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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.



PR\544714EL.doc 3/28 PE 349.811v01-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ....................................................................................................25



PE 349.811v01-00 4/28 PR\544714EL.doc

EL



PR\544714EL.doc 5/28 PE 349.811v01-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα (INSPIRE)
(COM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2004)0516)1,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 251, παράγραφος 2, και 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0099/2004),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Δικτυακές υπηρεσίες είναι αναγκαίες 
για τον μερισμό χωρικών δεδομένων 
μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων δημοσίων 
αρχών στην Κοινότητα. Αυτές οι δικτυακές 
υπηρεσίες πρέπει να παρέχουν τη 
δυνατότητα εξεύρεσης, μετασχηματισμού, 
απεικόνισης και τηλεφόρτωσης από την 
υποδομή (download) των χωρικών 
δεδομένων και επίκληση χωρικών 
δεδομένων και υπηρεσιών ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Οι υπηρεσίες του δικτύου πρέπει 
να λειτουργούν σύμφωνα με 

(15) Δικτυακές υπηρεσίες είναι αναγκαίες 
για τον μερισμό χωρικών δεδομένων 
μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων δημοσίων 
αρχών στην Κοινότητα. Αυτές οι δικτυακές 
υπηρεσίες πρέπει να παρέχουν τη 
δυνατότητα εξεύρεσης, μετασχηματισμού, 
απεικόνισης και τηλεφόρτωσης από την 
υποδομή (download) των χωρικών 
δεδομένων και επίκληση χωρικών 
δεδομένων και υπηρεσιών ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Οι υπηρεσίες του δικτύου πρέπει 
να λειτουργούν σύμφωνα με 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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συμφωνημένες προδιαγραφές και ελάχιστα 
κριτήρια επιδόσεων, ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των 
υποδομών που έχουν συγκροτηθεί από τα 
κράτη μέλη. Το δίκτυο υπηρεσιών πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει υπηρεσίες 
τηλεφόρτωσης προς την υποδομή 
(upload) ώστε οι δημόσιες αρχές να έχουν 
τη δυνατότητα να καθιστούν διαθέσιμα τα 
σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών 
δεδομένων.

συμφωνημένες προδιαγραφές και ελάχιστα 
κριτήρια επιδόσεων, ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των 
υποδομών που έχουν συγκροτηθεί από τα 
κράτη μέλη. Το δίκτυο υπηρεσιών πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει υπηρεσίες 
δικτυακής σύνδεσης ώστε οι δημόσιες 
αρχές να έχουν τη δυνατότητα να 
καθιστούν διαθέσιμα τα σύνολα και τις 
υπηρεσίες χωρικών δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια επιθυμεί την αποσαφήνιση της έκφρασης «υπηρεσίες τηλεφόρτωσης προς την 
υποδομή».

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 22

(22) Για την αποτελεσματική υλοποίηση 
των υποδομών χωρικών πληροφοριών 
απαιτείται συντονισμός όλων όσων 
ενδιαφέρονται για την συγκρότηση τέτοιων 
υποδομών, ανεξαρτήτως εάν συμβάλλουν 
με χωρικές πληροφορίες ή είναι χρήστες 
τους. Οι κατάλληλες δομές συντονισμού 
πρέπει κατά συνέπεια να καθιερωθούν σε 
επίπεδο κράτους μέλους και σε επίπεδο 
Κοινότητας.

(22) Για την αποτελεσματική υλοποίηση 
των υποδομών χωρικών πληροφοριών 
απαιτείται συντονισμός όλων όσων 
ενδιαφέρονται για την συγκρότηση τέτοιων 
υποδομών, ανεξαρτήτως εάν συμβάλλουν 
με χωρικές πληροφορίες ή είναι χρήστες 
τους. Οι κατάλληλες δομές συντονισμού 
πρέπει κατά συνέπεια να καθιερωθούν δια 
μέσου των διαφόρων επιπέδων 
αρμοδιότητας. Σε κάθε κράτος μέλος 
πρέπει να οριστεί σημείο επαφής, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των 
διαφόρων αρμοδιοτήτων εντός των 
κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια επιθυμεί να ληφθεί υπόψη η συνταγματική κατανομή των διαφόρων 
αρμοδιοτήτων στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 23

(23) Για να αξιοποιηθεί η σχετική πείρα 
των ευρωπαϊκών οργανισμών 

(23) Για να αξιοποιηθεί η σχετική πείρα 
των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών 
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τυποποίησης, ενδείκνυται τα αναγκαία για 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας μέτρα 
να υποστηρίζονται από πρότυπα που έχουν 
εγκριθεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στην oδηγία 98/34/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την 
καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης 
στον τομέα των τεχνικών προτύπων και 
κανονισμών.

τυποποίησης, ενδείκνυται τα αναγκαία για 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας μέτρα 
να υποστηρίζονται από πρότυπα που έχουν 
εγκριθεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στην oδηγία 98/34/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την 
καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης 
στον τομέα των τεχνικών προτύπων και 
κανονισμών και προδιαγραφών που έχουν 
εγκριθεί από διεθνείς οργανισμούς 
τυποποίησης.

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθούν παρανοήσεις όσον αφορά την εφαρμογή των διαφόρων ορισμών, η
εισηγήτρια συνιστά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών και διεθνών ορισμών. Αυτό θα συμβάλει
στην αξιοπιστία του εγγράφου.

Τροπολογία 4
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Στην παρούσα οδηγία ορίζονται οι 
γενικοί κανόνες για την δημιουργία 
υποδομής χωρικών πληροφοριών στην 
Κοινότητα, για τους σκοπούς της 
περιβαλλοντικής πολιτικής της Κοινότητας 
και της άσκησης πολιτικών ή 
δραστηριοτήτων που ενδέχεται να έχουν 
άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο 
περιβάλλον.

1. Στην παρούσα οδηγία ορίζονται οι 
γενικοί κανόνες που αποσκοπούν στη 
δημιουργία υποδομής χωρικών 
πληροφοριών στην Κοινότητα, για τους 
σκοπούς της περιβαλλοντικής πολιτικής 
της Κοινότητας και της άσκησης πολιτικών 
ή δραστηριοτήτων που ενδέχεται να έχουν 
άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο 
περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του άρθρου 7περιλαμβάνεται και στην παρούσα παράγραφο. Κατά συνέπεια, το άρθρο 
7 διαγράφεται.

