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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeistas tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems dokumentą rengusiems 
skyriams tas teises akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant 
galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar 
praleistas vietas).Pakeistiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas 
atitinkamų skyrių sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, sukuriančios Bendrijos 
erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE)
(KOM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2004)0516)1

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 1 dalį, kuriomis 
vadovaujantis Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0099/2004), 

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
pranešimą (A6-0000/2005),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją vėl į jį kreiptis, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba pakeisti jį kitu 
tekstu.

3. įpareigoja Pirmininką perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos pasiūlytas tekstas
Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
15 konstatuojamoji dalis

15) Tam, kad Bendrijoje įvairūs valdžios 
institucijų lygmenys dalintųsi erdviniais 
duomenimis, reikalingos tinklo paslaugos.
Šios tinklo paslaugos turėtų sudaryti 
galimybę surasti, transformuoti, žiūrėti, 
parsisiųsdinti erdvinius duomenis ir juos 
naudoti e. verslo paslaugoms teikti. Tinklo 
paslaugos turėtų būti teikiamos pagal 
bendrai sutartas specifikacijas ir 
minimalius veiklos reikalavimus, kad būtų 
užtikrintas valstybėse narėse esančių 
infrastruktūrų sąveikumas. Viena iš tinklo 
paslaugų turėtų būti duomenų įkėlimo

15) Tam, kad Bendrijoje įvairūs valdžios 
institucijų lygmenys dalintųsi erdviniais 
duomenimis, reikalingos tinklo paslaugos.
Šios tinklo paslaugos turėtų sudaryti 
galimybę surasti, transformuoti, žiūrėti, 
parsisiųsdinti erdvinius duomenis ir juos 
naudoti e. verslo paslaugoms teikti. Tinklo 
paslaugos turėtų būti teikiamos pagal 
bendrai sutartas specifikacijas ir 
minimalius veiklos reikalavimus, kad būtų 
užtikrintas valstybėse narėse esančių 
infrastruktūrų sąveikumas. Viena iš tinklo 
galimybių turėtų būti tinklinio ryšio

  
1 Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
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galimybė, kuri suteiktų galimybę valdžios 
institucijoms leisti naudotis savo erdvinių 
duomenų rinkiniais ir paslaugomis.

paslaugos, kurios suteiktų galimybę 
valdžios institucijoms leisti naudotis savo 
erdvinių duomenų rinkiniais ir 
paslaugomis.

Justification

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

Pakeitimas 2
22 konstatuojamoji dalis

22) Siekiant efektyviai įgyvendinti 
erdvinės informacijos infrastruktūrą, reikia 
visų tuo suinteresuotų asmenų, nesvarbu ar 
jie būtų teikėjai, ar naudotojai, 
koordinavimo. Todėl reikėtų įsteigti 
tinkamas koordinavimo struktūras ir 
valstybių narių, ir Bendrijos lygiu.

22) Siekiant efektyviai įgyvendinti 
erdvinės informacijos infrastruktūrą, reikia 
visų tuo suinteresuotų asmenų, nesvarbu ar 
jie būtų teikėjai, ar naudotojai, 
koordinavimo. Todėl įvairios 
kompetencijos lygmenyse reikėtų įsteigti 
tinkamas koordinavimo struktūras.
Atsižvelgiant į skirtingą kompetencijos 
valstybėje narėje paskirstymą, kiekvienoje 
valstybėje narėje turėtų būti įsteigta už tai 
atsakinga tarnyba.  

Justification

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

Pakeitimas 3
23 konstatuojamoji dalis

23) Tam, kad būtų pasinaudota atitinkama 
Europos standartizavimo institucijų 
patirtimi, reikia, kad šiai direktyvai 
įgyvendinti būtinos priemonės būtų 
paremtos Europos standartizavimo 
institucijų pagal procedūrą, numatytą 1998 
m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatančią 
informacijos apie standartus ir techninius 
reglamentus pateikimo tvarką, priimtais 
standartais.

