnte 
udvalg.
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Begrundelse

Tilføjelsen af fysiske og juridiske personer er ment som en præcisering. Det er klart, at de kan 
give et relevant og vigtigt bidrag til gennemførelsen af INSPIRE. Deres rolle skal gøres 
tydeligere.

Ændringsforslag 13
Artikel 12

1. De i artikel 11, stk. 1, litra a),
omhandlede gennemførelsesregler 
udformes på en sådan måde, at geodatasæt 
kan sammenstilles og geodatatjenester 
fungere sammen, således at resultatet uden 
særlig menneskelig eller maskinel 
indgriben bliver en sammenhængende 
kombination af geodatasæt eller -tjenester, 
som har større værdi end summen af dens 
bestanddele.

1. De i artikel 11, stk. 1, omhandlede 
gennemførelsesregler udformes på en 
sådan måde, at geodatasæt kan 
sammenstilles og geodatatjenester fungere 
sammen, således at resultatet uden særlig 
menneskelig eller maskinel indgriben 
bliver en sammenhængende kombination 
af geodatasæt eller -tjenester, som har 
større værdi end summen af dens 
bestanddele.

2. De i artikel 11, stk. 1, litra a),
omhandlede gennemførelsesregler omfatter 
definition og klassificering af geografiske 
objekter, der er relevante for geodataene, 
og måden hvorpå disse geodata får 
tilknyttet georeferencer.

2. De i artikel 11, stk. 1, omhandlede 
gennemførelsesregler omfatter definition 
og klassificering af geografiske objekter, 
der er relevante for geodataene, og måden 
hvorpå disse geodata får tilknyttet 
georeferencer.

Begrundelse

Det vedrører hele artikel 11, stk. 1.

Ændringsforslag 14
Artikel 13, stk. 1

1. For geodatasæt, der svarer til et eller 
flere af temaerne i bilag I eller II, 
fastsættes de i artikel 11, stk. 1, litra a),
anførte gennemførelsesregler, så de 
opfylder betingelserne i stk. 2, 3 og 4.

1. For geodatasæt, der svarer til temaerne i 
bilag I eller II, fastsættes de i artikel 11, 
stk. 1, anførte gennemførelsesregler, så de 
opfylder betingelserne i stk. 2, 3 og 4.

Begrundelse

Det vedrører hele artikel 11, stk. 1.

Ændringsforslag 15
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Artikel 13, stk. 2, litra c

c) de nøgleattributter med tilhørende 
flersprogede tesaurusser, som der er behov 
for på mange forskellige politikområder

c) de nøgleattributter med tilhørende 
flersprogede tesaurusser, som der er behov 
for på mange forskellige politikområder, 
der kan have direkte eller indirekte 
indvirkning på miljøet

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere temaerne.

Ændringsforslag 16
Artikel 14

De i artikel 11, stk. 1, litra a), omhandlede 
gennemførelsesregler vedtages efter 
følgende tidsplan:

De i artikel 11, stk. 1, omhandlede 
gennemførelsesregler vedtages efter 
følgende tidsplan:

a) senest [2 år efter dette direktivs 
ikrafttræden], for så vidt angår geodatasæt 
for et eller flere af de temaer, der er 
omhandlet i bilag I.

a) senest [2 år efter dette direktivs 
ikrafttræden], for så vidt angår geodatasæt 
for de temaer, der er omhandlet i bilag I.

b) senest [5 år efter dette direktivs 
ikrafttræden], for så vidt angår geodatasæt 
for et eller flere af de temaer, der er 
omhandlet i bilag II eller III.

b) senest [5 år efter dette direktivs 
ikrafttræden], for så vidt angår geodatasæt 
for de temaer, der er omhandlet i bilag II 
eller III.

Begrundelse

Ordføreren gør det klart, at gennemførelsesreglerne forventes vedtaget tidligere end den dato, 
hvor de senest skal være oprettet.

Ændringsforslag 17
Artikel 15

Medlemsstaterne sikrer, at geodatasæt, der 
indsamles eller ajourføres senere end to år 
efter vedtagelsen af de dertil svarende 
specifikationer, jf. artikel 11, stk. 1, litra 
a), bringes i overensstemmelse med disse 
specifikationer, ved enten tilpasning eller 
transformation af geodatasættene.