Τροπολογία 5
Άρθρο 2

Άρθρο 2 Διαγράφεται
1. Η παρούσα οδηγία καλύπτει 
αναγνωρίσιμες συλλογές χωρικών 
δεδομένων, στο εξής "σύνολα χωρικών 
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δεδομένων", που πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
α) αφορούν περιοχή υπό τη δικαιοδοσία 
κράτους μέλους ή την αποκλειστική 
οικονομική ζώνη του/περιοχή έρευνας και 
διάσωσης ή υπό ισοδύναμο καθεστώς· 
β) είναι σε ηλεκτρονική μορφή· 
γ) βρίσκονται στην κατοχή ενός εκ των 
κατωτέρω:
(i) δημόσιας αρχής, έχουν παραχθεί ή 
παραληφθεί από δημόσια αρχή, ή τα 
διαχειρίζεται ή τα επικαιροποιεί αυτή η 
αρχή·
(ii) φυσικού ή νομικού προσώπου για 
λογαριασμό δημόσιας αρχής·
(iii) τρίτου μέρους στο οποίο έχουν 
διατεθεί υπηρεσίες τηλεφόρτωσης προς 
την υποδομή σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 3·
δ) αφορούν ένα ή περισσότερα θέματα 
που καταλογογραφούνται στα 
παραρτήματα Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ.
2. Η παρούσα οδηγία καλύπτει, πέραν 
των συνόλων χωρικών δεδομένων που 
καθορίζονται στην παράγραφο 1, τις 
πράξεις που είναι δυνατό να εκτελούνται, 
με την επίκληση εφαρμογής 
πληροφορικής, στα χωρικά δεδομένα που 
περιέχονται στα εν λόγω σύνολα 
δεδομένων ή στα σχετικά μεταδεδομένα, 
στο εξής καλούμενες "υπηρεσίες 
χωρικών δεδομένων".
3. Στην περίπτωση συνόλων χωρικών 
δεδομένων που πληρούν την προϋπόθεση 
που ορίζεται ανωτέρω στο στοιχείο γ) της 
παραγράφου 1, αλλά των οποίων τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
κατέχει τρίτο μέρος, επιτρέπεται στη 
δημόσια αρχή να ενεργήσει σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία μόνον με τη 
συναίνεση του εν λόγω τρίτου μέρους. 
4. Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ είναι 
δυνατό να προσαρμόζονται από την 
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Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 
ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
εξελισσόμενες ανάγκες για χωρικά 
δεδομένα προς στήριξη των κοινοτικών 
πολιτικών οι οποίες αφορούν άμεσα ή 
έμμεσα το περιβάλλον. 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι τεχνικού περιεχομένου και τμήμα της αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου I. Το 
περιεχόμενο μεταφέρεται στο νέο άρθρο 5.

Τροπολογία 6
Άρθρο 4

Στην περίπτωση συνόλων χωρικών 
δεδομένων τα οποία έχει στην κατοχή της 
δημόσια αρχή ή κατέχει τρίτο μέρος για 
λογαριασμό δημόσιας αρχής σύμφωνα με 
το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), 
όταν πρόκειται για αρχή της κατώτατης 
δυνατής βαθμίδας σε κράτος μέλος, η 
οδηγία ισχύει μόνο για τα σύνολα 
χωρικών δεδομένων των οποίων η 
συλλογή ή η διάδοση συντονίζεται από 
άλλη δημόσια αρχή ή απαιτείται 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
εφαρμόζονται οι εξής ορισμοί:

(1) ως «υποδομή χωρικών πληροφοριών» 
νοείται η υποδομή τα συστατικά στοιχεία 
της οποίας αποτελούν μεταδεδομένα, 
σύνολα χωρικών δεδομένων και 
υπηρεσίες χωρικών δεδομένων· 
δικτυακές υπηρεσίες και τεχνολογίες· 
συμφωνίες μερισμού, πρόσβασης και 
χρήσης· καθώς και μηχανισμοί, μέθοδοι 
και διαδικασίες συντονισμού και 
παρακολούθησης που έχουν 
δημιουργηθεί, λειτουργούν ή διατίθενται 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία·
(2) ως  "χωρικά δεδομένα", νοούνται 
οποιαδήποτε δεδομένα αφορούν άμεσα ή 
έμμεσα συγκεκριμένη τοποθεσία ή 
γεωγραφική περιοχή·
(3) ως  «σύνολο χωρικών δεδομένων» 
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νοείται μια αναγνωρίσιμη συλλογή 
χωρικών δεδομένων·
(4) ως «υπηρεσίες χωρικών δεδομένων» 
οι πράξεις που είναι δυνατό να 
εκτελούνται, με την επίκληση εφαρμογής 
πληροφορικής, στα χωρικά δεδομένα που 
περιέχονται στα εν λόγω σύνολα 
δεδομένων ή στα σχετικά μεταδεδομένα·
(5) ως "χωροαντικείμενο", αφηρημένη 
παρουσίαση υλικής οντότητας που 
σχετίζεται με συγκεκριμένη τοποθεσία ή 
γεωγραφική περιοχή·
(6) ως "μεταδεδομένα", πληροφορίες οι 
οποίες περιγράφουν σύνολα χωρικών 
δεδομένων και υπηρεσίες χωρικών 
δεδομένων και καθιστούν δυνατή την 
εξεύρεση, την καταλογογράφηση και την 
χρήση τους·
(7) ως «δημόσια αρχή» νοείται:
(α) η κυβέρνηση ή άλλη δημόσια 
διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων 
δημόσιων συμβουλευτικών φορέων, σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο·
(β) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που εκτελεί δημόσια διοικητικά 
καθήκοντα δυνάμει του εθνικού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
αρμοδιοτήτων, δραστηριοτήτων ή 
υπηρεσιών σχετικών με το περιβάλλον· 
και
(γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα ή 
αρμοδιότητες δημόσιας αρχής, ή παρέχει 
δημόσιες υπηρεσίες, υπό τον έλεγχο 
φορέα ή προσώπου που εμπίπτει στα 
στοιχεία α) ή β).
Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να 
προβλέπουν ότι δεν πρέπει να θεωρούνται 
ως δημόσιες αρχές για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας οργανισμοί ή όργανα 
που ενεργούν υπό δικαστική ή νομοθετική 
ιδιότητα·
(8) ως "τρίτο μέρος", οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι 
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δημόσια αρχή.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι βασικά τεχνικού περιεχομένου και τμήμα της αναδιάρθρωσης του 
κεφαλαίου I. Το περιεχόμενο μεταφέρεται στο νέο άρθρο 5, παράγραφος 4. Η νέα διατύπωση 
πρέπει να καταστήσει την παρούσα οδηγία συνεκτικότερη.

Τροπολογία 7
Άρθρο 5

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
ως δημόσια αρχή νοείται:

1. Η παρούσα οδηγία καλύπτει σύνολα 
χωρικών δεδομένων που πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η κυβέρνηση ή άλλη δημόσια διοίκηση, 
συμπεριλαμβανομένων δημόσιων 
συμβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ·

(α) αφορούν περιοχή υπό τη δικαιοδοσία 
κράτους μέλους·

β) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που εκτελεί δημόσια διοικητικά 
καθήκοντα δυνάμει του εθνικού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
αρμοδιοτήτων, δραστηριοτήτων ή 
υπηρεσιών σχετικών με το περιβάλλον·

(β) είναι σε ηλεκτρονική μορφή·

γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα ή 
αρμοδιότητες δημόσιας αρχής, ή παρέχει 
δημόσιες υπηρεσίες, υπό τον έλεγχο 
φορέα ή προσώπου που εμπίπτει στα 
στοιχεία α) ή β).

(γ) βρίσκονται στην κατοχή ενός εκ των 
κατωτέρω:

Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να 
προβλέπουν ότι δεν πρέπει να θεωρούνται 
ως δημόσιες αρχές για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας οργανισμοί ή όργανα 
που ενεργούν υπό δικαστική ή νομοθετική 
ιδιότητα.

