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PR_COD_1am

Procedūru simboli

* Konsultācijas procedūra
Nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai  
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums, izņemot gadījumus, kas 
nosaukti Eiropas Kopienas Līguma 105.,107.,161.un 300. pantos 
un Eiropas Savienības Dibināšanas Līguma 7. pantā

***I Koplēmumu pieņemšanas procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

***II Koplēmumu pieņemšanas procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai 
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām 

***III Koplēmumu pieņemšanas procedūra (trešais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga projekta pieņemšanai

(Informācijas par procedūru pamatā ir Komisijas ieteiktais tiesiskais 
pamatojums)  

Grozījumu priekšlikumi likumdošanas tekstos

Parlamentā pieņemtie grozījumi tiek izcelti, rakstot ar treknraksta un 
slīpraksta burtiem. Ja teksta daļas rakstītas parastiem un slīpraksta burtiem, 
tā ir norāde attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem uz sekojošajām 
likumdošanas tekstu daļām, kurās, sagatavojot galīgo teksta variantu, ir 
ieteicama korekcija (piemēram, teksta daļas, kuras kādā valodas formulējumā 
acīmredzot ir kļūdainas vai trūkst). Šiem korekcijas ieteikumiem 
nepieciešama attiecīgo tehnisko dienestu piekrišana.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas izveido Kopienā 
telpiskās informācijas infrastruktūru (INSPIRE)
(COM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD))

(Koplēmuma pieņemšanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2004)0516)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija iesniegusi priekšlikumu Parlamentam (C6-0099/2004),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 
ziņojumu(A6-0000/2005),

1. Apstiprina Komisijas priekšlikumu ar grozījumiem;

2. Aicina Komisiju vēlreiz vērsties Parlamentā, ja tai ir nolūks grozīt priekšlikumu pēc būtības 
vai aizvietot to ar citu tekstu;

3. Dod norādījumu Priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostādni Padomei un Komisijai 

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta veiktie grozījumi

1.grozījums 
15. apsvērums

(15) Tīkla pakalpojumi vajadzīgi telpisko 
datu koplietošanas nodrošināšanai starp 
dažādu līmeņu valsts iestādēm Kopienā. 
Šiem tīkla pakalpojumiem jārada iespēja 
atrast, pārveidot, aplūkot un lejuplādēt 
telpiskos datus, kā arī izmantot telpisko 
datu un elektroniskās komercijas 
pakalpojumus. Tīkla pakalpojumiem 
jāfunkcionē saskaņā ar parametriem un 
minimālajiem efektivitātes kritērijiem, par 
ko panākta kopīga vienošanās, lai tādējādi 
nodrošinātu dalībvalstu izveidoto 

(15) Tīkla pakalpojumi vajadzīgi telpisko 
datu koplietošanas nodrošināšanai starp 
dažādu līmeņu valsts iestādēm Kopienā. 
Šiem tīkla pakalpojumiem jārada iespēja 
atrast, pārveidot, aplūkot un lejuplādēt 
telpiskos datus, kā arī izmantot telpisko 
datu un elektroniskās komercijas 
pakalpojumus. Tīkla pakalpojumiem 
jāfunkcionē saskaņā ar parametriem un 
minimālajiem efektivitātes kritērijiem, par 
ko panākta kopīga vienošanās, lai tādējādi 
nodrošinātu dalībvalstu izveidoto 

  
1 Pagaidām nav pulblicēts OV.
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infrastruktūru savstarpēju izmantojamību. 
Pakalpojumu tīklam jāietver arī 
augšupielādes pakalpojumi, lai ļautu valsts 
iestādēm nodrošināt piekļuvi to telpisko 
datu kopām un pakalpojumiem.

infrastruktūru savstarpēju izmantojamību. 
Pakalpojumu tīklam jāietver arī tīkla 
savienojuma pakalpojumi, lai ļautu valsts 
iestādēm nodrošināt piekļuvi to telpisko 
datu kopām un pakalpojumiem..

Pamatojums

Referents vēlas precizēt terminu "augšupielādes pakalpojumi".