Medlemsstaterne sikrer, at geodatasæt, der 
indsamles eller ajourføres senere end to år 
efter vedtagelsen af de dertil svarende 
specifikationer, jf. artikel 11, stk. 1, bringes 
i overensstemmelse med disse 
specifikationer, ved enten tilpasning eller 
transformation af geodatasættene.
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Begrundelse

Det vedrører hele artikel 11, stk. 1.

Ændringsforslag 18
Artikel 16, stk. 2

2. For at skabe sammenhæng i geodata 
vedrørende et geografisk forhold, der 
strækker henover grænsen mellem to 
medlemsstater, træffer medlemsstaterne i 
relevante tilfælde fælles afgørelse om 
afbildningen og positionen for sådanne 
fælles forhold.

2. For at skabe sammenhæng i geodata 
vedrørende et geografisk forhold, der 
strækker henover grænsen mellem to eller 
flere medlemsstater, træffer 
medlemsstaterne i relevante tilfælde fælles 
afgørelse om afbildningen og positionen 
for sådanne fælles forhold.

Begrundelse

I visse tilfælde er der involveret to eller flere medlemsstater.

Ændringsforslag 19
Artikel 17

1. Medlemsstaterne opretter og driver 
uploadtjenester, hvorved metadata og 
geodatasæt og -tjenester kan gøres 
tilgængelige gennem de tjenester, der er 
nævnt i artikel 18, stk. 1.

1. Medlemsstaterne opretter og driver 
nettilslutningstjenester, hvorved metadata 
og geodatasæt og -tjenester kan gøres 
tilgængelige gennem de tjenester, der er 
nævnt i artikel 18, stk. 1.

2. De i stk. 1 omhandlede uploadtjenester
stilles til rådighed for de offentlige 
instanser.

2. De i stk. 1 omhandlede 
nettilslutningstjenester stilles til rådighed 
for de offentlige instanser.

3. De i stk. 1 omhandlede uploadtjenester
stilles efter anmodning til rådighed for 
tredjeparter, hvis deres geodatasæt og 
-tjenester er i overensstemmelse med 
gennemførelsesregler om forpligtelser, som 
navnlig vedrører metadata, nettjenester og 
indbyrdes kompatibilitet.

3. De i stk. 1 omhandlede 
nettilslutningstjenester stilles efter 
anmodning til rådighed for tredjeparter, 
hvis deres geodatasæt og -tjenester er i 
overensstemmelse med 
gennemførelsesregler om forpligtelser, som 
navnlig vedrører metadata, nettjenester og 
indbyrdes kompatibilitet.

Begrundelse

Ordføreren vil gerne præcisere termen "uploadtjenester".
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Ændringsforslag 20
Artikel 18, stk. 1, afsnit 2

Disse tjenester skal være lette at anvende 
og tilgængelige via internettet eller andre 
egnede telekommunikationsmidler, som 
offentligheden har adgang til.

Disse tjenester skal være lette at anvende, 
offentligt tilgængelige og tilgængelige via 
internettet eller andre egnede 
telekommunikationsmidler.

Begrundelse

Ordføreren præciserer, at tjenesterne skal være offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag 21
Artikel 22, litra a

a) tekniske specifikationer for de tjenester, 
der er anført i artikel 17, stk. 1, 18, stk. 1, 
og 20, stk. 2, samt under hensyntagen til 
den teknologiske udvikling 
minimumskriterier for disse tjenesters 
præstationer

a) tekniske specifikationer for de tjenester, 
der er anført i artikel 17, stk. 1, 18 og 20, 
stk. 2, samt under hensyntagen til den 
teknologiske udvikling minimumskriterier 
for disse tjenesters præstationer

Begrundelse

Det er vigtigt, at Kommissionen tager hensyn til hele artikel 18.

Ændringsforslag 22
Artikel 23, stk. 1, afsnit 2

De i første afsnit omhandlede 
foranstaltninger skal udelukke, at der på 
tidspunktet for anvendelsen forekommer
nogen restriktioner, særlig af 
forretningsmæssig, proceduremæssig, 
retslig, institutionel eller økonomisk art.