(i) δημόσιας αρχής, έχουν παραχθεί ή 
παραληφθεί από δημόσια αρχή, ή τα 
διαχειρίζεται ή τα επικαιροποιεί αυτή η 
αρχή·

(ii) τρίτου μέρους στο οποίο έχουν 
διατεθεί υπηρεσίες τηλεφόρτωσης προς 
την υποδομή σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 3
(δ) αφορούν ένα ή περισσότερα θέματα 
που καταλογογραφούνται στα 
παραρτήματα Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ.
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2. Η παρούσα οδηγία καλύπτει επίσης τις 
υπηρεσίες χωρικών δεδομένων που 
σχετίζονται με τα δεδομένα που 
περιέχονται σε σύνολα χωρικών 
δεδομένων που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.
3. Στην περίπτωση συνόλων χωρικών 
δεδομένων που πληρούν την προϋπόθεση 
που ορίζεται ανωτέρω στο στοιχείο γ) της 
παραγράφου 1, αλλά των οποίων τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
κατέχει τρίτο μέρος, επιτρέπεται στη 
δημόσια αρχή να ενεργήσει σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία μόνον με τη 
συναίνεση του εν λόγω τρίτου μέρους.
4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η 
παρούσα οδηγία καλύπτει σύνολα 
χωρικών δεδομένων που τηρούνται από ή 
εξ ονόματος δημόσιας αρχής που ενεργεί 
στο χαμηλότερο επίπεδο διακυβέρνησης 
εντός ενός κράτους μέλους, μόνο εφόσον 
η συλλογή ή διάδοση των εν λόγω 
συνόλων χωρικών δεδομένων τελεί υπό 
τον συντονισμό άλλης δημόσιας αρχής ή 
έτσι ορίζει η εθνική νομοθεσία.
5. Τα χωρικά δεδομένα που αναφέρονται 
στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ είναι 
δυνατό να προσαρμόζονται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 
ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
εξελισσόμενες ανάγκες για χωρικά 
δεδομένα προς στήριξη των κοινοτικών 
πολιτικών οι οποίες αφορούν άμεσα ή 
έμμεσα το περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι βασικά τεχνικού περιεχομένου και τμήμα της αναδιάρθρωσης του 
κεφαλαίου I. Το περιεχόμενο μεταφέρεται στο νέο άρθρο 4. Η νέα διατύπωση πρέπει να 
καταστήσει την παρούσα οδηγία συνεκτικότερη.

Επί πλέον, η εισηγήτρια θεωρεί αναγκαίο να διευκρινιστεί το εύρος προσαρμογής των 
παραρτημάτων I, II και III από την Επιτροπή.
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Τροπολογία 8
Άρθρο 6

Άρθρο 6 Διαγράφεται
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 
(1) "χωρικά δεδομένα", οποιαδήποτε 
δεδομένα αφορούν άμεσα ή έμμεσα 
συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφική 
περιοχή·
(2) "χωροαντικείμενο", αφηρημένη 
παρουσίαση υλικής οντότητας που 
σχετίζεται με συγκεκριμένη τοποθεσία ή 
γεωγραφική περιοχή·
(3) "μεταδεδομένα", πληροφορίες οι 
οποίες περιγράφουν σύνολα χωρικών 
δεδομένων και υπηρεσίες χωρικών 
δεδομένων και καθιστούν δυνατή την 
εξεύρεση, την καταλογογράφηση και την 
χρήση τους·
(4) "τρίτο μέρος", οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που δεν είναι δημόσια 
αρχή. 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι βασικά τεχνικού περιεχομένου και τμήμα της αναδιάρθρωσης του 
κεφαλαίου I. Το περιεχόμενο μεταφέρεται στο νέο άρθρο 4.

Τροπολογία 9
Άρθρο 7

Άρθρο 7 Διαγράφεται
Τα κράτη μέλη δημιουργούν και 
λειτουργούν υποδομές για χωρικές 
πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

Αιτιολόγηση

Η ουσία του παρόντος άρθρου ενσωματώνεται στο άρθρο 1 και τις λοιπές διατάξεις της οδηγίας 
που απαιτούν από τα κράτη μέλη να θεσπίζουν και να λειτουργούν διάφορες επί μέρους 
υποδομές για χωρικές πληροφορίες.
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Τροπολογία 10
Άρθρο 8, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
μεταδεδομένα είναι πλήρη και υψηλής 
ποιότητας. 

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
μεταδεδομένα είναι πλήρη και 
αρμόζουσας ποιότητας. 

Αιτιολόγηση

Η ποιότητα των μεταδεδομένων πρέπει να αρμόζει στον σκοπό της οδηγίας.

Τροπολογία 11
Άρθρο 9

Τα κράτη μέλη δημιουργούν τα 
μεταδεδομένα που προβλέπονται στο 
άρθρο 8 σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:

Τα κράτη μέλη δημιουργούν τα 
μεταδεδομένα που προβλέπονται στο 
άρθρο 8 σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:

α) εντός [3 ετών μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα 
σύνολα χωρικών δεδομένων που υπάγονται 
σε ένα ή περισσότερα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στα παραρτήματα Ι 
και ΙΙ·

α) το αργότερο εντός [3 ετών μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
όσον αφορά τα σύνολα χωρικών 
δεδομένων που υπάγονται σε ένα ή 
περισσότερα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στα παραρτήματα Ι 
και ΙΙ·

β) εντός [6 ετών μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα 
σύνολα χωρικών δεδομένων που υπάγονται 
σε ένα ή περισσότερα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στο παράρτημα ΙΙΙ.

β) το αργότερο εντός [6 ετών μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
όσον αφορά τα σύνολα χωρικών 
δεδομένων που υπάγονται σε ένα ή
περισσότερα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια αποσαφηνίζει ότι τα κράτη μέλη αναμένονται να αρχίσουν ενωρίτερα τη
δημιουργία μεταδεδομένων και ότι το χρονικό όριο είναι η καταληκτική ημερομηνία μέχρι την
οποία πρέπει να έχουν δημιουργηθεί τα σχετικά μεταδεδομένα.

Τροπολογία 12
Άρθρο 11, παράγραφος 2

2. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής 
στην εκπόνηση των εκτελεστικών 

2. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής 
στις προπαρασκευαστικές συζητήσεις για 
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διατάξεων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 σε πρόσωπα που 
ενδιαφέρονται για τα χωρικά δεδομένα 
λόγω του ρόλου τους στην υποδομή 
χωρικών πληροφοριών, στα οποία 
περιλαμβάνονται οι χρήστες, οι 
παραγωγοί, οι πάροχοι υπηρεσίας 
προστιθέμενης αξίας ή ο συντονιστικός 
φορέας.

το περιεχόμενο των εκτελεστικών 
διατάξεων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1, εφόσον έχει προηγηθεί 
εξέταση της επιτροπής που μνημονεύεται 
στο άρθρο 30, σε φυσικά και νομικά 
πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τα χωρικά 
δεδομένα λόγω του ρόλου τους στην 
υποδομή χωρικών πληροφοριών, στα 
οποία περιλαμβάνονται οι χρήστες, οι 
παραγωγοί, οι πάροχοι υπηρεσίας 
προστιθέμενης αξίας ή ο συντονιστικός 
φορέας.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της διατύπωσης «φυσικά και νομικά» πρόσωπα αποτελεί διευκρίνιση. Είναι σαφές 
ότι μπορούν να έχουν συναφή και σημαντική συμβολή στην υλοποίηση του INSPIRE. Ο ρόλος
τους πρέπει να καταστεί σαφέστερος.

Τροπολογία 13
Άρθρο 12

1. Οι εκτελεστικές διατάξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο α) εκπονούνται έτσι ώστε να 
εξασφαλίζουν ότι είναι δυνατός ο 
συνδυασμός συνόλων χωρικών δεδομένων, 
ή η διάδραση υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε 
το αποτέλεσμα να είναι συνεκτικός 
συνδυασμός συνόλων ή υπηρεσιών 
χωρικών δεδομένων που να ενέχει 
προστιθέμενη αξία, χωρίς να απαιτούνται 
ιδιαίτερες προσπάθειες από τον χειριστή ή 
τη μηχανή.

1. Οι εκτελεστικές διατάξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
εκπονούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν 
ότι είναι δυνατός ο συνδυασμός συνόλων 
χωρικών δεδομένων, ή η διάδραση 
υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε το 
αποτέλεσμα να είναι συνεκτικός 
συνδυασμός συνόλων ή υπηρεσιών 
χωρικών δεδομένων που να ενέχει 
προστιθέμενη αξία, χωρίς να απαιτούνται 
ιδιαίτερες προσπάθειες από τον χειριστή ή 
τη μηχανή.

