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PR_COD_1am

Az eljárások jelölése

* Konzultációs eljárás
a leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
a leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
a leadott szavazatok többsége, a Parlamentet alkotó tagok közös 
álláspontot képviselő többségének jóváhagyására, a közös 
álláspont elutasítására, illetve módosítására

*** Hozzájárulási eljárás
a Parlamentet alkotó tagok többsége, kivéve az EK-Szerződés 105., 
107., 161. és 300. cikkében, valamint az EU-Szerződés 7. cikkében 
érintett eseteket

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
a leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
a leadott szavazatok többsége, a Parlamentet alkotó tagok közös 
álláspontot képviselő többségének jóváhagyására, a közös 
álláspont elutasítására, illetve módosítására

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
a leadott szavazatok többsége, a közös szövegtervezet 
jóváhagyására

(Az eljárás típusa függ a Bizottság által javasolt jogalaptól)

Jogalkotási szöveg módosításai

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget kövér dőltbetűvel 
kiemeltük. A szokásos,  dőltbetűvel történő kiemelés az érintett szervezeti 
egységek számára szóló jelzés, amely a jogalkotási szöveg azon részeit 
tünteti fel, amire nézve helyesbítést javasolnak; az egésznek a célja a 
végleges szöveg elkészítésének elősegítése (például, nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások vannak egy adott nyelvi változatnál). Ezeknek a javasolt 
helyesbítéseknek az érdekelt szervezeti egységek hozzájárulására van 
szükségük.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSTERVEZETE

az Európai Parlament és a Tanács a térinformatikai infrastruktúra (INSPIRE) 
Közösségen belüli kialakítását megállapító irányelvére vonatkozó javaslatról
(COM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság az Európai Parlament és a Tanács számára szóló javaslatára 
(COM(2004)0516)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) 
bekezdésére, amelynek értelmében a Bizottság javaslatát a Parlamenthez benyújtotta 
(C6-0099/2004),

– tekintettel eljárási szabályzatának 51. szabályára,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 
jelentésére (A6-0000/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy az ügyet ismét utalja a Parlament elé, ha a javaslatot lényegesen 
módosítani szándékozik, illetve azt másik szöveggel szándékozik kiváltani;

3. elnökét arra utasítja, hogy álláspontját juttassa el a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

1. módosítás
15. preambulumbekezdés

(15) Hálózati szolgáltatásokra van szükség 
annak érdekében, hogy a Közösségen 
belüli közhatóságok különféle szintjei 
között megvalósuljon a térbeli adatok 
megosztása. Ezen hálózati szolgáltatások 
teszik lehetővé a térbeli adatok 
megtalálását, átalakítását, megtekintését és 
letöltését, továbbá a térbeli adatok és e-

(15) Hálózati szolgáltatásokra van szükség 
annak érdekében, hogy a Közösségen 
belüli közhatóságok különféle szintjei 
között megvalósuljon a térbeli adatok 
megosztása. Ezen hálózati szolgáltatások 
teszik lehetővé a térbeli adatok 
megtalálását, átalakítását, megtekintését és 
letöltését, továbbá a térbeli adatok és e-

  
1 Még nem hirdették ki a Hivatalos Lapban. 
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kereskedelmi szolgáltatások alkalmazását. 
A hálózat szolgáltatásainak összhangban 
kell állniuk az általánosan elfogadott 
előírásokkal és minimális teljesítési 
feltételekkel annak érdekében, hogy a 
tagállamok által létrehozott infrastruktúrák 
interoperabilitása biztosítva legyen. A 
szolgáltatások hálózatának továbbá 
tartalmaznia kell feltöltési lehetőséget is, 
hogy a közhatóságok elérhetővé tehessék 
saját térbeliadat-készleteiket és -
szolgáltatásaikat.

kereskedelmi szolgáltatások alkalmazását. 
A hálózat szolgáltatásainak összhangban 
kell állniuk az általánosan elfogadott 
előírásokkal és minimális teljesítési 
feltételekkel annak érdekében, hogy a 
tagállamok által létrehozott infrastruktúrák 
interoperabilitása biztosítva legyen. A 
szolgáltatások hálózatának továbbá 
tartalmaznia kell hálózatkialakítási
lehetőséget is, hogy a közhatóságok 
elérhetővé tehessék saját térbeliadat-
készleteiket és -szolgáltatásaikat.

Indokolás

Az előadó tisztázni kívánja a „feltöltési lehetőség” kifejezést.

2. módosítás
22. preambulumbekezdés

(22) A térinformációs infrastruktúrák 
hatékony végrehajtása megköveteli az 
együttműködést mindazoktól, akik akár 
szolgáltatóként, akár felhasználóként 
érdekeltek az ilyen infrastruktúrák 
létrehozásában. Mind tagállami, mind 
közösségi szinten létre kell tehát hozni a 
megfelelő koordinációs rendszert.

(22) A térinformációs infrastruktúrák 
hatékony végrehajtása megköveteli az 
együttműködést mindazoktól, akik akár 
szolgáltatóként, akár felhasználóként 
érdekeltek az ilyen infrastruktúrák 
létrehozásában. A különböző hatásköri 
szinteken létre kell tehát hozni a megfelelő 
koordinációs rendszert. Minden 
tagállamban kapcsolattartó pontot kell 
kijelölni, figyelembe véve az adott 
tagállamban a különböző illetékességek 
kijelölését.

Indokolás

Az előadó figyelembe kívánja venni a különböző tagállamokban a különböző illetékességek 
alkotmányos kijelölését.