2.grozījums
22. apsvērums

(22) Efektīvai telpiskās informācijas 
infrastruktūru ieviešanai nepieciešama visu 
infrastruktūru izveidē ieinteresēto pušu, kā 
ieguldītāju, tā lietotāju, koordinācija. Tādēļ 
piemērotas koordinācijas struktūras jāveido 
kā dalībvalstu, tā Kopienas līmenī.

(22) Efektīvai telpiskās informācijas 
infrastruktūru ieviešanai nepieciešama visu 
infrastruktūru izveidē ieinteresēto pušu, kā 
ieguldītāju, tā lietotāju, koordinācija. Tādēļ 
piemērotas koordinācijas struktūras jāveido 
dažādos kompetenču līmeņos. Katrā 
dalībvalstī jāizveido kontaktpunkts, ņemot 
vērā atšķirīgo kompetenču attiecinājumu 
dalībvalsts iekšienē.

Pamatojums

Referents vēlas ņemt vērā dažādo kompetenču konstitucionālo attiecinājumu dalībvalstīs.

3.grozījums 
23. apsvērums

(23) Lai gūtu labumu no atbilstošās 
Eiropas standartizācijas organizāciju 
pieredzes, ir lietderīgi pasākumus, kas 
nepieciešami šīs direktīvas ieviešanai, 
atbalstīt ar standartiem, ko, saskaņā ar 
procedūru, kas izklāstīta Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. 
jūnija Direktīvā 98/34/EK, ar ko nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko 
standartu un noteikumu jomā, pieņēmušas 
Eiropas standartizācijas organizācijas.

(23) Lai gūtu labumu no atbilstošās 
Eiropas un starptautisko standartizācijas 
organizāciju pieredzes, ir lietderīgi 
pasākumus, kas nepieciešami šīs direktīvas 
ieviešanai, atbalstīt ar standartiem, ko, 
saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. 
jūnija Direktīvā 98/34/EK, ar ko nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko 
standartu un noteikumu jomā, pieņēmušas 
Eiropas standartizācijas organizācijas, kā 
arī ar standartiem, ko pieņēmušas 
starptautiskās standartizācijas 
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organizācijas.

Pamatojums

Lai novērstu jebkādus pārpratumus saistībā ar atšķirīgu definīciju lietojumu, referents iesaka 
lietot Eiropas un starptautiskās definīcijas. Tas uzlabotu dokumenta saprotamību.

4.grozījums
1. pants, 1. punkts

1. Šī direktīva izklāsta vispārējos 
noteikumus telpiskās informācijas 
infrastruktūras izveidošanai Kopienā, lai 
atbalstītu vides politiku, kā arī citas 
politikas un aktivitātes, kas tieši vai netieši 
ietekmē vidi.

1. Šī direktīva izklāsta vispārējos 
noteikumus, kuru mērķis ir telpiskās 
informācijas infrastruktūras izveidošana
Kopienā, lai atbalstītu vides politiku, kā arī 
citas politikas un aktivitātes, kas tieši vai 
netieši ietekmē vidi

Pamatojums

7. panta mērķis tiek pārcelts uz šo punktu. 7. pants līdz ar to tiek svītrots. 

5.grozījums
2. pants

2. pants
1. Šī direktīva attiecas uz identificējamiem 
telpisko datu sakopojumiem, turpmāk -
“telpisko datu kopām”, kas atbilst šādiem 
nosacījumiem:

svītrots

(a) tās attiecas uz zonu, kas atrodas 
dalībvalsts jurisdikcijā, vai uz tās 
ekskluzīvo ekonomisko zonu/meklēšanas 
un glābšanas reģionu, vai tā ekvivalentu;
(b) tās ir elektroniskā formātā;
(c) tās pieder kādam no zemāk 
minētajiem:
(i) valsts iestādei, kas tās izstrādājusi vai 
saņēmusi, vai arī tās administrē vai 
atjaunina;
(ii) fiziskai vai juridiskai personai, kas 
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pilnvarota darboties valsts iestādes vārdā;
(iii) trešajai pusei, kam, saskaņā ar 17. 
panta 3. punktu dota piekļuve 
augšupielādes pakalpojumiem;
(d) tās attiecas uz vienu vai vairākām 
tēmām, kas uzskaitītas I, II vai III 
pielikumā.
2. Šī direktīva, papildus 1. punktā 
norādītajām telpisko datu kopām, ietver 
operācijas, kas, izmantojot datoru, tiek 
veiktas ar telpiskajiem datiem, ko satur šīs 
datu kopas, vai tiem piesaistītajiem 
metadatiem, turpmāk – “telpisko datu 
pakalpojumi”.
3. Ja telpisko datu kopas atbilst 1. punkta 
c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, 
bet intelektuālā īpašuma tiesības uz tiem 
pieder trešajai pusei, valsts iestāde šīs 
direktīvas ietvaros drīkst ar tiem rīkoties 
vienīgi ar šīs trešās puses piekrišanu.
4. Lai, atbalstot vidi tieši vai netieši 
ietekmējošās Kopienas politikas, ņemtu 
vērā pieaugošās vajadzības pēc 
telpiskajiem datiem, Komisija drīkst 
pielāgot I, II un III pielikumu saskaņā ar 
procedūru, uz ko attiecas 30. panta 2. 
punkts. 

Pamatojums

Šis ir galvenokārt tehniska rakstura grozījums un izriet no I nodaļas pārstrukturēšanas. Panta 
saturs tiek pārvietots uz jaunizveidoto 5. pantu.

6.grozījums
4. pants

Ja telpisko datu kopas pieder valsts 
iestādei vai tiek pārvaldītas ar tās 
pilnvarojumu saskaņā ar 2. panta 1. 
punkta c) apakšpunktu, un šī iestāde 
darbojas dalībvalsts pārvaldes zemākajā 
līmenī, šī direktīva attiecas tikai uz tām 

Šajā direktīvā ir spēkā šādas definīcijas:
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telpisko datu kopām, kuru vākšanu vai 
izplatīšanu koordinē cita valsts iestāde vai 
to pieprasa nacionālā likumdošana.

(1) "telpiskās informācijas 
infrastruktūra” nozīmē infrastruktūru, ko 
sastāda metadati, telpisko datu kopas un 
telpisko datu pakalpojumi; tīkla 
pakalpojumi un tehnoloģijas; nolīgumi 
par koplietošanu, piekļuvi, un 
izmantošanu, kā arī koordinācijas un 
monitoringa mehānismi, procesi un 
procedūras, kas izveidotas, tiek vadītas un 
ir padarītas pieejamas saskaņā ar šo 
direktīvu;
(2) "telpiskie dati” nozīmē jebkādus 
datus, kam ir tieša vai netieša saistība ar 
noteiktu atrašanās vietu vai ģeogrāfisku 
apgabalu;
(3) "telpisko datu kopa" nozīmē 
identificējamu telpisko datu apkopojumu; 
(4) "telpisko datu pakalpojumi" nozīmē 
operācijas, ko, izmantojot datoru, var 
veikt ar telpiskajiem datiem, ko satur 
telpisko datu kopas, vai ar piesaistītajiem 
metadatiem;
(5) “telpiskais objekts" nozīmē abstraktu 
attēlojumu kādai reālās pasaules vienībai, 
kas attiecas uz noteiktu atrašanās vietu 
vai ģeogrāfisku apgabalu;
(6) “metadati” nozīmē informāciju, kas 
raksturo telpisko datu kopas un telpisko 
datu pakalpojumus, kā arī padara 
iespējamu to atrašanu, inventarizēšanu 
un lietošanu;
(7) "valsts iestāde" nozīmē:
(a) jebkādu valdību vai citas valsts 
administrācijas iestādes, ieskaitot 
valstiskas padomdevējas iestādes, valsts, 
reģionālajā vai vietējā līmenī;
(b) jebkuru fizisku vai juridisku personu, 
kas saskaņā ar valsts likumiem, veic valsts 
administrācijas funkcijas, ieskaitot 
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pētniecību un citus īpašus pienākumus, 
darbības vai pakalpojumus, kas saistīti ar 
vidi; kā arī
(c) jebkuru fizisku vai juridisku personu, 
kam ir valstiska atbildība vai funkcijas, 
vai kas nodrošina sabiedriskus 
pakalpojumus personas vai iestādes, uz ko 
attiecas a) vai b) apakšpunkts, pakļautībā.
Dalībvalstis drīkst noteikt, kad 
organizācijas vai iestādes, kas veic tiesu 
varas vai likumdevēja funkcijas, šīs 
direktīvas kontekstā netiek uzskatītas par 
valsts iestādēm; 
(8) “trešā puse” nozīmē jebkuru fizisku 
vai juridisku personu, kas nav valsts 
iestāde.