De i første afsnit omhandlede 
foranstaltninger skal udelukke enhver form 
for restriktioner, særlig af 
forretningsmæssig, proceduremæssig, 
retslig, institutionel eller økonomisk art, 
der forekommer på tidspunktet for 
anvendelsen.

Begrundelse

Det er nødvendigt at gøre de trufne foranstaltninger mere stringente.

Ændringsforslag 23
Artikel 25, stk. 1
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1. Medlemsstaterne udpeger strukturer og 
mekanismer, der egner sig til at samordne 
bidragene fra alle, der har en interesse i 
deres infrastrukturer for geografisk 
information, f.eks. brugerne, 
producenterne, udbyderne af 
værdiforøgende tjenester og 
samordningsorganerne.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der udpeges 
strukturer og mekanismer, der egner sig til 
at samordne bidragene fra alle, der har en 
interesse i deres infrastrukturer for 
geografisk information, på tværs af de 
forskellige forvaltningsniveauer. Alle, der 
har en interesse i deres infrastrukturer for 
geografisk information, omfatter
brugerne, producenterne, udbyderne af 
værdiforøgende tjenester og 
samordningsorganerne.

Begrundelse

Ordføreren ønsker, at der tages hensyn til den konstitutionelle kompetencefordeling i de 
forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag 24
Artikel 26, stk. 2

2. Hver medlemsstat udpeger en offentlig 
instans som ansvarlig for kontakten med 
Kommissionen i forbindelse med dette 
direktiv.

2. Hver medlemsstat udpeger et 
kontaktpunkt som ansvarlig for kontakten 
med Kommissionen i forbindelse med dette 
direktiv. Denne udpegelse berører ikke 
kompetencefordelingen i 
medlemsstaterne.

Begrundelse

Ordføreren ønsker, at der tages hensyn til den konstitutionelle kompetencefordeling i de 
forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag 25
Artikel 27

De standarder, der vedtages af de 
europæiske standardiseringsorganer efter 
fremgangsmåden i direktiv 98/34/EF, kan 
understøtte gennemførelsen af dette 
direktiv.

De standarder, der vedtages af de 
europæiske standardiseringsorganer efter 
fremgangsmåden i direktiv 98/34/EF og af 
de internationale 
standardiseringsorganer, kan understøtte 
gennemførelsen af dette direktiv.

Begrundelse

For at undgår enhver misforståelse vedrørende anvendelsen af de forskellige definitioner 
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anbefaler ordføreren, at de europæiske og internationale definitioner anvendes. Det vil 
bidrage til dokumentets læsbarhed.

Ændringsforslag 26
Artikel 31, afsnit. 1

Kommissionen forelægger senest [syv år 
efter ikrafttrædelsesdatoen] og derefter 
hvert sjette år Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om anvendelsen af dette 
direktiv.

Kommissionen forelægger senest [syv år 
efter ikrafttrædelsesdatoen] og derefter 
hvert sjette år Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om anvendelsen af dette 
direktiv baseret på de i artikel 29 nævnte 
rapporter fra medlemsstaterne.

Begrundelse

For at spørgsmål som omkostninger og udbytte kan behandles på behørig måde skal 
Kommissionen indberette medlemsstaternes oplysninger herom til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Ændringsforslag 27
Bilag I, punkt 4

Det nationale territorium inddelt i 
forvaltningsenheder på lokalt, regionalt og 
nationalt plan. De administrative enheder 
skilles af administrative grænser. Omfatter 
også det nationale territoriums grænser og 
kystlinjen.

Forvaltningsenheder, der inddeler det
nationale territorium på lokalt, regionalt og 
nationalt plan. De administrative enheder 
skilles af administrative grænser. Omfatter 
også det nationale territoriums grænser og 
kystlinjen.

Begrundelse

Ordføreren præciserer, at bilag I, punkt 4, vedrører forvaltningsenheder og ikke det nationale 
territorium.

Ændringsforslag 28
Bilag II, punkt 5

5. Ortofoto 5. Observationer af Jorden
Geokodede billeddata om Jordens 
overflade optaget fra enten satellit- eller 
flybaserede sensorer.