3. módosítás
23. preambulumbekezdés
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(23) Az európai szabványügyi testületek 
megfelelő tapasztalatainak hasznosítása 
érdekében az ezen irányelv 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket 
támogatnák az európai szabványügyi 
testületek által a műszaki szabványok és 
szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárásról szóló, 
1998. június 22-i 98/34/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott eljárásnak megfelelően 
elfogadott szabványok.

(23) Az európai és nemzetközi 
szabványügyi testületek megfelelő 
tapasztalatainak hasznosítása érdekében az 
ezen irányelv végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket támogatnák az európai 
szabványügyi testületek által a műszaki 
szabványok és szabályok, valamint a 
nemzetközi szabványügyi testületek által 
elfogadott szabványok terén történő 
információszolgáltatási eljárásról szóló, 
1998. június 22-i 98/34/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott eljárásnak megfelelően 
elfogadott szabványok.

Indokolás

A különböző fogalommeghatározások alkalmazásával kapcsolatos minden félreértés 
elkerülésére, az előadó az európai és nemzetközi fogalommeghatározások alkalmazását ajánlja. 
Ez is hozzájárul majd az okmány olvashatóságához.

4. módosítás
1. cikk 1. bekezdése

1. Ez az irányelv meghatározza a 
Közösségben a térinformációs 
infrastruktúra létrehozására, a közösségi 
környezetpolitika céljaira és azokra a 
politikákra, valamint tevékenységekre 
vonatkozó általános szabályokat, amelyek 
közvetve vagy közvetlenül hatással 
lehetnek a környezetre.

1. Ez az irányelv meghatározza a 
Közösségben a térinformációs 
infrastruktúra létrehozására irányuló, a 
közösségi környezetpolitika céljaira és 
azokra a politikákra, valamint 
tevékenységekre vonatkozó általános 
szabályokat, amelyek közvetve vagy 
közvetlenül hatással lehetnek a 
környezetre. 

Indokolás

A 7. cikk célkitűzését e bekezdés tartalmazza. A 7. cikk következésképpen törlendő.

5. módosítás
2. cikk
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2. cikk
1. Ezen irányelv szabályozása alá 
tartoznak azon térbeli adatok azonosítható 
gyűjteményei (a továbbiakban: 
„térbeliadat-készletek”), amelyek 
megfelelnek a következő feltételeknek:

törölve

a) egy tagállam az annak joghatósága alá 
tartozó területével vagy kizárólagos 
gazdasági zónájával/kutatási és mentési 
területével vagy ezzel egyenértékű 
területével kapcsolatosak;
b) elektronikus formátumban vannak;
c) a következők valamelyik rendelkezik 
felettük:
I) közhatóság, közhatóság hozta létre vagy 
fogadta, vagy ilyen hatóság kezelésében 
áll vagy az frissítette;
II) közhatóság nevében eljáró természetes 
jogi személy;
III) olyan harmadik fél, aki számára a 17. 
cikk (3) bekezdése értelmében a feltöltési
lehetőségek rendelkezésre állnak;
d) az I., II. vagy III. mellékletben szereplő 
listák valamelyik témájával állnak 
kapcsolatban.
2. Ez az irányelv – az 1. bekezdésben 
meghatározott térbeliadat-készletek 
mellett – szabályozza azokat a műveleteket 
is, amelyeket – számítógépes alkalmazás 
igénybevétele mellett – azon 
adatkészletekben szereplő térbeli adatokon 
vagy a kapcsolatos metaadatokon 
végeznek, amelyekre a továbbiakban 
„térbeliadat-szolgáltatásként” történik 
utalás.
3. Azon térbeliadat-készletek esetében, 
amelyek megfelelnek az 1. bekezdés c) 
pontjában szereplő feltételeknek, de 
amelyek felett egy harmadik fél szellemi 
tulajdonjogokkal rendelkezik, a 
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közhatóság ezen irányelv alapján csak a 
harmadik fél hozzájárulásával 
intézkedhet.
4. Az I., II. és III. mellékletet a Bizottság a 
30. cikk (2) bekezdésében hivatkozott 
eljárással összhangban fogadhatja el, 
figyelembe véve a környezetre közvetlenül 
vagy közvetve hatással bíró közösségi 
politikák támogatását szolgáló térbeli 
adatokra vonatkozó, növekvő igényt.

Indokolás

A módosítás technikai jellegű és az I. fejezet szerkezetátalakításának része. Tartalma átkerül az 
új 5. cikkbe.

6. módosítás
4. cikk

A közhatóság által vagy nevében 
nyilvántartott térbeliadat-készletek esetén 
a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
értelmében, ha a hatóság a tagállamon 
belül a közigazgatás legalsó fokán 
működik, ez az irányelv csak azokra a 
térbeliadat-készletekre vonatkozik, 
amelyek gyűjtése vagy terjesztése egy 
másik közhatóság koordinálása alá 
tartozik vagy azt a nemzeti jog követeli 
meg.