23) Tam, kad būtų pasinaudota atitinkama 
Europos standartizavimo institucijų ir
tarptautinių standartizavimo institucijų 
patirtimi, reikia, kad šiai direktyvai 
įgyvendinti būtinos priemonės būtų 
paremtos Europos standartizavimo 
institucijų pagal procedūrą, numatytą 1998 
m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 98/34/EB, nustatančią 
informacijos apie standartus ir techninius 
reglamentus pateikimo tvarką, priimtais 
standartais ir tarptautinių standartizavimo 
institucijų patvirtintais standartais.
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Justification

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

Pakeitimas 4
1 straipsnio 1 dalis

1. Ši direktyva nustato bendrąsias 
Bendrijos erdvinės informacijos 
infrastruktūros, Bendrijos aplinkos 
politikos ir kitų tiesioginės arba 
netiesioginės įtakos gamtai galinčių daryti 
veiklos sričių ir veiksmų reikmėms, 
sukūrimo taisykles.

1. Ši direktyva nustato bendrąsias 
Bendrijos taisykles, kurių tikslas –
reglamentuoti Bendrijos erdvinės 
informacijos infrastruktūros sukūrimą, 
Bendrijos aplinkos politikos ir kitų 
tiesioginės arba netiesioginės įtakos gamtai 
galinčių daryti veiklos sričių ir veiksmų 
reikmėms.

Justification

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

Pakeitimas 5
2 straipsnis

2 straipsnis
1. Ši direktyva reglamentuoja 
identifikuojamus erdvinių duomenų 
rinkinius, (toliau – „erdvinių duomenų 
rinkiniai”), kurie atitinka šias sąlygas:

Išbraukta.

a) jie yra susiję su valstybės narės 
jurisdikcijoje esančia teritorija arba jos 
išimtine ekonomine zona ir (arba) 
paieškos ir gelbėjimo rajonu arba jų 
atitikmeniu;
b) jie yra saugomi elektroniniu formatu;
c) juos turi vienas iš šių subjektų:
valdžios institucija – valdžios institucijos 
sukurti arba gauti, arba valdžios 
institucijos tvarkomi ir naujinami;
ii) fizinis arba juridinis asmuo valdžios 
institucijos vardu;
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iii) trečioji šalis, kuriai pagal 17 straipsnio 
3 dalį suteikta įkėlimo teisė:
d) susiję su viena ar keliomis I, II ir III 
prieduose nurodytų temų.
2. Be pirmoje dalyje nurodytų erdvinių 
duomenų rinkinių ši direktyva taip pat 
reglamentuoja operacijas, kurias galima 
atlikti su erdvinės informacijos rinkiniais 
arba susijusiais meta duomenimis 
naudojant kompiuterines programas, 
toliau – „erdvinių duomenų paslaugos“.
3. Jei erdvinių duomenų rinkiniai atitinka 
pirmos dalies c punkto sąlygas, bet 
intelektinės nuosavybės teisės į juos 
priklauso trečiajai šaliai, valdžios 
institucija gali imtis šioje direktyvoje 
numatytų veiksmų tik gavusi tos trečiosios 
šalies sutikimą.
4. Komisija, atsižvelgdama į kintantį 
erdvinių duomenų poreikį Bendrijos 
veiklos sritims, kurios tiesiogiai arba 
netiesiogiai veikia aplinką, gali pritaikyti 
I, II ir III priedus 30 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka.

Justification

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

Pakeitimas 6
4 straipsnis

Jei erdvinių duomenų rinkinius turi 
žemiausiame valstybės narės viešojo 
administravimo lygmenyje esanti valdžios 
institucija arba trečioji šalis jos vardu, ši 
direktyva taikoma tik tiems erdvinių 
duomenų rinkiniams, kurių rinkimą arba 
platinimą koordinuoja kita valdžios 
institucija arba jei to rinkimo arba 
platinimo reikalauja nacionalinė teisė.