Billeder af Jorden taget fra enten satellit-
eller flybaserede sensorer.
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Begrundelse

Ordføreren harmoniserer beskrivelsen af dette emne med beskrivelsen af de andre emner, idet 
han præciserer, at geodataene vedrører billeder af observation af Jorden og ikke metadata 
(dvs. geodata, der vedrører data på billederne).

Ændringsforslag 29
Bilag II, punkt 5 a (nyt)

5a. Geologi
Geologi karakteriseret ved 
sammensætning og struktur. Omfatter 
grundfjeld og geomorfologi.

Begrundelse

Geologi bør harmoniseres i samme omfang som grundvandsmagasiner, som der henvises til i 
bilag I, punkt 6, eftersom det er nødvendigt med harmoniserede geologiske data for at 
harmonisere data om grundvandsmagasiner. Af denne grund flyttes geodatatemaet "geologi" 
fra bilag III til bilag II.

Ændringsforslag 30
Bilag III, punkt 4

4. Geologi udgår
Geologi karakteriseret ved 
sammensætning og struktur. Omfatter 
grundfjeld og geomorfologi.

Begrundelse

Geologi bør harmoniseres i samme omfang som grundvandsmagasiner, som der henvises til i 
bilag I, punkt 6, eftersom det er nødvendigt med harmoniserede geologiske data for at 
harmonisere data om grundvandsmagasiner. Af denne grund flyttes geodatatemaet "geologi" 
fra bilag III til bilag II.

Ændringsforslag 31
Bilag III, punkt 6

Geografisk fordeling af forekomsten af 
sygdomme, der er direkte (epidemier, 
spredning af sygdomme, sundhedsmæssige 
virkninger af miljøbelastninger, 

Geografisk fordeling af sygdom og 
dødelighed, der er direkte (epidemier, 
spredning af sygdomme, sundhedsmæssige 
virkninger af miljøbelastninger, 
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luftforurening, kemikalier, udtynding af 
ozonlaget, støj osv.) eller indirekte 
(fødevarer, genmodificerede organismer, 
stress osv.) knyttet til miljøkvaliteten.

luftforurening, kemikalier, udtynding af 
ozonlaget, støj osv.) eller indirekte 
(fødevarer, genmodificerede organismer, 
stress osv.) knyttet til miljøkvaliteten.

Begrundelse

Ordføreren mener, at oplysninger om dødelighed er lige så vigtige som oplysninger om 
sygdom og derfor bør medtages.

Ændringsforslag 32
Bilag III, punkt 7

Lokalisering af offentlig service, hospitaler 
og lægebehandlingslokaliteter, skoler, 
børnehaver osv. Omfatter kloakerings-, 
affalds- og energianlæg, produktionsanlæg 
og miljøovervågningsfaciliteter, der drives 
af eller for offentlige instanser.

Almennyttige og offentlige tjenester. 
Omfatter forsyningsnet og -anlæg på og 
under jorden såsom kloakering,
affaldsforvaltning, energiforsyning, 
telekommunikation og vandforsyning 
samt administrative og samfundsmæssige 
offentlige tjenester såsom offentlig 
forvaltning, skoler og hospitaler.

Placering og drift af 
miljøovervågningsfaciliteter. Omfatter 
observation og måling af emissioner, af 
miljøets tilstand (havmiljø, indre 
overfladevandområder og 
grundvandsforekomster, luft og jord) og 
andre af økosystemets parametre 
(biologisk mangfoldighed, vegetationens 
økologiske forhold osv.) foretaget af eller 
på vegne af offentlige myndigheder. 

Begrundelse

Dette er to fuldstændig forskellige kategorier. Overvågningsfaciliteter er meget vigtige i 
forbindelse med de geodato for miljøet, der træder i kraft.

Ændringsforslag 33
Bilag III, punkt 11

Områder, der forvaltes, reguleres eller 
benyttes som indberetningsenheder på 
europæisk, nationalt, regionalt og lokalt 
plan. Omfatter affaldsdeponier, områder 
med brugsbegrænsninger af hensyn til 

Områder, der forvaltes, reguleres eller 
benyttes som indberetningsenheder på 
internationalt, europæisk, nationalt, 
regionalt og lokalt plan. Omfatter 
affaldsdeponier, områder med 
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drikkevandsudvinding, nitratfølsomme 
områder, regulerede sejlruter til søs og på 
større indlandsvandområder, OSPAR-om-
råder for dumpning af affald, områder med 
støjbegrænsning, områder, hvor der er 
tilladelse til efterforskning og minedrift, 
vandområdedistrikter, OSPAR-
indberetningsenheder og områder for 
kystzoneforvaltning.