Ezen irányelv alkalmazásában az alábbi 
fogalommeghatározások alkalmazandók:

(1) „térbeli információ infrastruktúrája”: 
bármely olyan infrastruktúra, amelynek 
alkotóelemei körébe tartoznak a 
metaadatok, térbeliadat-készletek és 
térbeliadat-szolgáltatások; hálózati 
szolgáltatások és technológiák; a 
megosztásra, hozzáférésre és 
alkalmazásra vonatkozó megállapodások; 
valamint a koordinációs és monitoring 
mechanizmusok, folyamatok és eljárások, 
amelyeket a jelen irányelvnek megfelelően 
hoztak létre, üzemeltetnek, illetve tesznek 
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hozzáférhetővé;
(2) „térbeli adat”: bármely olyan adat, 
amely közvetlenül vagy közvetve utal egy 
specifikus helyre vagy földrajzi területre;
(3) „térbeliadat-készlet”: térbeli adatok 
bármely azonosítható gyűjteménye;
(4) „térbeliadat-szolgáltatások”: bármely 
olyan tevékenység, amelyet – számítógépes 
alkalmazás behívásával – a térbeliadat-
készletekben található térbeli adatokon, 
illetve a hozzátartozó metaadatokon
végezhetnek;
(5) „tértárgy”: bármely olyan absztrakt 
megjelenítése egy valós tárgynak, amely 
kapcsolatban áll egy meghatározott 
hellyel vagy földrajzi területtel;
(6) „metaadat”: olyan információt jelent, 
amely térbeliadat-készletek és térbeliadat-
szolgáltatások leírását adja és lehetővé 
teszi azok megtalálását, tárolását és 
felhasználását;
(7) „közhatóság” a következőket jelenti:
a) bármely kormányt vagy egyéb 
közigazgatást, beleértve az állami 
tanácsadó testületeket, nemzeti, regionális 
vagy helyi szinten;
b) bármely természetes vagy jogi személy, 
aki vagy amely – nemzeti jogszabály 
értelmében – közigazgatási feladatokat lát 
el, beleértve a környezettel kapcsolatos 
kutatási és egyéb meghatározott 
feladatokat, tevékenységeket, illetve 
szolgáltatásokat; és
c) bármely, közfeladattal megbízott, illetve 
– az a) vagy b) pont alá tartozó testület, 
illetve személy ellenőrzése alatt –
közszolgálatot ellátó természetes vagy jogi 
személy.
A tagállamok kiköthetik, hogy amikor 
testületek, illetve intézmények igazságügyi 
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vagy jogalkotói minőségben járnak el, 
nem tekintendők ezen irányelv értelmében 
közhatóságnak; 
(8) „harmadik személy”: bármely, a 
közhatóságoktól eltérő természetes vagy 
jogi személy.

Indokolás

A módosítás főként technikai jellegű, egyszersmind része az I. fejezet szerkezetátalakításának, 
tartalma pedig  átkerül az új 5. cikk (4) bekezdésébe. Az új megfogalmazás az irányelvet 
koherensebbé teszi.

7. módosítás
5. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában az 
alábbiak minősülnek hatóságnak:

1. Ezen irányelv szabályozása alá 
tartoznak azon térbeliadat-készletek, 
amelyek megfelelnek a következő 
feltételeknek:

a)  kormány vagy egyéb közigazgatás, 
beleértve az állami tanácsadó testületeket, 
nemzeti, regionális vagy helyi szinten;

a) olyan területre vonatkoznak, ahol egy 
tagállam joghatósági jogokat gyakorol; 

b) bármely, nemzeti jogszabály 
értelmében, közigazgatási feladatokat 
ellátó természetes vagy jogi személy, 
beleértve a környezettel összefüggő, 
meghatározott feladatokat, 
tevékenységeket, illetve szolgáltatásokat;

b) elektronikus formátumban vannak;

c) bármely természetes vagy jogi személy, 
aki vagy amely közfeladatokat, illetve 
közszolgálatot lát el, az a) vagy b) alá 
tartozó testület vagy személy irányítása 
alatt.

c) a következők valamelyik rendelkezik 
felettük: 

A tagállamok kiköthetik, hogy 
amennyiben testületek, illetve 
intézmények igazságügyi vagy jogalkotói 
minőségben lépnek fel, azok nem 
tekintendők a jelen irányelv értelmében 
közhatóságnak. 

I) közhatóság, közhatóság hozta létre vagy 
fogadta, vagy ilyen hatóság kezelésében 
áll, illetve az frissítette;
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II) olyan harmadik fél, aki számára a 17. 
cikk (3) bekezdése értelmében a feltöltési 
lehetőségek rendelkezésre állnak;
d) az I., II. vagy III. mellékletben szereplő 
listák valamelyik témájával állnak 
kapcsolatban.
2. Ez az irányelv az 1. bekezdésben 
hivatkozott térbeliadat-készletekben lévő 
adatokkal kapcsolatos térbeliadat-
szolgáltatásokra is vonatkozik.
3. Azon térbeliadat-készletek esetében, 
amelyek megfelelnek az 1. bekezdés c) 
pontjában szereplő feltételeknek, de 
amelyek felett egy harmadik fél szellemi 
tulajdonjogokkal rendelkezik, a 
közhatóság ezen irányelv alapján csak a 
harmadik fél hozzájárulásával 
intézkedhet. 
4. Az 1. bekezdéstől való eltérés 
alkalmazásával, a jelen irányelv csak 
abban az esetben vonatkozik az egy 
tagállamban a legalacsonyabb 
kormányzati szinten működő közhatóság 
tulajdonában lévő vagy rendelkezésére 
álló térbeliadat-készletekre, ha a szóban 
forgó térbeliadat-készletek gyűjtését vagy 
terjesztését másik közhatóság koordinálja, 
illetve azt nemzeti jogszabály előírja.
5. Az I., II. és III. mellékletben hivatkozott 
térbeliadat-témákat a Bizottság a 30. cikk 
(2) bekezdésében hivatkozott eljárásnak 
megfelelően elfogadhatja, hogy ezzel 
figyelembe vegyék a térbeli adatok 
szempontjából alakuló igényeket azon 
közösségi politikák támogatásakor, 
amelyek közvetlenül vagy közvetve 
befolyásolják a környezetet.