2. Οι εκτελεστικές διατάξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο α) καλύπτουν τον ορισμό και την 
ταξινόμηση χωροαντικειμένων σχετικών 
με τα χωρικά δεδομένα και τον τρόπο 
γεωαναφοράς αυτών των χωρικών 
δεδομένων.

2. Οι εκτελεστικές διατάξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
καλύπτουν τον ορισμό και την ταξινόμηση 
χωροαντικειμένων σχετικών με τα χωρικά 
δεδομένα και τον τρόπο γεωαναφοράς 
αυτών των χωρικών δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Αφορά το σύνολο του άρθρου 11, παράγραφος 1.
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Τροπολογία 14
Άρθρο 13, παράγραφος 1

1. Στην περίπτωση συνόλων χωρικών 
δεδομένων που υπάγονται σε ένα ή 
περισσότερα θέματα που 
καταλογογραφούνται στο παράρτημα Ι ή 
ΙΙ, οι εκτελεστικές διατάξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο α) πρέπει να πληρούν τους όρους 
που καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3 
και 4.

1. Στην περίπτωση συνόλων χωρικών 
δεδομένων που υπάγονται σε θέματα που 
καταλογογραφούνται στο παράρτημα Ι ή 
ΙΙ, οι εκτελεστικές διατάξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
πρέπει να πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4.

Αιτιολόγηση

Αφορά το σύνολο του άρθρου 11, παράγραφος 1.

Τροπολογία 15
Άρθρο 13, παράγραφος 2, σημείο (γ)

γ) τις χαρακτηριστικές ιδιότητες και τα 
αντίστοιχα πολυγλωσσικά γλωσσάρια που 
απαιτούνται συνήθως για ευρεία κλίμακα 
θεματικών πολιτικών·

γ) τις χαρακτηριστικές ιδιότητες και τα 
αντίστοιχα πολυγλωσσικά γλωσσάρια που 
απαιτούνται συνήθως για πολιτικές που 
ενδέχεται να έχουν άμεση ή έμμεση 
επίδραση στο περιβάλλον·

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να υπάρξει θεματική εστίαση.

Τροπολογία 16
Άρθρο 14

Οι εκτελεστικές διατάξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο α) εκδίδονται σύμφωνα με το 
ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Οι εκτελεστικές διατάξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1  
εκδίδονται σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:

α) εντός [2 ετών μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα 
σύνολα χωρικών δεδομένων που υπάγονται 
σε ένα ή περισσότερα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στο παράρτημα Ι·

α) το αργότερο εντός [2 ετών μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
όσον αφορά τα σύνολα χωρικών 
δεδομένων που υπάγονται σε θέματα τα 
οποία καταλογογραφούνται στο 
παράρτημα Ι·
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β) εντός [5 ετών μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα 
σύνολα χωρικών δεδομένων που υπάγονται 
σε ένα ή περισσότερα θέματα τα οποία 
καταλογογραφούνται στα παραρτήματα ΙΙ 
ή ΙΙΙ.

β) το αργότερο εντός [5 ετών μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
όσον αφορά τα σύνολα χωρικών 
δεδομένων που υπάγονται σε θέματα τα 
οποία καταλογογραφούνται στα 
παραρτήματα ΙΙ ή ΙΙΙ.

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια αποσαφηνίζει ότι η έγκριση των εκτελεστικών κανόνων αναμένεται να γίνει 
ενωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία είναι απαραίτητο να έχουν 
θεσπιστεί οι συναφείς εκτελεστικοί κανόνες.

Τροπολογία 17
Άρθρο 15

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σύνολα 
χωρικών δεδομένων τα οποία έχουν 
συλλεχθεί ή επικαιροποιηθεί αφού έχουν 
παρέλθει δύο έτη μετά την ημερομηνία 
έκδοσης των σχετικών προδιαγραφών που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1
στοιχείο α) ευθυγραμμίζονται προς αυτές 
τις προδιαγραφές με την προσαρμογή ή τον 
μετασχηματισμό των συνόλων χωρικών 
δεδομένων.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σύνολα 
χωρικών δεδομένων τα οποία έχουν 
συλλεχθεί ή επικαιροποιηθεί αφού έχουν 
παρέλθει δύο έτη μετά την ημερομηνία 
έκδοσης των σχετικών προδιαγραφών που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
ευθυγραμμίζονται προς αυτές τις 
προδιαγραφές με την προσαρμογή ή τον 
μετασχηματισμό των συνόλων χωρικών 
δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Αφορά το σύνολο του άρθρου 11, παράγραφος 1.

Τροπολογία 18
Άρθρο 16, παράγραφος 2

2. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή 
των χωρικών δεδομένων τα οποία αφορούν 
χωρικό χαρακτηριστικό της τοποθεσίας η 
οποία εκτείνεται εκατέρωθεν της μεθορίου 
δύο κρατών μελών, τα κράτη μέλη, κατά 
περίπτωση, αποφασίζουν με αμοιβαία 
συναίνεση σχετικά με τον τρόπο 
παρουσίασης και τη θέση αυτών των 
κοινών χαρακτηριστικών.

2. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή 
των χωρικών δεδομένων τα οποία αφορούν 
χωρικό χαρακτηριστικό της τοποθεσίας η 
οποία εκτείνεται εκατέρωθεν της μεθορίου 
δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών, τα 
κράτη μέλη, κατά περίπτωση, 
αποφασίζουν με αμοιβαία συναίνεση 
σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης και τη 
θέση αυτών των κοινών χαρακτηριστικών.
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Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη μέλη.

Τροπολογία 19
Άρθρο 17

1. Τα κράτη μέλη δημιουργούν και 
λειτουργούν υπηρεσίες τηλεφόρτωσης 
προς την υποδομή (upload) για να 
καθίστανται προσβάσιμα τα μεταδεδομένα 
και τα σύνολα και οι υπηρεσίες χωρικών 
δεδομένων μέσω των υπηρεσιών που 
προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 
1. 

1. Τα κράτη μέλη δημιουργούν και 
λειτουργούν υπηρεσίες δικτυακής 
σύνδεσης για να καθίστανται προσβάσιμα 
τα μεταδεδομένα και τα σύνολα και οι 
υπηρεσίες χωρικών δεδομένων μέσω των 
υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 
18 παράγραφος 1. 

2. Οι υπηρεσίες τηλεφόρτωσης προς την 
υποδομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 καθίστανται προσβάσιμες 
στις δημόσιες αρχές. 

2. Οι υπηρεσίες δικτυακής σύνδεσης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
καθίστανται προσβάσιμες στις δημόσιες 
αρχές. 

3. Οι υπηρεσίες τηλεφόρτωσης προς την 
υποδομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 καθίστανται προσβάσιμες σε 
τρίτα μέρη μετά από αίτημά τους, υπό τον 
όρο ότι τα σύνολα και οι υπηρεσίες τους 
χωρικών δεδομένων πληρούν τις 
εκτελεστικές διατάξεις όπου ορίζονται οι 
υποχρεώσεις, ιδίως όσον αφορά τα 
μεταδεδομένα, τις δικτυακές υπηρεσίες και 
τη διαλειτουργικότητα.

3. Οι υπηρεσίες δικτυακής σύνδεσης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
καθίστανται προσβάσιμες σε τρίτα μέρη 
μετά από αίτημά τους, υπό τον όρο ότι τα 
σύνολα και οι υπηρεσίες τους χωρικών 
δεδομένων πληρούν τις εκτελεστικές 
διατάξεις όπου ορίζονται οι υποχρεώσεις, 
ιδίως όσον αφορά τα μεταδεδομένα, τις 
δικτυακές υπηρεσίες και τη 
διαλειτουργικότητα.