brugsbegrænsninger af hensyn til 
drikkevandsudvinding, nitratfølsomme 
områder, regulerede sejlruter til søs og på 
større indlandsvandområder, OSPAR-om-
råder for dumpning af affald, områder med 
støjbegrænsning, områder, hvor der er 
tilladelse til efterforskning og minedrift, 
vandområdedistrikter, OSPAR-
indberetningsenheder og områder for 
kystzoneforvaltning.

Begrundelse

Det internationale plan er meget relevant, som det fremgår af listen over eksempler, og det 
bør derfor tilføjes.
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BEGRUNDELSE

Baggrund

Miljøpolitikken er afgjort en af EU's succeshistorier. EU-lovgivningen har medført store 
forbedringer i måden at håndtere større miljøtrusler mod det europæiske kontinent, selv om 
der stadig er nogle større problemer tilbage, som må prioriteres. I det sjette 
miljøhandlingsprogram er disse prioriteter klar opstillet, men miljøpolitiske foranstaltninger 
indgår i dag i en anderledes politisk og økonomisk kontekst. At føre en god politik afhænger i 
meget høj grad af, at der foreligger forsvarlige videnskabelige og økonomiske vurderinger af 
høj kvalitet og af, at de interesserede parter og offentligheden medvirker på et velinformeret 
grundlag. Der efterlyses i stigende grad mere information og bedre håndtering af de 
eksisterende informationsstrømme i forbindelse med forskellene mellem regionerne. Det 
gælder for alle fællesskabspolitikker og navnlig for miljøpolitikken. Rådighed over geodata er 
en nødvendig forudsætning for den videnskabelige vurdering, der ligger til grund for 
lovgivningen på dette politikområde. Konstant overvågning og indberetning af miljøets 
tilstand gør det muligt i højere grad at fokusere på strategier og effektivitet.

Selv om man måske kunne være fristet til at antage, at mange år med europæisk integration og 
en fælles EU-miljøpolitik ville have ført til et højt niveau af standardisering og indbyrdes 
kompatibilitet med hensyn til indsamling af geodata, findes der fortsat alvorlige hindringer for 
udnyttelsen af de eksisterende geodata på fællesskabsplan på grund af disse datas tekniske og 
socioøkonomiske karakter. Som følge deraf er det nødvendigt yderligere at forbedre adgangen 
til og anvendelsen af geodata til udarbejdelse, gennemførelse, overvågning og evaluering af 
politikker på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan.

Kommissionens forslag

Fællesskabet råder over visse instrumenter, der er beregnet til først at gøre pålidelige data, 
navnlig data fra den offentlige sektor, tilgængelige og dernæst at gøre dem sammenlignelige 
på fællesskabsplan. I denne forbindelse har Det Europæiske Miljøagentur (EEA) vist sig at 
være en vigtig kilde til denne form for oplysninger i de første ti år, det har fungeret siden 
1994. Bortset fra Agenturet er der ved at blive udviklet nye instrumenter, navnlig to direktiver 
om offentlig adgang til miljøoplysninger og om videreanvendelse af den offentlige sektors 
informationer1 samt den globale miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES), et fælles initiativ 
fra Kommissionen og Den Europæiske Rumorganisation, og GALILEO, der begge skal være 
funktionsdygtig inden 2008. Sigtet med GMES er at fremme Europas mål vedrørende 
bæredygtig udvikling og global styring til støtte for miljø- og sikkerhedspolitikker. Galileo er 
på den anden side en global infrastruktur for satellitbaseret radionavigation og 
positionsbestemmelse til civile formål i forbindelse med udviklingen inden for industrien og 
på transport-, teknologi- og miljøområdet.