Indokolás

A módosítás főként technikai jellegű, egyszersmind része az I. fejezet szerkezetátalakításának. 
Tartalma átkerül az új 4. cikkbe. Az új megfogalmazás az irányelvet koherensebbé teszi.
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Azonkívül, az előadó szükségesnek ítélte közelebbről meghatározni, milyen mértékben 
adaptálhatja a Bizottság az I., II. és III. mellékletet.

8. módosítás
6. cikk

6. cikk
Ezen irányelv alkalmazásában a 
következő fogalommeghatározásokat kell 
alkalmazni:

törölve

1) „térbeli adat”: bármely olyan adat, 
amely közvetlenül vagy közvetve utal egy 
meghatározott helyre vagy földrajzi 
területre;
2) „tértárgy”: bármely olyan, absztrakt 
megjelenítése egy valós tárgynak, amely 
kapcsolatban áll egy meghatározott 
hellyel vagy földrajzi területtel;
3) „metaadat”: olyan információt jelent, 
amely térbeliadat-készletek és térbeliadat-
szolgáltatások leírását adja és lehetővé 
teszi azok megtalálását, tárolását és 
felhasználását;
4) „harmadik személy”: bármely, a 
közhatóságoktól eltérő, természetes vagy 
jogi személy.

Indokolás

A módosítás technikai jellegű és része az I. fejezet szerkezetátalakításának. Tartalma átkerül az 
új 4. cikkbe.

9. módosítás
7. cikk

7. cikk
A tagállamok ezen irányelvvel 
összhangban térinformációs 
infrastruktúrákat hoznak létre és 

törölve
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működtetik azokat.

Indokolás

A jelen cikk anyaga beépül az 1. cikkbe és az irányelv más rendelkezéseibe, amelyek a 
tagállamoktól megkövetelik, hogy hozzák léte és működtessék a térinformációs infrastruktúrák 
különböző alkotóelemeit.

10. módosítás
8. cikk 3. bekezdése

3. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
metaadatok teljesek és jó minőségűek 
legyenek.

3. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
metaadatok teljesek és megfelelő 
minőségűek legyenek.

Indokolás

A metaadatok minősége legyen megfelelő az irányelv célja szempontjából.

11. módosítás
9. cikk

A tagállamok a 8. cikkben említett 
metaadatokat a következő időrendi 
táblázatnak megfelelően hozzák létre:

A tagállamok a 8. cikkben említett 
metaadatokat a következő időrendi 
táblázatnak megfelelően hozzák létre:

a) [a jelen irányelv hatálybalépését követő 
3 éven] belül, az I. és II. mellékletben 
felsorolt témák egy vagy több megfelelő 
térbeliadat-készlete esetén;

a) legkésőbb [a jelen irányelv 
hatálybalépését követő 3 éven belül], az I. 
és II. mellékletben felsorolt témáknak 
megfelelő térbeliadat-készletek esetén;

b) [a jelen irányelv hatálybalépését követő 
6 éven] belül a III. mellékletben felsorolt 
témák egy vagy több megfelelő térbeliadat-
készlete esetén.

(b) legkésőbb [az irányelv hatálybalépését 
követő 6 éven] belül, a III. mellékletben 
felsorolt témáknak megfelelő térbeliadat-
készletek esetén.

Indokolás

Az előadó tisztázza, hogy a tagállamoktól elvárják,  kezdjék korábban a metaadatok előállítását 
és, hogy a határidő az a legutolsó időpont, ameddig az érintett adatokat elő kell állítani.
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12. módosítás
11. cikk 2. bekezdése

2. Azok a személyek, akik a térinformációs 
infrastruktúrában játszott szerepük 
természeténél fogva kapcsolatban vannak a 
térbeli adatokkal, ideértve a felhasználókat, 
az előállítókat, az értéknövelt 
szolgáltatások nyújtóit és a koordináló 
testületeket, lehetőséget kapnak az 1. 
bekezdésben előírt végrehajtási szabályok 
előkészítésében való részvételre.

2. Azok a természetes és jogi személyek, 
akik a térinformációs infrastruktúrában 
játszott szerepük természeténél fogva 
kapcsolatban vannak a térbeli adatokkal, 
ideértve a felhasználókat, az előállítókat, az 
értéknövelt szolgáltatások nyújtóit és a 
koordináló testületeket, lehetőséget kapnak 
az 1. bekezdésben előírt végrehajtási 
szabályok tartalmával kapcsolatos 
előkészítő megbeszéléseken való 
részvételre, a 30. cikkben hivatkozott 
bizottsági megvitatást megelőzően.

Indokolás

A „természetes és jogi személyek” kifejezéssel történő kiegészítés az egyértelművé tétel 
szándékával történt. Nyilvánvaló, hogy ezek a kifejezések lényegesen és jelentősen 
hozzájárulhatnak az INSPIRE végrehajtásához. Szerepüket egyértelműbbé kell tenni.

13. módosítás
12. cikk

1. A 11. cikk (1) bekezdése a) pontjában 
biztosított végrehajtási szabályokat úgy 
kell kialakítani, hogy oly módon tegyék 
lehetővé a térbeliadat-készletek 
összekapcsolását, szolgáltatások esetén 
pedig a közös működtetést, hogy az 
eredmény a térbeliadat-készletek vagy -
szolgáltatások olyan, koherens 
kombinációját adja, amely hozzáadott 
értéket képvisel anélkül, hogy az a kezelő 
vagy gép részéről további beavatkozást 
igényelne.