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια επιθυμεί την αποσαφήνιση του όρου «υπηρεσίες τηλεφόρτωσης προς την 
υποδομή».

Τροπολογία 20
Άρθρο 18, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι 
εύχρηστες και εύκολα προσβάσιμες μέσω 
του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε άλλου 
μέσου τηλεπικοινωνίας είναι διαθέσιμο 
στο κοινό. 

Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι 
εύχρηστες, διαθέσιμες στο κοινό και 
εύκολα προσβάσιμες μέσω του Διαδικτύου 
ή οποιουδήποτε άλλου μέσου 
τηλεπικοινωνίας είναι διαθέσιμο στο 
κοινό. 
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Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια αποσαφηνίζει ότι οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό.

Τροπολογία 21
Άρθρο 22, στοιχείο (α)

α) τεχνικές προδιαγραφές για τις υπηρεσίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1, στο άρθρο 18 παράγραφος 
1 και στο άρθρο 20 παράγραφος 2 και, 
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική 
πρόοδο, κριτήρια ελάχιστων επιδόσεων για 
αυτές τις υπηρεσίες·

α) τεχνικές προδιαγραφές για τις υπηρεσίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1, στο άρθρο 18 και στο 
άρθρο 20 παράγραφος 2 και, λαμβάνοντας 
υπόψη την τεχνολογική πρόοδο, κριτήρια 
ελάχιστων επιδόσεων για αυτές τις 
υπηρεσίες·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η επιτροπή να λαμβάνει υπόψη το σύνολο του άρθρου 18.

Τροπολογία 22
Άρθρο 23, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Τα μέτρα που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο αποκλείουν, στο σημείο χρήσης,
οποιουσδήποτε περιορισμούς, ιδίως 
συναλλακτικού, δικονομικού, νομικού, 
θεσμικού ή χρηματοδοτικού χαρακτήρα.

Τα μέτρα που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο αποκλείουν οποιουσδήποτε 
περιορισμούς, ιδίως συναλλακτικού, 
δικονομικού, νομικού, θεσμικού ή 
χρηματοδοτικού χαρακτήρα, που 
εμφανίζονται στο σημείο χρήσης.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο τα μέτρα να καταστούν αυστηρότερα.

Τροπολογία 23
Άρθρο 25, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν κατάλληλες 
δομές και μηχανισμούς για τον συντονισμό 
της συμβολής όλων των ενδιαφερομένων 
για τις υποδομές χωρικών πληροφοριών 
των κρατών μελών, όπως χρήστες, 
παραγωγοί, πάροχοι υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας και συντονιστικοί 
φορείς.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
καθορίζονται κατάλληλες δομές και 
μηχανισμούς για τον συντονισμό της 
συμβολής όλων των ενδιαφερομένων για 
τις υποδομές χωρικών πληροφοριών των 
κρατών μελών, μέσω των διαφόρων 
επιπέδων διακυβέρνησης. Σε όλους 
αυτούς που ενδιαφέρονται για τις 
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υποδομές χωρικών πληροφοριών 
περιλαμβάνονται και οι χρήστες, 
παραγωγοί, πάροχοι υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας και συντονιστικοί 
φορείς.

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια επιθυμεί να ληφθεί υπόψη η συνταγματική κατανομή των διαφόρων 
αρμοδιοτήτων στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 24
Άρθρο 26, παράγραφος 2

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει τη δημόσια 
αρχή που είναι αρμόδια για τις επαφές με 
την Επιτροπή όσον αφορά την παρούσα 
οδηγία.

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει σημείο 
επαφής που είναι αρμόδιο για τις επαφές 
με την Επιτροπή όσον αφορά την παρούσα 
οδηγία. Ο εν λόγω ορισμός γίνεται με την 
επιφύλαξη της κατανομής των διαφόρων 
αρμοδιοτήτων στο κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια επιθυμεί να ληφθεί υπόψη η συνταγματική κατανομή των διαφόρων 
αρμοδιοτήτων στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 25
Άρθρο 27

Τα πρότυπα που εκδίδονται από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στην οδηγία 98/34/EΚ είναι δυνατό να 
ενισχύσουν την υλοποίηση της παρούσας 
οδηγίας.

Τα πρότυπα που εκδίδονται από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στην οδηγία 98/34/EΚ και από τους 
διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης είναι 
δυνατό να ενισχύσουν την υλοποίηση της 
παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθούν παρανοήσεις όσον αφορά την εφαρμογή των διαφόρων ορισμών, η 
εισηγήτρια συνιστά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών και διεθνών ορισμών. Η εισηγήτρια συνιστά 
την εφαρμογή των ευρωπαϊκών και διεθνών ορισμών. Αυτό θα συμβάλει στην αξιοπιστία του 
εγγράφου.
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Τροπολογία 26
Άρθρο 31, παράγραφος 1

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο [επτά έτη 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας ] και εν συνεχεία ανά εξαετία 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο [επτά έτη 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας ] και εν συνεχεία ανά εξαετία 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, βάσει των εκθέσεων 
των κρατών μελών που μνημονεύονται 
στο άρθρο 29.

Αιτιολόγηση

Για να αντιμετωπιστούν δεόντως ζητήματα όπως το κόστος και τα οφέλη, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει έκθεση σχετικά με τα ευρήματα των κρατών μελών επί του θέματος αυτού στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία 27
Παράρτημα Ι, παράγραφος 4

Εθνική επικράτεια υποδιαιρεμένη σε 
διοικητικές ενότητες σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Οι 
διοικητικές ενότητες χωρίζονται από 
διοικητικά όρια. Περιλαμβάνονται επίσης 
τα όρια της εθνικής επικράτειας και η 
ακτογραμμή.

Διοικητικές ενότητες που διαιρούν την 
εθνική επικράτεια ενότητες σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Οι 
διοικητικές ενότητες χωρίζονται από 
διοικητικά όρια. Περιλαμβάνονται επίσης 
τα όρια της εθνικής επικράτειας και η 
ακτογραμμή.

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια αποσαφηνίζει ότι το αντικείμενο του Παραρτήματος I (4) είναι οι διοικητικές 
ενότητες και όχι η εθνική επικράτεια.

Τροπολογία 28
Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 5

5. Ορθοεικόνες 5. Παρατήρηση της γης

Γεωαναφερόμενα δεδομένα από εικόνες 
της επιφάνειας της γης, από δορυφόρους 
ή αερομεταφερόμενους αισθητήρες. 

Εκόνες της γης από δορυφόρους ή 
αερομεταφερόμενους αισθητήρες. 
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Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια εναρμονίζει την περιγραφή του θέματος αυτού με την περιγραφή άλλων θεμάτων, 
αποσαφηνίζοντας ότι τα χωρικά δεδομένα σχετίζονται με εικόνες παρατήρησης της γης και όχι 
με μεταδεδομένα (δηλ. χωρικά δεδομένα που σχετίζονται με δεδομένα εικόνων).

Τροπολογία 29
Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 5α (νέα)

5α. Γεωλογία
Γεωλογικός χαρακτηρισμός με βάση τη 
σύσταση και τη δομή. Περιλαμβάνεται εν 
προκειμένω το υπόβαθρο και η 
γεωμορφολογία.

Αιτιολόγηση

Η γεωλογία πρέπει να εναρμονιστεί στο ίδιο επίπεδο με τους υδροφόρους ορίζοντες οι οποίοι 
αναφέρονται στο Παράρτημα I (6), καθόσον τα εναρμονισμένα γεωλογικά δεδομένα είναι 
απαραίτητα για την εναρμόνιση των δεδομένων για τους υδροφόρους ορίζοντες. Για τον λόγο 
αυτό, το ειδικό χωρικό θέμα της «γεωλογίας» μεταφέρεται από το Παράρτημα III στο 
Παράρτημα II.