  
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger 
og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF, EUT L 041 af 14.02.2003, s. 26-32, som følge af fremskridt i 
forbindelse med Århus-konventionen og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 
2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90-96. 
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På trods af disse initiativer findes der stadig nogle større problemer i forbindelse med adgang 
til og anvendelse af geodata, som består i opsplitning af datasæt og kilder, manglende 
disponibilitet og dobbeltindsamling af oplysninger. Kommissionens forslag har til formål at 
strømline geodatastrømmene og informationsindsamlingen samt fremme koordineringen 
blandt de interesserede parter på tværs af sektorer og på tværs af forvaltningsniveauer, kort 
sagt at bidrage til at tilvejebringe en vidensbase for politikker, der vedrører miljøet, for at 
bidrage til bæredygtig udvikling. Forslaget indeholder også yderligere sociale og økonomiske 
fordele for den offentlige og private sektor.

Med Kommissionens forslag skabes der en retlig ramme for oprettelsen og driften af en 
infrastruktur for geografisk information i Europa (INSPIRE). Selve forslaget er resultat af 
Kommissionens mangeårige forberedelser og høringsvirksomhed. Det har været genstand for 
en undersøgelse af geodatainfrastruktur i Europa (august 2003), en omfattende høring af de 
interesserede parter pr. internet (august 2003) og en offentlig høring (Rom - 10. juli 2003), og 
det har været genstand for en udvidet konsekvensanalyse i juli 2003.

Den foreslåede infrastruktur definerer først anvendelsesområdet ved at fastlægge tre 
forskellige geodatasæt, som er væsentlige for en bred vifte af miljøpolitikker. Opdelingen i tre 
bilag er resultatet af forskellige krav i forbindelse med anvendelse, harmoniseringsgrad og 
gennemførelsesmål. Den omfatter ikke en prioritering af dataindsamling. De geodata, der er 
behov for i infrastrukturen, bygger på eksisterende data og systemer i medlemsstater, det være 
sig på nationalt, regionalt eller lokalt plan.

Disse data skal først dokumenteres for at få en oversigt over eksisterende geodatasæt, derefter 
skal kilder og anvendelsebetingelser (skabelse af metadata) gøres tilgængelige for 
infrastrukturen ved oprettelse af tjenester, der tager sig af problemer med tilgængelighed og 
indbyrdes kompatibilitet og præciserer anvendelsesbetingelserne. Endelig skal dataene gøres 
tilgængelige vie en EU-geoportal, der har forbindelse til de forskellige medlemsstaters 
infrastrukturer.

Det er således med andre ord en trinvis proces, der starter med at finde de muligheder, som de 
eksisterende geodata og geodatainfrastrukturer giver, og derefter ved gradvis harmonisering af 
data og oplysningstjenester til sidst giver mulighed for en gnidningsløs integration af systemer 
og datasæt på forskellige niveauer til en sammenhængende europæisk geodatainfrastruktur 
baseret på både medlemsstats- og fællesskabsdata. På denne måde bliver dataene fundet, 
standardiseret, om nødvendigt harmoniseret og integreret i infrastrukturen.

Ordførerens vurdering af forslaget

Ordføreren går fuldt ind for de mål og principper i direktivforslaget, der har til formål at lette 
adgang til og anvendelse af geodata af høj kvalitet på miljøområdet. Det vil ikke blot være til 
stor fordel for dem, der udformer politikker på EU-niveau, men giver også mulighed for en 
grænseoverskridende adgang for beslutningstagere på nationalt, regionalt og lokalt plan.

Det er derfor på høje tid at give EU en passende infrastruktur, som giver mulighed for effektiv 
anvendelse af allerede indsamlede geodata. Det vigtigste mål er at reducere hindringerne 
for videregivelse af data mellem offentlige myndigheder, navnlig på miljøområdet. I den 
forbindelse er kapitel V i direktivforslaget om videregivelse og videreanvendelse af data af 
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afgørende betydning. Initiativet skulle begrænse dobbeltarbejde, manglende adgang og 
manglende harmonisering, som hæmmer en effektiv anvendelse af eksisterende data.

INSPIRE skal supplere direktiverne om den offentlige sektors information og om 
offentlig adgang til miljøoplysninger. Den behandler en række spørgsmål, der ikke er 
omfattet af disse direktiver, såsom videregivelse af data mellem offentlige myndigheder og 
spørgsmålet om indbyrdes kompatibilitet. I forbindelse med visse andre spørgsmål, som også 
dækkes af direktiverne om den offentlige sektors information og om offentlig adgang til 
miljøoplysninger, går dette direktiv videre end de andre direktiver, men er på linje med dem, 
for så vidt angår de vigtigste mål. Der er således ikke nogen åbenbar konflikt mellem 
INSPIRE og de andre direktiver.