1. A 11. cikk (1) bekezdésében biztosított 
végrehajtási szabályokat úgy kell 
kialakítani, hogy oly módon tegyék 
lehetővé a térbeliadat-készletek 
összekapcsolását, szolgáltatások esetén 
pedig a közös működtetést, hogy az 
eredmény a térbeliadat-készletek vagy -
szolgáltatások olyan, koherens 
kombinációját adja, amely hozzáadott 
értéket képvisel anélkül, hogy az a kezelő 
vagy gép részéről további beavatkozást 
igényelne.

2. A 11. cikk (1) bekezdése a) pontjában 
biztosított végrehajtási szabályok 
meghatározzák a térbeli adatok 
tekintetében érintett tértárgyak fogalmát és 
osztályozását, továbbá ezen térbeli adatok 

2. A 11. cikk (1) bekezdésében biztosított 
végrehajtási szabályok meghatározzák a 
térbeli adatok tekintetében érintett
tértárgyak fogalmát és osztályozását, 
továbbá ezen térbeli adatok földrajzi 
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földrajzi vonatkozásának milyenségét. vonatkozásának milyenségét.

Indokolás

Az 11. cikk egész (1) bekezdése érintett.

14. módosítás
13. cikk 1. bekezdése

1. Az I. vagy II. mellékletben felsorolt 
témák egy vagy több megfelelő térbeliadat-
készlete esetén, a 11. cikk (1) bekezdése a) 
pontjában biztosított végrehajtási 
szabályok megfelelnek a (2), (3) és (4) 
bekezdésben meghatározott feltételeknek.

1. Az I. vagy II. mellékletben felsorolt 
témáknak megfelelő térbeliadat-készletek 
esetén, a 11. cikk (1) bekezdésében 
biztosított végrehajtási szabályok 
megfelelnek a (2), (3) és (4) bekezdésben 
meghatározott feltételeknek.

Indokolás

A 11. cikk egész (1) bekezdése érintett.

15. módosítás
13. cikk 2. bekezdésének c) pontja

c) az alapvető tulajdonságok és az ezeknek 
megfelelő, a tematikus politikák széles 
köre számára együttesen megkövetelt 
többnyelvű fogalomtár;

c) az alapvető tulajdonságok és az ezeknek 
megfelelő, azon politikák széles köre 
számára együttesen megkövetelt 
többnyelvű fogalomtár, amelyeknek 
közvetlen vagy közvetett hatása lehet a 
környezetre;

Indokolás

Szükséges a témákra összpontosítani.

16. módosítás
14. cikk

A 11. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott végrehajtási szabályokat a 
következő időrendi táblázatnak 

A 11. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
végrehajtási szabályokat a következő 
időrendi táblázatnak megfelelően fogadják 
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megfelelően fogadják el: el:

a) az I. mellékletben felsorolt témák egy 
vagy több megfelelő térbeliadat-készlete 
esetén [az ezen irányelv hatálybalépését 
követő 2 éven] belül;

a) az I. mellékletben felsorolt témáknak 
megfelelő térbeliadat-készletek esetén 
[legkésőbb az ezen irányelv 
hatálybalépését követő 2 éven belül];

b) a II. vagy III. mellékletben felsorolt 
témák egy vagy több megfelelő térbeliadat-
készlete esetén [az ezen irányelv 
hatálybalépését követő 5 éven] belül.

b) a II. vagy III. mellékletben felsorolt 
témáknak megfelelő térbeliadat-készletek 
esetén [legkésőbb az ezen irányelv 
hatálybalépését követő 5 éven belül]. 

Indokolás

Az előadó tisztázza, hogy a végrehajtási szabályok korábbi elfogadása várható, mint az a 
legkésőbbi időpont, ameddig a vonatkozó végrehajtási szabályokat ki kell alakítani.

17. módosítás
15. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a 11. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott megfelelő előírások 
elfogadásának időpontjától számított két 
éven túl gyűjtött vagy frissített térbeliadat-
készleteket a térbeliadat-készletek 
hozzáigazítása vagy átalakítása útján az 
előírásoknak megfelelően összehangolják.

A tagállamok biztosítják, hogy a 11. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott megfelelő 
előírások elfogadásának időpontjától 
számított két éven túl gyűjtött vagy 
frissített térbeliadat-készleteket a 
térbeliadat-készletek hozzáigazítása vagy 
átalakítása útján az előírásoknak 
megfelelően összehangolják.

Indokolás

A 11. cikk egész (1) bekezdése érintett.

18. módosítás
6. cikk 2. bekezdése

2. Annak biztosítása érdekében, hogy a két 
tagállam közti határon átnyúló helyzetű 
térjellemzőre vonatkozó térbeli adatok 
koherensek legyenek, a tagállamok 
értelemszerűen kölcsönös egyetértésben 
határozzák meg az ilyen közös 

2. Annak biztosítása érdekében, hogy a két 
vagy több tagállam közti határon átnyúló 
helyzetű térjellemzőre vonatkozó térbeli 
adatok koherensek legyenek, a tagállamok 
értelemszerűen  kölcsönös egyetértésben 
határozzák meg az ilyen közös 
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térjellemzők leírásának módját és 
helyzetét.

térjellemzők leírásának módját és 
helyzetét.

Indokolás

Bizonyos esetekbe, két vagy több tagállam is érintett lehet.