Šioje direktyvoje vartojami tokie 
apibrėžimai:

1) „erdvinės informacijos infrastruktūra“ 
– infrastruktūra, kurios sudedamosios 
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dalys apima meta duomenis, erdvinių 
duomenų rinkinius ir erdvinių duomenų 
paslaugas; tinklo paslaugos ir 
technologijos; susitarimai dėl dalijimosi 
informacija, prieigos bei naudojimosi; bei 
koordinavimo ir stebėjimo mechanizmai, 
procesai ir procedūros (tvarka) įsteigtos, 
valdomos arba padarytos prieinamomis 
vadovaujantis šia direktyva;  
2) „erdviniai duomenys“ reiškia bet 
kokius duomenis, tiesiogiai arba 
netiesiogiai susijusius su konkrečia vieta 
arba geografine vietove;
3) „erdvinių duomenų rinkinys“ reiškia 
atpažįstamą erdvinių duomenų rinkinį;
4) „erdvinių duomenų paslaugos“ –
veiksmai, kurie gali būti atlikti naudojant 
kompiuterines programas erdvinių 
duomenų, esančių erdvinių duomenų 
rinkiniuose arba susijusiuose meta 
duomenyse, atžvilgiu;
5) „erdviniai objektai“ reiškia abstraktų 
egzistuojančio objekto, susijusio su 
konkrečia vieta ar geografine vietove, 
atvaizdą;
6) „meta duomenys“ reiškia erdvinių 
duomenų rinkinius ir erdvinių duomenų 
paslaugas aprašančią informaciją, skirtą 
jiems surasti, inventorizuoti ir naudoti;
7) „viešoji institucija“:
a) nacionalinio, regioninio ar vietinio 
lygio vyriausybė ar kita viešoji 
administracija, įskaitant viešuosius 
patariamuosius organus;
b) bet koks fizinis ar juridinis asmuo, 
atliekantis viešojo administravimo 
funkciją pagal nacionalinę teisę, įskaitant 
ir su aplinka susijusias specifines 
pareigas, veiksmus ar paslaugas; ir
c) bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, 
turintis visuomeninių įsipareigojimų arba 
funkcijų, arba teikiantis viešąsias 
paslaugas prižiūrint tarnybai arba 
asmeniui, patenkančiam į a) arba b) 
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punkto apibrėžimą.
Valstybės narės gali nustatyti, kad 
organai ar institucijos atliekančios 
teismines ar įstatymų leidybos funkcijas, 
nelaikomi valdžios institucijomis šios 
direktyvos tikslais.
8) „trečioji šalis“ reiškia bet kokį fizinį ar 
juridinį asmenį, kuris nėra valdžios 
institucija.

Justification

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

Pakeitimas 7
5 straipsnis

Šioje direktyvoje valdžios institucijomis 
laikoma:

1. Šia direktyva apimami tokias sąlygas 
patenkinantys erdvinių duomenų 
rinkiniai:

a) nacionalinio, regioninio ar vietinio 
lygio vyriausybė ar kita viešoji 
administracija, įskaitant viešuosius 
patariamuosius organus;

a) jie yra susiję su vietove, kurioje 
valstybė narė turi teisingumo vykdymo 
galią;

b) bet koks fizinis ar juridinis asmuo, 
atliekantis viešojo administravimo 
funkciją pagal nacionalinę teisę, įskaitant 
ir su aplinka susijusias specifines 
pareigas, veiksmus ar paslaugas;

b) jie yra saugomi elektroniniu formatu;

c) bet koks viešąsias pareigas ar funkcijas 
vykdantis arba teikiantis viešojo pobūdžio 
paslaugas fizinis ar juridinis asmuo, kurį 
kontroliuoja organas arba asmuo, 
atitinkantis a ar b punktuose išdėstytus 
kriterijus.

c) juos turi vienas iš šių subjektų arba 
trečioji šalis jų vardu:

Valstybės narės gali nustatyti, kad
organai ar institucijos atliekančios 
teismines ar įstatymų leidybos funkcijas, 
nelaikomi valdžios institucijomis šios 
direktyvos tikslais.

i) valdžios institucija, kai duomenis rinko, 
sukūrė arba gavo, ar juos tvarko arba 
atnaujina ta institucija;