Desuden respekterer forslaget subsidiaritetsprincippet, fordi det udgør en klar værditilvækst 
for EU. De enkelte medlemsstater spiller naturligvis en vigtig rolle med hensyn til at 
gennemføre direktivet, men ordføreren har alligevel følt trang til at tage større hensyn til den 
konstitutionelle kompetencefordeling i medlemsstaterne.

Det er meget vigtigt at påpege, at der ikke kræves nogen ny dataindsamling i det 
foreliggende direktivforslag. INSPIRE vil blive oprettet og drevet på grundlag af de 
eksisterende data i de enkelte medlemsstater. Forslaget foreskriver på linje med ovenstående 
iagttagelse heller ikke noget specifikt omfang. Dette afkræfter dataleverandørernes opfattelse 
af, at der vil opstå store udvidelsesomkostninger.

Ikke desto mindre vil der løbe andre, mere begrænsede omkostninger på i de enkelte 
medlemsstater i forbindelse med koordinationen mellem de offentlige myndigheder, 
gennemførelsen af nettjenesterne og dokumentation af geodata. Andre omkostninger skyldes 
udformning af gennemførelsesregler og oprettelse af aftaler om videregivelse af data.

Det er også ganske klart, at fordelene i det store og hele vejer tungere end de nødvendige 
investeringer, der vil optimere indsamlingen af geodata i EU og i medlemsstaterne og vil føre 
til en mere effektiv udformning af politikker, mindre dobbeltarbejde, samfundsmæssige 
gevinster, gennemførelse af politikker, innovation osv. Det er imidlertid vanskeligt at beregne 
og vurdere disse gevinster, fordi de tjener højere private og offentlige interesser. I betragtning 
af ovenstående foreslår ordføreren ingen ændringer vedrørende omkostningsspørgsmålet.

En kritik, der ofte fremsættes, går på det (mulige) indtægtstab for dataleverandørerne. Det er 
under ingen omstændigheder hensigten med direktivet at bebyrde disse organisationer med 
finansielle problemer. Forslaget giver medlemsstaterne mulighed for at behandle dette 
spørgsmål uanset bestemmelser i artikel 20.

Ordføreren er opmærksom på sikkerheds- og fortrolighedsspørgsmålet og de dermed 
forbundne bekymringer, men efter hendes mening er dette spørgsmål tilstrækkelig dækket af 
artikel 19.

Komitologi er uomgængelig for at pudse INSPIRE-instrumentet af. Kompleksiteten i dette 
rammeinstrument kræver konstant teknisk og organisatorisk udvikling. Der er dog et behov 
for at specificere, i hvilket omfang direktivet kan vedtages i komitologi. Ordføreren mener, at 
enhver udvidelse af direktivets udvidelse via bilagene bør afgøres af lovgiverne. Desuden er 
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det nødvendigt med en afklaring af, i hvilket omfang brugere og leverandører af geodata 
skal deltage i gennemførelsen. Det er væsentligt, at de yder et relevant og vigtigt input til 
gennemførelsen af INSPIRE. Derfor har ordføreren prøvet at knytte disse parter tættere til den 
forberedende del af komitologiarbejdet.

Nogle spørgsmål står stadig åbne såsom, hvilken specifik rolle EEA bør spille i 
gennemførelsen af infrastrukturen. Dette må Kommissionen afklare i løbet af kort tid.

Ordføreren mener også, at bilagene kan gøres klarere og fremsætter en række ændringsforslag 
for at gøre dem mere præcise og klare.

Ordføreren gentager, at hun går fuldt ind for målsætningerne i direktivforslaget, men 
har fremsat nogle konstruktive og nyttige ændringsforslag, der skal sikre gennemføre 
disse målsætninger. INSPIRE bør i øjeblikket fokusere på miljøpolitikken, men samtidig 
være åben over for andre sektorer. Hvis infrastrukturen bliver en succes, kan man forestille 
sig en udvidelse af den på mellemlang sigt.