19. módosítás
17. cikk

1. A tagállamok azzal a céllal hozzák létre 
és működtetik a feltöltési szolgáltatásokat, 
hogy a 18. cikk (1) bekezdésében 
hivatkozott szolgáltatásokon keresztül 
elérhetővé tegyék a metaadatokat, a 
térbeliadat-készleteket és -szolgáltatásokat.

1. A tagállamok azzal a céllal hozzák létre 
és működtetik a hálózatba kapcsolási 
szolgáltatásokat, hogy a 18. cikk (1) 
bekezdésében hivatkozott szolgáltatásokon 
keresztül elérhetővé tegyék a metaadatokat, 
a térbeliadat-készleteket és 
-szolgáltatásokat.

2. A közhatóságok számára elérhetővé kell 
tenni az (1) bekezdésben említett feltöltési
szolgáltatásokat.

2. A közhatóságok számára elérhetővé kell 
tenni az (1) bekezdésben említett hálózatba 
kapcsolási szolgáltatásokat.

3. Az (1) bekezdésben említett feltöltési 
szolgáltatásokat kérésre elérhetővé kell 
tenni harmadik fél számára, amennyiben 
térbeliadat-készleteik és -szolgáltatásaik 
megfelelnek azoknak a végrehajtási 
szabályoknak, amelyek kötelezettségeket 
fogalmaznak meg, különösen a 
metaadatokra, a hálózati szolgáltatásokra 
és az interoperabilitásra vonatkozóan.

3. Az (1) bekezdésben említett hálózatba 
kapcsolási szolgáltatásokat kérésre 
elérhetővé kell tenni harmadik fél számára, 
amennyiben térbeliadat-készleteik és -
szolgáltatásaik megfelelnek azoknak a 
végrehajtási szabályoknak, amelyek 
kötelezettségeket fogalmaznak meg, 
különösen a metaadatokra, a hálózati 
szolgáltatásokra és az interoperabilitásra 
vonatkozóan.

Indokolás

Az előadó tisztázni kívánja a „feltöltési szolgáltatások” kifejezést.

20. módosítás
18. cikk 1. bekezdésének 2. albekezdése

Ezek a szolgáltatások legyenek könnyen 
igénybe vehetők és az Interneten vagy 

Ezek a szolgáltatások a nyilvánosság 
számára könnyen igénybe vehetők és az 
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bármely, a nyilvánosság számára
rendelkezésre álló, megfelelő távközlési 
eszközön keresztül elérhetők.

Interneten vagy bármely megfelelő 
távközlési eszközön keresztül elérhetők
kell, hogy legyenek.

Indokolás

Az előadó egyértelművé teszi, hogy a szolgáltatásoknak a nyilvánosság rendelkezésére kell 
állniuk.

21. módosítás
22. cikk a) pontja

a) a 17 cikk (1), a 18. cikk (1) és a 20. cikk 
(2) bekezdésében említett szolgáltatásokra 
vonatkozó műszaki előírásokat, továbbá a 
technológiai fejlődést figyelembe véve, a 
minimális mértékű teljesítési feltételeket 
ezen szolgáltatásokra vonatkozóan;

a) a 17 cikk (1), a 18. cikkben és a 20. cikk 
(2) bekezdésében említett szolgáltatásokra 
vonatkozó műszaki előírásokat, továbbá a 
technológiai fejlődést figyelembe véve, a 
minimális mértékű teljesítési feltételeket 
ezen szolgáltatásokra vonatkozóan;

Indokolás

Fontos, hogy a bizottság a 18. cikk teljes egészét figyelembe vegye.

22. módosítás
23. cikk 1. bekezdésének 2. albekezdése

Az első albekezdésben előírt intézkedések 
a használat szintjén eleve 
megakadályoznak mindenféle – különösen 
tranzakciós, eljárási, jogi, intézményi vagy 
pénzügyi természetű – megszorítást.

Az első albekezdésben előírt intézkedések 
eleve megakadályoznak mindenféle –
különösen tranzakciós, eljárási, jogi, 
intézményi vagy pénzügyi természetű –
megszorítást, amelyre a használat szintjén 
kerül sor.

Indokolás

Szükség van a hozott intézkedések szigorítására.

23. módosítás
25. cikk 1 bekezdése
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1. A tagállamok kijelölik a megfelelő 
struktúrákat és mechanizmusokat 
mindazok hozzájárulásának koordinálására, 
akik térinformációs infrastruktúráik miatt 
érdekeltek, mint például a felhasználók, 
szolgáltatók, az értéknövelt szolgáltatást 
nyújtók és a koordináló testületek.

A tagállamok biztosítják, hogy a megfelelő 
struktúrákat és mechanizmusokat 
mindazok hozzájárulásának koordinálására, 
akik térinformációs infrastruktúráik miatt 
érdekeltek– a különböző kormányzati 
szinteken – ki legyenek jelölve. A 
felhasználók, szolgáltatók, az értéknövelt 
szolgáltatásokat nyújtók és a koordináló 
testületek tartoznak mindazoknak a 
körébe, akik térinformatikai 
infrastruktúráikban érdekeltek.

Indokolás

Az előadó figyelembe kívánja venni az egyes tagállamok különböző illetékességeinek 
alkotmányos közreműködését. 

24. módosítás
26. cikk 2. bekezdése

2. Az irányelvvel kapcsolatban minden 
tagállam kijelöli a Bizottsággal fenntartott 
kapcsolatért felelős közhatóságot.

2. Az irányelvvel kapcsolatban minden 
tagállam kijelöli a Bizottsággal fenntartott 
kapcsolatért felelős kapcsolattartó pontot. 
E kijelölés az egyes tagállamok különböző 
illetékességei közreműködésének sérelme 
nélkül történik.