ii) trečioji šalis, vadovaujantis 17 
straipsnio 3 dalimi gavusi prieigą prie 
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tinklinio ryšio paslaugų;
d) jie susiję su viena ar keliomis I, II ir III 
prieduose nurodytų temų.
2. Šia direktyva taip pat apimamos 
erdvinių duomenų paslaugos, susijusios 
su erdvinių duomenų rinkiniuose 
esančiais duomenimis, minimais 1 dalyje.
3. Jei erdvinių duomenų rinkiniai atitinka 
pirmos dalies c punkto sąlygas, bet 
intelektinės nuosavybės teisės į juos 
priklauso trečiajai šaliai, valdžios 
institucija gali imtis šioje direktyvoje 
numatytų veiksmų tik gavusi tos trečiosios 
šalies sutikimą.
4. Nukrypstant nuo 1 dalies, šia direktyva 
apimami erdvinių duomenų rinkiniai, 
turimi valdžios institucijos arba kitų 
subjektų jos vardu, valstybėje narėje 
veikiant žemiausiu vyriausybiniu 
lygmeniu tik tuo atveju, kai tokių erdvinių 
duomenų rinkinių surinkimas arba 
skleidimas koordinuojamas kitos valdžios 
institucijos arba yra būtinas remiantis 
nacionaline teise.  
5. Erdvinių duomenų objektai, minimi I, 
II ir III prieduose Komisijos gali būti 
patvirtinti vadovaujantis tvarka, nurodyta 
30 straipsnio 2 dalyje, atsižvelgiant į 
didėjantį erdvinių duomenų poreikį 
Bendrijos politikoms kryptims, tiesiogiai 
arba netiesiogiai darančioms įtaką 
aplinkai.  

Justification

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

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

Pakeitimas 8
6 straipsnis



PE 349.811v01-00 12/13 PR\544714LT.doc

LT

6 straipsnis
Šioje direktyvoje vartojami tokie 
apibrėžimai:

Išbraukta.

1) „erdviniai duomenys“ reiškia bet 
kokius duomenis, kurie tiesiogiai arba 
netiesiogiai apibūdina konkrečią vietą 
arba geografinę vietovę;
2) „erdviniai objektai“ reiškia abstraktų 
egzistuojančio objekto, susijusio su 
konkrečia vieta ar geografine vietove, 
atvaizdą;
3) „meta duomenys“ reiškia erdvinių 
duomenų rinkinius ir erdvinių duomenų 
paslaugas aprašančią informaciją, skirtą 
jiems surasti, inventorizuoti ir naudoti;
4) „trečioji šalis“ reiškia bet kokį fizinį ar 
juridinį asmenį, kuris nėra valdžios 
institucija.

Justification

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

Pakeitimas  9
7 straipsnis

7 straipsnis
Valstybės narės erdvinės informacijos 
infrastruktūras steigia ir valdo pagal šioje 
direktyvoje nustatytas taisykles.

Išbraukta.

Justification

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

Pakeitimas  10
8 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad užtikrintų meta duomenų išsamumą ir 

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad užtikrintų meta duomenų išsamumą ir 
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aukštą kokybę. tinkamą kokybę.

Justification

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

Pakeitimas 11
9 straipsnis

Valstybės narės sukuria 8 straipsnyje 
minimus meta duomenis, laikydamosis 
tokio grafiko:

Valstybės narės sukuria 8 straipsnyje 
minimus meta duomenis, laikydamosis 
tokio grafiko:

a) per [3 metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos] erdvinių duomenų 
rinkinių atveju, atitinkančių vienai arba 
kelioms temoms, išvardintoms I ir II 
prieduose;

a) ne vėliau kaip per [3 metus po šios 
direktyvos įsigaliojimo] erdvinių duomenų 
rinkinių atveju, atitinkančių vienai arba 
kelioms temoms, išvardintoms I ir II 
prieduose;

b) per [6 metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo] erdvinių duomenų rinkinių 
atveju, atitinkančių vienai arba kelioms 
temoms, išvardintoms III priede;

b) ne vėliau kaip per [6 metus po šios 
direktyvos įsigaliojimo] erdvinių duomenų 
rinkinių atveju, atitinkančių vienai arba 
kelioms temoms, išvardintoms III priede;

Justification

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

Pakeitimas 12
11 straipsnio 2 dalis

2. Asmenys, kuriems reikalinga erdvinė 
informacija dėl savo sąsajų su erdvinės 
informacijos infrastruktūra, t.y., 
naudotojai, gamintojai, pridėtinę vertę 
turinčių paslaugų teikėjai ar koordinavimo 
organai, turi galimybę dalyvauti rengiant 1 
dalyje nurodytas įgyvendinimo taisykles.

2. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems 
reikalinga erdvinė informacija dėl savo 
sąsajų su erdvinės informacijos 
infrastruktūra, t.y., naudotojai, gamintojai, 
pridėtinę vertę turinčių paslaugų teikėjai ar 
koordinavimo organai, turi galimybę 
dalyvauti parengiamosiose diskusijose dėl 
1 dalyje nurodytų įgyvendinimo taisyklių 
turinio, prieš jas svarstant 30 straipsnyje 
numatytam komitetui.
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Justification

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

Pakeitimas 13
12 straipsnis

1. 11 straipsnio 1 dalies a punkte 
numatytos įgyvendinimo taisyklės turi 
užtikrinti, kad be ypatingų operatoriaus ar 
mašinos pastangų erdvinių duomenų 
rinkinius būtų galima sujungti, o paslaugas 
tarpusavyje suderinti taip, kad gaunamas 
rezultatas būtų darnus erdvinių duomenų 
rinkinių junginys arba paslaugos, turinčios 
pridėtinę vertę.

1. 11 straipsnio 1 dalyje numatytos 
įgyvendinimo taisyklės turi užtikrinti, kad 
be ypatingų operatoriaus ar mašinos 
pastangų erdvinių duomenų rinkinius būtų 
galima sujungti, o paslaugas tarpusavyje 
suderinti taip, kad gaunamas rezultatas 
būtų darnus erdvinių duomenų rinkinių 
junginys arba paslaugos, turinčios pridėtinę 
vertę.

2. 11 straipsnio 1 dalies a punkte 
numatytos įgyvendinimo taisyklės numato 
erdvinių objektų apibrėžimus ir 
klasifikaciją pagal erdvinius duomenis ir 
būdą, kuriuo šiems erdviniams duomenims 
suteikiamas geoinformacinis apibrėžimas.

2. 11 straipsnio 1 dalyje numatytos 
įgyvendinimo taisyklės numato erdvinių 
objektų apibrėžimus ir klasifikaciją pagal 
erdvinius duomenis ir būdą, kuriuo šiems 
erdviniams duomenims suteikiamas 
geoinformacinis apibrėžimas.

Justification

The whole Article 11(1) is concerned.

Pakeitimas 14
13 straipsnio 1 dalis

1. Jei erdvinių duomenų rinkiniai atitinka 
vieną ar daugiau iš I ir II priede nurodytų 
temų, 11 straipsnio 1 dalies a punkte 
numatytos įgyvendinimo taisyklės turi 
atitikti 2, 3 ir 4 dalyse numatytas sąlygas.

1. Jei erdvinių duomenų rinkiniai atitinka I 
ir II priede nurodytas temas, 11 straipsnio 1
dalyje numatytos įgyvendinimo taisyklės 
turi atitikti 2, 3 ir 4 dalyse numatytas 
sąlygas.

Justification

The whole Article 11(1) is concerned.

Pakeitimas 15
13 straipsnio 2 dalies c punktas
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c) pagrindines savybes ir jas atitinkančius 
daugiakalbius tezaurus kurių reikia 
įvairioms teminėms veiklos sritims;

c) pagrindines savybes ir jas atitinkančius 
daugiakalbius tezaurus kurių reikia veiklos 
sritims, kurios gali turėti tiesioginės arba 
netiesioginės įtakos aplinkai;

Justification

There is a need to focus the themes.

Pakeitimas 16
14 straipsnis

11 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos 
įgyvendinimo taisyklės priimamos laikantis 
šio grafiko:

11 straipsnio 1 dalyje nustatytos 
įgyvendinimo taisyklės priimamos laikantis 
šio grafiko:

a) per [2 metus po direktyvos įsigaliojimo], 
jei erdvinių duomenų rinkiniai atitinka 
vieną ar daugiau iš I priede nurodytų 
temų;

a) ne vėliau kaip per [2 metus po 
direktyvos įsigaliojimo], jei erdvinių 
duomenų rinkiniai atitinka vieną iš I priede 
nurodytų temų;

b) per [5 metus po direktyvos įsigaliojimo], 
jei erdvinių duomenų rinkiniai atitinka 
vieną ar daugiau iš II ar III priede 
nurodytų temų;

b) ne vėliau kaip per [5 metus po 
direktyvos įsigaliojimo], jei erdvinių 
duomenų rinkiniai atitinka vieną iš II ar III 
priede nurodytų temų;

Justification

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

Pakeitimas 17
15 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad erdvinių 
duomenų rinkiniai, surinkti arba naujinti 
praėjus dvejiems metams po 11 straipsnio 
1 dalies a punkte numatytų atitinkamų 
specifikacijų patvirtinimo, suderinti su 
tomis specifikacijomis juos pritaikant arba 
transformuojant.