Τροπολογία 30
Παράρτημα ΙΙΙ, παράγραφος 4

4. Γεωλογία Διαγράφεται
Γεωλογικός χαρακτηρισμός με βάση τη 
σύσταση και τη δομή. Περιλαμβάνεται εν 
προκειμένω το υπόβαθρο και η 
γεωμορφολογία.

Αιτιολόγηση

Η γεωλογία πρέπει να εναρμονιστεί στο ίδιο επίπεδο με τους υδροφόρους ορίζοντες οι οποίοι 
αναφέρονται στο Παράρτημα I (6), καθόσον τα εναρμονισμένα γεωλογικά δεδομένα είναι 
απαραίτητα για την εναρμόνιση των δεδομένων για τους υδροφόρους ορίζοντες. Για τον λόγο 
αυτό, το ειδικό χωρικό θέμα της «γεωλογίας» μεταφέρεται από το Παράρτημα III στο 
Παράρτημα II.

Τροπολογία 31
Παράρτημα ΙΙΙ, παράγραφος 6
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Γεωγραφική κατανομή της εμφάνισης 
ασθενειών που συνδέονται άμεσα
(επιδημίες, εξάπλωση ασθενειών, 
επιπτώσεις περιβαλλοντικών πιέσεων στην 
υγεία, ατμοσφαιρική ρύπανση, χημικές 
ουσίες, καταστροφή της στιβάδας του 
όζοντος, θόρυβος, κ.λπ.) ή έμμεσα 
(τρόφιμα, γενετικώς τροποποιημένοι 
οργανισμοί, υπερένταση, κ.λπ.) με την 
ποιότητα του περιβάλλοντος.

Γεωγραφική κατανομή της νοσηρότητας 
και θνησιμότητας που συνδέονται άμεσα 
(επιδημίες, εξάπλωση ασθενειών, 
επιπτώσεις περιβαλλοντικών πιέσεων στην 
υγεία, ατμοσφαιρική ρύπανση, χημικές 
ουσίες, καταστροφή της στιβάδας του 
όζοντος, θόρυβος, κ.λπ.) ή έμμεσα 
(τρόφιμα, γενετικώς τροποποιημένοι 
οργανισμοί, υπερένταση, κ.λπ.) με την 
ποιότητα του περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια θεωρεί τα δεδομένα σχετικά με τη θνησιμότητα εξίσου σημαντικά με τα δεδομένα 
για τη νοσηρότητα και, συνεπώς, πρέπει να προστεθούν.

Τροπολογία 32
Παράρτημα ΙΙΙ, παράγραφος 7

Τοποθεσίες για κυβερνητικές υπηρεσίες, 
θέσεις νοσοκομείων και ιατρικών 
κέντρων, σχολείων, νηπιαγωγείων, κ.λπ. 
Συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων, αποβλήτων και 
ενέργειας, οι χώροι παραγωγής και τα 
κέντρα παρακολούθησης του 
περιβάλλοντος που λειτουργούν υπό τις 
δημόσιες αρχές ή για λογαριασμό τους.

Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και 
κυβερνητικές υπηρεσίες, περιλαμβάνουν 
επίγεια και υπόγεια κοινωφελή δίκτυα και 
εγκαταστάσεις όπως αποχέτευση, 
διαχείριση λυμάτων, ενεργειακή 
τροφοδοσία, τηλεπικοινωνίες και 
ύδρευση, και διοικητικές και κρατικές 
κοινωνικές υπηρεσίες, όπως δημόσιες 
διοικήσεις, σχολεία και νοσοκομεία.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές κατηγορίες. Οι εγκαταστάσεις παρακολούθησης είναι 
πολύ σημαντικές όσον αφορά τα χωρικά δεδομένα για το περιβάλλον, τα οποία θα ενισχυθούν.

Τροπολογία 33
Παράρτημα ΙΙΙ, παράγραφος 11

Εκτάσεις υπό διαχείριση, υπό ρύθμιση ή 
χρησιμοποιούμενες για αναφορά σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. Περιλαμβάνονται χώροι 
απόρριψης, προστατευόμενες περιοχές 
γύρω από πηγές πόσιμου νερού, ζώνες 
ευάλωτες στη νιτρορρύπανση, κανονιστικά 
ρυθμιζόμενοι δίαυλοι θαλάσσιας ή 

Εκτάσεις υπό διαχείριση, υπό ρύθμιση ή 
χρησιμοποιούμενες για αναφορά σε 
διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο. Περιλαμβάνονται 
χώροι απόρριψης, προστατευόμενες 
περιοχές γύρω από πηγές πόσιμου νερού, 
ζώνες ευάλωτες στη νιτρορρύπανση, 
κανονιστικά ρυθμιζόμενοι δίαυλοι 
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εσωτερικής ναυσιπλοΐας, περιοχές OSPAR 
(συνθήκη Όσλο-Παρισίου για την 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
του Βορειοανατολικού Ατλαντικού) για τη 
βύθιση αποβλήτων, ζώνες προστασίας από 
τον θόρυβο, περιοχές όπου επιτρέπεται η 
μεταλλευτική έρευνα και εξόρυξη, 
διοικητικές περιοχές ποτάμιων λεκανών, 
μονάδες αναφοράς OSPAR και περιοχές 
διαχείρισης παράκτιας ζώνης.

θαλάσσιας ή εσωτερικής ναυσιπλοΐας, 
περιοχές OSPAR (συνθήκη Όσλο-
Παρισίου για την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος του 
Βορειοανατολικού Ατλαντικού) για τη 
βύθιση αποβλήτων, ζώνες προστασίας από 
τον θόρυβο, περιοχές όπου επιτρέπεται η 
μεταλλευτική έρευνα και εξόρυξη, 
διοικητικές περιοχές ποτάμιων λεκανών, 
μονάδες αναφοράς OSPAR και περιοχές 
διαχείρισης παράκτιας ζώνης.

Αιτιολόγηση

Το διεθνές επίπεδο είναι πολύ συναφές, όπως αποδεικνύεται και από τα παραδείγματα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο παραδειγμάτων και, γιαυτό, πρέπει να προστεθεί.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Η περιβαλλοντική πολιτική συγκαταλέγεται ασφαλώς μεταξύ των επιτυχιών της ΕΕ. Η 
νομοθεσία της ΕΕ επέφερε σημαντικές βελτιώσεις για την αντιμετώπιση των κυριότερων 
περιβαλλοντικών απειλών που επικρέμανται στην ευρωπαϊκή ήπειρο, μολονότι εξακολουθούν 
να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα. Το 
Έκτο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Δράσης καταγράφει με σαφήνεια τις προτεραιότητες 
αυτές, παρόλ’ αυτά, τα μέτρα της περιβαλλοντικής πολιτικής καθορίζονται σήμερα σε ένα 
διαφορετικό πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο. Η χάραξη υγιούς πολιτικής εξαρτάται πάρα 
πολύ από τη διαθεσιμότητα έγκυρων επιστημονικών και οικονομικών εκτιμήσεων υψηλής 
ποιότητας και στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και του ευρέος κοινού. Αυξάνεται 
συνεχώς η ζήτηση για περισσότερη ενημέρωση καθώς και για καλύτερη διαχείριση των 
υφισταμένων ροών πληροφόρησης, όσον αφορά της διαφοροποίηση ανά περιοχή. Αυτό 
αληθεύει για όλες τις κοινοτικές πολιτικές και ιδιαίτερα για τις περιβαλλοντικές. Η 
διαθεσιμότητα χωρικών στοιχείων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει 
επιστημονική αξιολόγηση κατά τη διαδικασία νομοθέτησης στον εν λόγω τομέα πολιτικής. Η 
συνεχής παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση του 
περιβάλλοντος παρέχει δυνατότητα καλύτερης στοχοθέτησης της πολιτικής και μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα.