Indokolás

Az előadó figyelembe kívánja venni az egyes tagállamok különböző illetékességeinek 
alkotmányos közreműködését.

25. módosítás
27. cikk

Ezen irányelv végrehajtását az európai 
szabványügyi testületek által a 98/34/EK 
irányelvben meghatározott eljárással 
összhangban elfogadott szabványok 
támogatják.

Ezen irányelv végrehajtását az európai 
szabványügyi testületek és a nemzetközi 
szabványügyi testületek által a 98/34/EK 
irányelvben meghatározott eljárással 
összhangban elfogadott szabványok 
támogatják.
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Indokolás

A különböző fogalommeghatározások alkalmazásával kapcsolatos mindennemű félreértés 
elkerülésére, az előadó az európai és nemzetközi fogalommeghatározások alkalmazását ajánlja. 
Ez is hozzájárul majd az okmány olvashatóságához.

26. módosítás
A 31. cikk 1. bekezdése

A Bizottság [a hatálybalépést követő 7. év] 
…-tól kezdve hat évenként beszámolót 
nyújt be az irányelv alkalmazásáról az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

A Bizottság [a hatálybalépést követő 7. 
év]…-tól kezdve – a 29. cikkben 
hivatkozott tagállamok jelentések alapján
– hat évenként beszámolót nyújt be az 
irányelv alkalmazásáról az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Indokolás

Az olyan kérdések kellő figyelemmel kísérése érdekében, mint a költség és az előnyök, a 
Bizottság az Európai Parlament és a Tanács felé jelentésben kívánja megfogalmazni a 
tagállamoknak az ezzel a kérdéssel kapcsolatos megállapításait.

27. módosítás
I. melléklet 4. bekezdése

A nemzeti felségterület helyi, regionális és 
nemzeti igazgatási egységekre osztva. A 
közigazgatási egységeket közigazgatási 
határvonalak választják el egymástól. 
Továbbá idetartoznak az államhatárok és a 
partvonal is.

A nemzeti felségterületet helyi, regionális 
és nemzeti igazgatásra osztó igazgatási 
egységek. A közigazgatási egységeket 
közigazgatási határvonalak választják el 
egymástól. Továbbá idetartoznak az 
államhatárok és a partvonal is.

Indokolás

Az előadó tisztázza, hogy az I. melléklet (4) bekezdésének tárgya a közigazgatási egységek, nem 
pedig a nemzeti felségterület.

28. módosítás
A II. melléklet 5. bekezdése
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5. Ortofotók 5. Földi megfigyelés

A föld felszínének földrajzi referenciákkal 
ellátott, műhold vagy levegőbe telepített 
érzékelők által készített képi adatai.

A földről műhold vagy levegőbe telepített 
érzékelők által készített képek.

Indokolás

Az előadó – miközben tisztázza, hogy a térbeli adatok a földi megfigyelés képeihez, nem pedig a 
metaadatokhoz kapcsolódnak (azaz, a térbeli adatok a képeken lévő adatokra vonatkoznak) –
összhangba hozza e téma ismertetését a többi téma ismertetésével.

29. módosítás
II. melléklet 5 a bekezdése (új)

5a. Geológia
A geológia jellemzése az összetétel és 
szerkezet szerint történik. Idetartozik a 
fekükőzet és a geomorfológia.

Indokolás

A geológiát ugyanolyan mértékben kell összhangba hozni, mint azokat a víztartó rétegeket, 
amelyekre az I. melléklet (6) bekezdésében történik utalás, mivel harmonizált geológiai adatok 
szükségesek a víztartó rétegekkel kapcsolatos adatok harmonizálásához. Ezért, a  különleges 
adatok „geológiával” kapcsolatos témáját átvittük a III. melléletből a II. mellékletbe.

30. módosítás
A III. melléklet 4. bekezdése

4. Geológia törölve
Az összetétel és szerkezet alapján 
jellemzett földtan. Ideértve a fekükőzetet 
és a geomorfológiát.

Indokolás

A geológiát ugyanolyan mértékben kell összhangba hozni, mint azokat a víztartó rétegeket, 
amelyekre az I. melléklet (6) bekezdésében történik utalás, mivel harmonizált geológiai adatok 
szükségesek a víztartó rétegekkel kapcsolatos adatok harmonizálásához. Ezért, a  különleges 
adatok „geológiával” kapcsolatos témáját átvittük a III. melléletből a II. mellékletbe.
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31. módosítás
III. melléklet 6. bekezdése

A környezet minőségével közvetlenül 
(járványok, betegségek terjedése, 
környezeti stressz hatására bekövetkező 
egészségkárosodások, légszennyezés, 
kémiai anyagok, az ózonréteg 
elvékonyodása, zaj stb.) vagy közvetve 
(élelmiszer, genetikailag módosított 
szervezetek, stressz stb.) kapcsolatos 
betegségek előfordulásának földrajzi 
eloszlása.

A környezet minőségével közvetlenül 
(járványok, betegségek terjedése, 
környezeti stressz hatására bekövetkező 
egészségkárosodások, légszennyezés, 
kémiai anyagok, az ózonréteg 
elvékonyodása, zaj stb.) vagy közvetve 
(élelmiszer, genetikailag módosított 
szervezetek, stressz stb.) kapcsolatos 
megbetegedési és halálozási 
arányszámoknak a földrajzi eloszlása.