Valstybės narės užtikrina, kad erdvinių 
duomenų rinkiniai, surinkti arba naujinti 
praėjus dvejiems metams po 11 straipsnio 
1 dalyje numatytų atitinkamų specifikacijų 
patvirtinimo, suderinti su tomis 
specifikacijomis juos pritaikant arba 
transformuojant.

Justification

The whole Article 11(1) is concerned.
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Pakeitimas 18
16 straipsnio 2 dalis

2. Kai tam tikras erdvinis elementas yra 
abipus dviejų valstybių narių sienos, 
valstybės narės prireikus bendru sutarimu 
sprendžia dėl tokių bendrų elementų 
vaizdavimo ir pozicijos, kad būtų 
užtikrintas to elemento erdvinių duomenų 
nuoseklumas.

2. Kai tam tikras erdvinis elementas yra 
abipus dviejų ar daugiau valstybių narių 
sienos, valstybės narės prireikus bendru 
sutarimu sprendžia dėl tokių bendrų 
elementų vaizdavimo ir pozicijos, kad būtų 
užtikrintas to elemento erdvinių duomenų 
nuoseklumas.

Justification

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

Pakeitimas 19
17 straipsnis

1. Valstybės narės įsteigia ir valdo įkėlimo
paslaugas, kad metaduomenys ir erdvinių 
duomenų rinkiniai galėtų būti prieinami 
naudojantis 18 straipsnio 1 dalyje 
numatytomis paslaugomis.

1. Valstybės narės įsteigia ir valdo 
prijungimo prie tinklo paslaugas, kad 
metaduomenys ir erdvinių duomenų 
rinkiniai galėtų būti prieinami naudojantis 
18 straipsnio 1 dalyje numatytomis 
paslaugomis.

2. Teisė naudotis 1 dalyje minimomis 
informacijos įkėlimo paslaugomis 
suteikiama valdžios institucijoms. 

2. Teisė naudotis 1 dalyje minimomis 
informacijos prijungimo prie tinklo
paslaugomis suteikiama valdžios 
institucijoms.

3. Teisė naudotis 1 dalyje minimomis 
informacijos įkėlimo paslaugomis 
suteikiama trečiosioms šalims jų prašymu, 
jei jų erdvinių duomenų rinkiniai ir 
paslaugos atitinka įgyvendinimo taisykles, 
nustatančias su metaduomenimis, tinklo 
paslaugomis ir sąveika susijusias pareigas.

3. Teisė naudotis 1 dalyje minimomis 
informacijos prijungimo prie tinklo
paslaugomis suteikiama trečiosioms šalims 
jų prašymu, jei jų erdvinių duomenų 
rinkiniai ir paslaugos atitinka 
įgyvendinimo taisykles, nustatančias su 
metaduomenimis, tinklo paslaugomis ir 
sąveika susijusias pareigas.

Justification

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

Pakeitimas 20
18 straipsnio 2 dalies 2 papunktis
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Šiomis paslaugomis yra lengva naudotis, 
jos prieinamos internetu arba bet kokiu kitu 
visuomenei atviru komunikacijos būdu.

Šiomis paslaugomis lengva naudotis, jos 
yra atviros visuomenei ir prieinamos 
internetu arba bet kokiu kitu komunikacijos 
būdu.

Justification

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

Pakeitimas 21
22 straipsnio a punktas

a) 17 straipsnio 1 dalyje, 18 straipsnio 1 
dalyje ir 20 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
paslaugų techninės specifikacijos ir, 
atsižvelgiant į technologijų pažangą, 
minimalius šių paslaugų veiklos 
reikalavimus;

a) 17 straipsnio 1 dalyje, 18 straipsnyje ir 
20 straipsnio 2 dalyje nurodytų paslaugų 
techninės specifikacijos ir, atsižvelgiant į 
technologijų pažangą, minimalius šių 
paslaugų veiklos reikalavimus;

Justification

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

Pakeitimas 22
23 straipsnio 1 dalies 2 papunktis

Pirmojoje pastraipoje nurodytos priemonės 
negali leisti jokių naudojimo apribojimų, 
ypač sutartinio, procedūrinio, teisinio, 
institucinio ar finansinio pobūdžio.