Μολονότι κάποιος θα μπορούσε να μπει στον πειρασμό να συναγάγει ότι οι δεκαετίες του 
εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της κοινής περιβαλλοντικής πολιτικής σε 
επίπεδο ΕΕ θα είχε οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο τυποποίησης και διαλειτουργικότητας στον 
τομέα της συλλογής χωρικών δεδομένων, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικά εμπόδια 
στην εκμετάλλευση των υπαρχουσών χωρικών πληροφοριών σε κοινοτικό επίπεδο, λόγω των 
τεχνικών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των χωρικών πληροφοριών. Για τον 
λόγο αυτό, πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω η πρόσβαση και η χρήση των χωρικών 
πληροφοριών και η αξιολόγηση των πολιτικών σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο.

Η πρόταση της Επιτροπής

Η Κοινότητα διαθέτει κάποια μέσα που μπορούν να παράσχουν αξιόπιστα στοιχεία, ιδίως 
στον κλάδο των δεδομένων του δημόσιου τομέα, τα οποία είναι αφενός διαθέσιμα και, 
αφετέρου, συγκρίσιμα σε κοινοτικό επίπεδο. Σε σχέση με αυτό, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Πειρβάλλοντος (EEA) απεδείχθη σημαντική πηγή τέτοιου είδους πληροφόρησης κατά την 
πρώτη δεκαετία λειτουργίας του από το 1994. Πέρα από τον Οργανισμό, προωθούνται προς 
ανάπτυξη και νέα μέσα, και ειδικότερα δύο οδηγίες για τη δημόσια πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες και σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 
δημοσίου τομέα1 καθώς και τη Γενική Εποπτεία για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια 

  
1 Οδηγία 2003/4/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για την 
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της Οδηγίας 90/313/EΟΚ, του 
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(GMES), μια κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Διαστήματος και του GALILEO, που αμφότερα θα καταστούν λειτουργικά μέχρι το 2008. 
Σκοπός του GMES είναι να στηρίξει τους στόχους της Ευρώπης όσον αφορά την αειφόρο 
ανάπτυξη και την παγκόσμια διακυβέρνηση, στηρίζοντας τις πολιτικές στους τομείς του 
περιβάλλοντος και της ασφάλειας. Το πρόγραμμα Galileo, από την άλλη, είναι ένα 
πρόγραμμα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και υποδομή εντοπισμού θέσης για ειρηνικούς 
σκοπούς και αφορά τη βιομηχανική, μεταφορική, τεχνολογική και περιβαλλοντική ανάπτυξη.

Παρά τις πρωτοβουλίες αυτές, εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένα σημαντικά 
προβλήματα όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση χωρικών δεδομένων, τα οποία 
συνίστανται στον κατακερματισμό των συνόλων και πηγών δεδομένων, στα κενά όσον αφορά 
τη διαθεσιμότητα, την έλλειψη εναρμόνισης μεταξύ συνόλων δεδομένων σε διαφορετικές 
γεωγραφικές κλίμακες και η επικάλυψη της συλλογής δεδομένων. Αποσκοπεί στη ρύθμιση 
της ροής χωρικών πληροφοριών και συλλογής δεδομένων και την προαγωγή του 
συντονισμού των ενδιαφερομένων φορέων στους διάφορους τομείς και τα επίπεδα 
διακυβέρνησης. Εν ολίγοις, για την εξασφάλιση βάσεως γνώσης για τη χάραξη πολιτικών που 
επηρεάζουν το περιβάλλον, προκειμένου να συμβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη. Η πρόταση 
περιέχει επίσης ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για τον δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα.

Η πρόταση της Επιτροπής αντιμετωπίζει τις αδυναμίες αυτές μέσω ενός νομικού πλαισίου για 
τη δημιουργία και λειτουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρώπη (INSPIRE). Η 
πρόταση καθαυτή είναι αποτέλεσμα μακρών προπαρασκευαστικών ενεργειών και 
διαβουλεύσεων της Επιτροπής: αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης σχετικά με τις υποδομές 
χωρικών πληροφοριών στην Ευρώπη (Αύγουστος 2003), μακρά διαβούλευση με τους 
ενδιαφερομένους μέσω Διαδικτύου (Αύγουστος 2003) και δημόσια ακρόαση (Ρώμη - 10 
Ιουλίου 2003), και αποτέλεσε αντικείμενο εκτενούς αξιολόγησης επιπτώσεων τον Ιούλιο του 
2003.

Η προτεινόμενη υποδομή ορίζει κατ’ αρχάς το πεδίο δημιουργίας τριών διαφορετικών 
δεσμών χωρικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών 
πολιτικών. Η διάκριση που γίνεται στα τρία παραρτήματα απορρέει από τις διαφορετικές 
απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση, τον βαθμό εναρμόνισης και των στόχων υλοποίησης· δεν 
περιλαμβάνει ταξινόμηση κατά προτεραιότητα των συλλεγομένων πληροφοριών. Τα χωρικά 
δεδομένα στο πλαίσιο της υποδομής οικοδομούνται με υπόβαθρο τα υφιστάμενα δεδομένα 
και συστήματα των κρατών μελών, είτε σε εθνικό, είτε σε περιφερειακό είτε σε τοπικό 
επίπεδο.

Τα στοιχεία αυτά, κατ’ αρχάς, πρέπει να τεκμηριωθούν προκειμένου να καταχωριστούν σε 
καταλόγους τα υπάρχοντα σύνολα χωρικών δεδομένων, πηγών και όρων χρήσης (δημιουργία 
μεταδεδομένων), εν συνεχεία, να τεθούν στη διάθεση της υποδομής με την καθιέρωση 
υπηρεσιών που θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα προσβασιμότητας και 
διαλειτουργικότητας και θα αποσαφηνίζουν τους όρους χρήσης. Τέλος, τα δεδομένα θα είναι 
προσβάσιμα μέσω μιας κοινοτικής γεωγραφικής πύλης εισόδου, που θα συνδέεται με τις 

     
Συμβουλίου ΕΕ L 41, 14.2.2003, σελ.26-32 λόγω της προόδου που επετευχθη στη Σύμβαση του Arhus και την 
Οδηγία 2003/98/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με 
την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα, ΕΕ L 345, 31.12.2003, σελ. 90-96.
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υποδομές των διαφόρων κρατών μελών.

Συνεπώς, πρόκειται για μια σόφρονα προσέγγιση η οποία ξεκινά με την αξιοποίηση του 
υπάρχοντος δυναμικού χωρικών δεδομένων και υποδομών χωρικών δεδομένων και εν, 
συνεχεία προχωρά στη σταδιακή εναρμόνιση των δεδομένων και των υπηρεσιών 
πληροφόρησης, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα της ήπιας ολοκλήρωσης των συστημάτων και 
συνόλων δεδομένων σε διάφορα επίπεδα σε μια ευρωπαϊκή υποδομή χωρικών πληροφοριών, 
η οποία θα βασίζεται στα δεδομένα τόσο των κρατών μελών όσο και της Κοινότητας. Εν 
συνεχεία, τα δεδομένα εντοπίζονται, τυποποιούνται και, αν χρειάζεται, εναρμονίζονται και 
ενσωματώνονται στην υποδομή.