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy a halálozási arányszámmal kapcsolatos adatok ugyanannyira fontosak, 
mint a megbetegedési arányszámra vonatkozó adatok, ennélfogva szükséges az ezzel történő 
kiegészítés.

32. módosítás
A III. melléklet 7. bekezdése

A közigazgatás által biztosított ellátások 
helyszíne, a kórházak és gyógyellátó 
helyek, iskolák, óvodák stb. Idetartozik a 
közhatóságok által vagy számára 
üzemeltetett szennyvíz- és hulladékkezelő 
helyek, az energiaellátás, a termelőhelyek 
és a környezet megfigyelését végző 
állomások.

A közmű- és a közigazgatási szolgáltatások 
körébe tartoznak a felszíni és felszín alatti 
közműhálózatok és létesítmények, például 
szennyvíz- és hulladékkezelő helyek, az 
energiaellátás, a távközlés és vízellátás, 
valamint az olyan közigazgatási és 
szociális állami szolgáltatások, mint a 
közigazgatás, iskolák és kórházak.
Környezetvédelmi megfigyelő 
létesítmények helye és működése. 
Idetartozik az emisszióknak, a környezeti 
közegek (tengeri környezet, szárazföldi 
felszíni és felszín alatti víztömegek, levegő 
és talaj), valamint az egyéb ökológiai 
paramétereknek (biodiverzitás, a 
vegetáció ökológiai állapota stb.) a 
megfigyelése és mérése, közhatóságok 
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révén vagy nevében.

Indokolás

Ez két teljesen eltérő kategória. A monitoring létesítmények rendkívül fontosak a környezettel 
kapcsolatos térbeli adatok szempontjából, amelynek érvényt is fogunk szerezni.

33. módosítás
III. melléklet 11. bekezdése

Az európai, nemzeti, regionális és helyi 
szintű jelentések készítése céljából 
irányított, szabályozott vagy használt 
területek. Idetartoznak a lerakóhelyek, az 
ivóvízforrásokat övező, korlátozás alá 
tartozó területek, a nitrátérzékeny területek, 
a tengeri vagy nagy kiterjedésű belvizek 
szabályozott hajózóútjai, a 
hulladéklerakásra kijelölt OSPAR 
területek, zajvédelmi zónák, előkészítő és 
bányászati engedély-köteles területek, 
folyómedri kerületek, az OSPAR 
jelentésekért felelős egységek és a 
tengerparti igazgatási térségek. 

A nemzetközi, európai, nemzeti, regionális 
és helyi szintű jelentések készítése céljából 
irányított, szabályozott vagy használt 
területek. Idetartoznak a lerakóhelyek, az 
ivóvízforrásokat övező, korlátozás alá 
tartozó területek, a nitrátérzékeny területek, 
a tengeri vagy nagy kiterjedésű belvizek 
szabályozott hajózóútjai, a 
hulladéklerakásra kijelölt OSPAR 
területek, zajvédelmi zónák, előkészítő és 
bányászati engedély-köteles területek, 
folyómedri kerületek, az OSPAR 
jelentésekért felelős egységek és a 
tengerparti igazgatási térségek.

Indokolás

A nemzetközi szint – amint ezt a példalistán előírt példák is mutatják – rendkívül jelentős, ezért 
szükséges az ezzel történő kiegészítés. 
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EXPLANATORY STATEMENT

Background

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

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

The Commission proposal

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

  
1 Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to 
environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC, OJ L 41, 14.2.2003, p.26-32 as a result of 
progress made in the Arhus Convention and Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council 
of 17 November 2003 on the re-use of public sector information, OJ L 345, 31.12.2003, p. 90-96.
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technological and environmental development.

Despite these initiatives, some major problems concerning access and use of spatial information 
persist and consist in fragmentation of data sets and sources, gaps in availability, lack of 
harmonisation between data sets at different geographical scales and duplication of information 
collection. It aspires streamlining of spatial information flows and information collection and 
promoting the coordination of stakeholders across sectors and across levels of government; in 
short to help providing the knowledge base for policies affecting the environment in order to 
contribute to sustainable development. The proposal also contains wider social and economic 
benefits for the public and private sector.

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

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

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

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

Assessment of the proposal by your rapporteur

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

It is therefore more than urgent to give the European Union the appropriate infrastructure 
allowing for an efficient use of data already collected in the field of spatial information. The 
most important objective is to reduce obstacles between public authorities in sharing data, 
especially in the field of environment. In this respect, chapter V of the proposed directive on 
data-sharing and re-use is of crucial importance. The initiative should reduce duplication, gaps 
in availability and lack of harmonisation, which constitute barriers to the efficient use of 
existing data. 

INSPIRE will be complementary to the PSI and the access to environmental information 
directives. It addresses a number of issues, not dealt with in these directives, such as data-
sharing between public authorities, and the issue of interoperability. On some other items which 
are also covered by the PSI or the access to environmental information directives, this directive 
goes further than the other directives, but remains in line with their main objectives. Hence, 
there is no obvious conflict between INSPIRE and the other directives.

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

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

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

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

A frequently heard criticism is the (possible) loss of revenue for data providers. The directive 
has by no means the intention to saddle these organisations with financial problems. The 
proposal allows the Member States to address this issue, notwithstanding the provisions in 
Article 20.
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Your rapporteur recognises the security and confidentiality issue and the concerns related to 
this, but in her opinion the subject is sufficiently covered by Article 19. 

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

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

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

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