Pirmojoje pastraipoje nurodytos priemonės 
negali leisti jokių apribojimų, ypač 
sutartinio, procedūrinio, teisinio, 
institucinio ar finansinio pobūdžio, 
atsirandačių naudojimo metu.

Justification

It is necessary to make the measures taken more stringent.

Pakeitimas 23
25 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės paskiria reikiamas 
institucijas ir nustato atitinkamus 
mechanizmus, kad būtų koordinuojama 
informacija iš visų subjektų, kurie 
suinteresuoti valstybių narių erdvinės 

Valstybės narės užtikrina, kad visuose 
valdžios lygiuose būtų nustatyti atitinkami
mechanizmai ir struktūros koordinuoti iš 
valstybių narių subjektų, kurie 
suinteresuoti erdvinės informacijos 
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informacijos infrastruktūra, pavyzdžiui, 
gamintojai, pridėtinę vertę turinčių 
paslaugų teikėjai ir koordinavimo organai.

infrastruktūra, gaunamai informacijai. 
Suinteresuotieji erdvinės informacijos 
infrastruktūra yra gamintojai, pridėtinę 
vertę turinčių paslaugų teikėjai ir 
koordinavimo organai.

Justification

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

Pakeitimas 24
26 straipsnio 2 dalis

2. Kiekviena valstybė narė paskiria 
valdžios instituciją, atsakingą už kontaktus 
su Komisija šioje direktyvoje 
reglamentuojamais klausimais.

2. Kiekviena valstybė narė paskiria 
kontaktinę įstaigą, atsakingą už kontaktus 
su Komisija šioje direktyvoje 
reglamentuojamais klausimais. Šios 
įstaigos paskyrimas netrukdo valstybei 
narei laisvai skirstyti įvairius įgaliojimus.

Justification

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

Pakeitimas 25
27 straipsnis

Pagal Direktyvoje 98/34/EB numatytą 
procedūrą Europos standartizavimo 
institucijų priimti standartai gali padėti 
įgyvendinti šią direktyvą.

Europos standartizacijos institucijų pagal 
Direktyvoje 98/34/EB numatytą procedūrą 
ir tarptautinių standartizacijos institucijų 
priimti standartai gali padėti įgyvendinti šią 
direktyvą.

Justification

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

Pakeitimas 26
31 straipsnio 1 dalis
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[Po septynerių metų nuo direktyvos 
įsigaliojimo] ir vėliau kas šešerius metus, 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą apie šios direktyvos 
taikymą.

[Po septynerių metų nuo direktyvos 
įsigaliojimo] ir vėliau kas šešerius metus, 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą apie šios direktyvos 
taikymą, parengtą 29 straipsnyje nurodytų 
valstybių narių ataskaitų pagrindu.

Justification

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

Pakeitimas 27
1 priedo 4 dalis

Nacionalinė teritorija, padalinta į vietos, 
regionų ir nacionalinės valdžios 
administracinius vienetus. 
Administraciniai vienetai yra atskirti 
administracinėmis ribomis. Taip pat 
nurodomos valstybės sienos ir pakrantė.

Administravimo vienetai, padalijantys 
nacionalinę teritoriją į vietos, regionų ir 
valstybės masto valdžią. Administraciniai 
vienetai yra atskirti administracinėmis 
ribomis. Taip pat nurodomos valstybės 
sienos ir pakrantė.

Justification

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

Pakeitimas 28
2 priedo 5 dalis

5. Ortovaizdavimas 5. Žemės stebėjimas

Geoinformacinis žemės paviršiaus 
atvaizdas iš palydovo arba orlaivio. 

Žemės vaizdai iš palydovo arba orlaivio.

Justification

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

Pakeitimas 29
2 priedo 5 a dalis (nauja)
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5a. Geologija
Geologinis apibūdinimas pagal sudėtį ir 
struktūrą. Apima pamatinę uolieną ir 
geomorfologiją.