Αξιολόγηση της πρότασης από την εισηγήτρια

Η εισηγήτρια ενστερνίζεται πλήρως τους στόχους και τις αρχές της προτεινόμενης οδηγίας η 
οποία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της χρήσης υψηλής ποιότητας 
χωρικών πληροφοριών στον τομέα του περιβάλλοντος. Αυτό δεν θα είναι απλώς πολύ 
επωφελές για τους αρμοδίους για τη χάραξη πολιτικής σε κοινοτικό επίπεδο, αλλά θα δώσει 
σε αυτούς δυνατότητα διασυνοριακής πρόσβασης σε πληροφορίες σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο.

Συνεπώς, είναι απολύτως επιτακτική ανάγκη η ΕΕ να αποκτήσει την κατάλληλη υποδομή που 
θα επιτρέπει την αποτελεσματική αξιοποίηση των δεδομένων που έχουν ήδη συλλεγεί στον 
τομέα των χωρικών πληροφοριών. Ο σημαντικότερος στόχος είναι η μείωση των εμποδίων 
μεταξύ δημοσίων αρχών όσον αφορά τον μερισμό των δεδομένων, ιδίως στον τομέα του 
περιβάλλοντος. Σε σχέση με αυτό, κομβική σμασία έχει το κεφάλαιο V της προτεινόμενης 
οδηγίας για τον μερισμό και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων. Η πρωτοβουλία πρέπει να 
περιορίσει την επικάλυψη, τα κενά δεαθεσιμότητας και την έλλειψη εναρμόνισης, που 
αποτελούν εμπόδια για την αποτελεσματική χρήση των υφισταμένων στοιχείων. 

Το INSPIRE θα λειτουργεί συμπληρωματικά του PSI και των οδηγιών περί πρόσβασης 
στις περιβαλλοντικές πληροφορίες. Αντιμετωπίζει μια σειρά ζητημάτων που αναφέρονται 
στις εν λόγω οδηγίες, όπως ο μερισμός δεδομένων μεταξύ των δημοσίων αρχών, και το θέμα 
της διαλειτουργικότητας. Σε ορισμένα από τα λοιπά θέματα, τα οποία καλύπτονται από το 
PSI ή τις οδηγίες περί πρόσβασης στις περιβαλλοντικές πληροφορίες, η οδηγία υπερβαίνει τα 
όρια των άλλων οδηγιών, αλλά παραμένει στη γραμμή των βασικών οδηγιών. Συνεπώς, δεν 
υπάρχει προφανής σύγκρουση μεταξύ του INSPIRE και των άλλων οδηγιών.

Επί πλέον, η πρόταση σέβεται την αρχή της επικουρικότητας κατά την έννοια ότι προσφέρει 
προφανή προστιθέμενη αξία για την Κοινότητα. Τα μεμονωμένα κράτη μέλη προφανώς έχουν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της οδηγίας, αλλά η εισηγήτρια πιστεύει 
ότι πρέπει να ληφθεί περισσότερο υπόψη η θεσμική συμβολή εντός των κρατών μελών.

Ζωτική σημασία έχει επίσης και η επισήμανση ότι δεν απαιτείται συλλογή νέων στοιχείων
στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης οδηγίας. Το INSPIRE θα θεσπιστεί και θα λειτουργεί 
βάσει των υφισταμένων δεδομένων σε κάθε κράτος μέλος. Επί πλέον, δεν επιβάλλει 
συγκεκριμένη κλίμακα σύμφωνα και με τις προηγούμενες παρατηρήσεις, Αυτό καταρρίπτει 
την εντύπωση των φορέων παροχής πληροφοριών ότι θα υπάρξει σημαντικό κόστος.
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Παρόλ’ αυτά, σε κάθε κράτος μέλος θα προκύψει άλλο, περιορισμένο, κόστος που συνδέεται 
με τον συντονισμό των δημοσίων αρχών, την εφαρμογή των υπηρεσιών δικτύου και την 
τεκμηρίωση των χωρικών πληροφοριών. Επί πλέον κόστος απορρέει και από τον σχεδιασμό 
των κανόνων εφαρμογής και την εκπόνηση συμφωνιών για τον μερισμό των δεδομένων.

Επί πλέον, είναι σαφές ότι τα οφέλη υπερβαίνουν κατά πολύ τις αναγκαίες επενδύσεις, που 
θα βελτιστοποιήσουν τη συλλογή χωρικών δεδομένων τόσο στην Κοινότητα όσο και στα 
κράτη μέλη και θα έχουν ως αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη χάραξη πολιτικής, 
καινοτομίες κλπ. Ωστόσο, τα οφέλη αυτά δεν είναι εύκολο να υπολογιστούν και να 
εκτιμηθούν, καθόσον υπηρετούν υψηλότερο ιδιωτικό και δημόσιο ενδιαφέρον. Με βάση τα 
ανωτέρω, η εισηγήτρια δεν προτείνει τροπολογίες όσον αφορά το ζήτημα του κόστους.

Μια συχνά διατυπούμενη επίκριση αναφέρεται στην (πιθανή) απώλεια εισοδήματος για τους 
φορείς παροχής δεδομένων. Η οδηγία επ’ ουδενί αποβλέπει στο να επιβαρύνει τους εν λόγω 
οργανισμούς με οικονομικά προβλήματα. Η πρόταση παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα 
να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, παρά τις διατάξεις του άρθρου 20.

Η εισηγήτρια αναγνωρίζει το ζήτημα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας και τις σχετικές 
ανησυχίες αλλά η άποψή της είναι ότι το ζήτημα καλύπτεται επαρκώς από το άρθρο 19. 

Η επιτροπολογία είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ο εξευγενισμός του μέσου INSPIRE. 
Η πολυπλοκότητα του εν λόγω μέσου πλαισίου απαιτεί συνεχή τεχνική και οργανωτική 
εξέλιξη. Παρόλ’ αυτά, είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί το εύρος του πεδίου στο οποίο 
μπορεί η οδηγία να προσαρμοστεί στην επιτροπολογία. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι οιαδήποτε 
επέκταση του πεδίου αναφοράς της οδηγίας μέσω των παραρτημάτων πρέπει να 
αποφασίζεται από τους νομοθέτες. Επί πλέον, χρήζει αποσαφήνισης και η συμμετοχή των 
χρηστών και των φορέων παροχής χωρικών πληροφοριών στην εφαρμογή. Η σχετική και 
σημαντική συμβολή τους είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση του INSPIRE. Για τον 
λόγο αυτό, η εισηγήτρια προσπάθησε να συνδέσει τους εν λόγω φορείς στενότερα στην 
προπαρασκευαστική φάση της κατάρτισης της επιτροπολογίας.

Ορισμένα θέματα εξακολουθούν να τίθενται όσον αφορά τον ειδικό ρόλο της EEA στην 
υλοποίηση των υποδομών. Αυτό πρέπει να αποσαφηνιστεί σύντομα από την Επιτροπή.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι και τα παραρτήματα μπορούν να αποσαφηνιστούν και υποβάλλει 
σειρά τροπολογιών για να τα καταστήσει ακριβέστερα και σαφέστερα.

Και πάλι, η εισηγήτρια υποστηρίζει πλήρως τους στόχους της προτεινόμενης οδηγίας, 
ενώ υποβάλλει ορισμένες εποικοδομητικές και χρήσιμες τροποποιήσεις προκειμένου να 
συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της. Προς το παρόν, το INSPIRE πρέπει να 
επικεντρωθεί στην περιβαλλοντική πολιτική ενώ, ταυτόχρονα, πρέπει να είναι ανοικτό και σε 
άλλους τομείς. Τότε μπορεί, μεσοπρόθεσμα, να εξεταστεί και η δυνατότητα επέκτασης της 
επιτυχούς υποδομής.