Justification

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

Pakeitimas 30
3 priedo 4 dalis

4. Geologija Išbraukta.
Geologija apibūdinta pagal sudėtį ir 
struktūrą. Įskaitant pamatinę uolieną ir 
geomorfologiją.

Justification

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

Pakeitimas 31
3 priedo 6 dalis

Ligų geografinis pasiskirstymas, tiesiogiai 
(epidemijos, ligų plitimas, žala sveikatai 
dėl aplinkos poveikio, oro taršos, cheminių 
medžiagų, ozono sluoksnio retėjimo ir kt.) 
arba netiesiogiai (maistas, genetiškai 
modifikuoti organizmai, stresas ir kt.) 
susijęs su aplinkos kokybe.

Sergamumo ir mirštamumo geografinis 
pasiskirstymas, tiesiogiai (epidemijos, ligų 
plitimas, žala sveikatai dėl aplinkos 
poveikio, oro taršos, cheminių medžiagų, 
ozono sluoksnio retėjimo ir kt.) arba 
netiesiogiai (maistas, genetiškai 
modifikuoti organizmai, stresas ir kt.) 
susijęs su aplinkos kokybe.

Justification

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

Pakeitimas 32
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3 priedo 7 dalis

Valstybės teikiamų paslaugų išsidėstymas, 
ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų 
buvimo vietos, mokyklos, vaikų darželiai 
ir kt. Įskaitant kanalizacijos, atliekų 
tvarkymo ir energetikos įrenginius, 
gamyklas, valdžios institucijų valdomas 
gamtos stebėjimo priemones.

Komunalinės paslaugos ir valstybės 
teikiamos paslaugos. Apima paviršinius ir 
giluminius komunalinių paslaugų tinklus 
ir įrenginius, pavyzdžiui, kanalizacijos, 
atliekų tvarkymo ir energijos tiekimo, 
telekomunikacijų ir vandens tiekimo, bei 
administracines ir socialines valstybės 
teikiamas paslaugas, t. y. viešąsias 
įstaigas, mokyklas ir ligonines.
Gamtos stebėjimo priemonių vieta ir 
valdymas. Apima valdžios institucijų arba 
jų vardu atliekamą išmetamų teršalų, 
valstybės aplinkos terpės (jūros aplinkos, 
vidaus paviršinių ir giluminių vandenų, 
oro ir dirvožemio) ir kitų ekosistemos 
parametrų (biologinės įvairovės, 
ekologinių augmenijos sąlygų) stebėjimą 
ir įvertinimą.

Justification

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

Pakeitimas 33
3 priedo 11 dalis

Europos, nacionaliniu, regioniniu arba 
vietos lygiu tvarkomos, reglamentuojamos 
arba vietovės, už kurias atsiskaitoma. 
Įskaitant sąvartynus, draudžiamas zonas 
aplink geriamo vandens šaltinius, nitratams 
jautrias zonas, reguliuojamus jūros arba 
didelių vidaus vandenų farvaterius, 
OSPAR sąvartynus, zonas, kuriose 
ribojamas triukšmas, vietas, kuriose 
reikalingas leidimas norint žvalgyti ar 
kasinėti, upių baseinų sritis, vietoves, apie 
kurias rengiamos OSPAR ataskaitos, ir 
pakrančių zonos tvarkymo vietoves.

Tarptautiniu, Europos, nacionaliniu, 
regioniniu arba vietos lygiu tvarkomos, 
reglamentuojamos arba vietovės, už kurias 
atsiskaitoma. Įskaitant sąvartynus, 
draudžiamas zonas aplink geriamo vandens 
šaltinius, nitratams jautrias zonas, 
reguliuojamus jūros arba didelių vidaus 
vandenų farvaterius, OSPAR sąvartynus, 
zonas, kuriose ribojamas triukšmas, vietas, 
kuriose reikalingas leidimas norint žvalgyti 
ar kasinėti, upių baseinų sritis, vietoves, 
apie kurias rengiamos OSPAR ataskaitos, 
ir pakrančių zonos tvarkymo vietoves.

Justification

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

Background

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

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

The Commission proposal

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

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

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

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

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

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

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

Assessment of the proposal by your rapporteur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