Pamatojums

Šis grozījums ir galvenokārt tehniska rakstura un izriet no I nodaļas pārstrukturēšanas. Panta 
saturs tiek pārvietots uz jaunizveidoto 5. panta 4. punktu. Jaunajam formulējumam direktīva 
jāpadara saskaņotāka.

7.grozījums
5. pants

Šīs direktīvas kontekstā par valsts 
iestādēm uzskata:

1. Šī direktīva attiecas uz telpisko datu 
kopām, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

(a) valdību vai citas valsts administrācijas 
iestādes, ieskaitot valstiskas padomdevējas 
iestādes, valsts, reģionālajā vai vietējā 
līmenī;

(a) tās attiecas uz zonu, kur dalībvalsts 
realizē jurisdikcijas tiesības;

(b) jebkuru fizisku vai juridisku personu, 
kas saskaņā ar valsts likumiem, veic valsts 
administrācijas funkcijas, ieskaitot 
pētniecību un citus īpašus pienākumus, 
darbības vai pakalpojumus, kas saistīti ar 
vidi;

(b) tās ir elektroniskā formātā; 

(c) jebkuru fizisku vai juridisku personu, 
kam ir valstiska atbildība vai funkcijas, 
vai kas nodrošina sabiedriskus 
pakalpojumus personas vai iestādes, uz ko 

(c) tās pieder vai tās ar pilnvaru pārvalda 
kāds no zemāk minētajiem:
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attiecas a) vai b) apakšpunkts, pakļautībā.
Dalībvalstis drīkst noteikt, kad 
organizācijas vai iestādes, kas veic tiesu 
varas vai likumdevēja funkcijas, šīs 
direktīvas kontekstā netiek uzskatītas par 
valsts iestādēm. 

(i) valsts iestāde, kas tos izstrādājusi vai 
saņēmusi, vai arī tos administrē vai 
atjaunina;

(ii) trešā puse, kam, saskaņā ar 17. panta 
3. punktu, dota piekļuve tīkla savienojuma 
pakalpojumiem,;
(d) tās attiecas uz vienu vai vairākām 
tēmām, kas uzskaitītas I, II vai III 
pielikumā.
2. Šī direktīva ietver arī telpisko datu 
pakalpojumus, kas saistīti ar datiem, ko 
ietver telpisko datu kopas, kas minētas 1. 
punktā.
3. Ja telpisko datu kopas atbilst 1. punkta 
c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, 
bet intelektuālā īpašuma tiesības uz tām 
pieder trešajai pusei, valsts iestāde šīs 
direktīvas ietvaros drīkst ar tiem rīkoties 
vienīgi ar šīs trešās puses piekrišanu.
4. Pieļaujot atkāpi no 1. punktā minētā, šī 
direktīva neietver telpisko datu kopas, kas 
pieder valsts iestādei, kas darbojas 
dalībvalsts pārvaldes zemākajā līmenī, vai 
tiek pārvaldītas ar tās pilnvarojumu, 
izņemot gadījumus, kad šo telpisko datu 
kopu vākšanu vai izplatīšanu koordinē 
cita valsts iestāde vai to pieprasa 
nacionālā likumdošana.
5. Komisija drīkst pielāgot telpisko datu 
tēmas, kas minētas I, II un III pielikumā, 
saskaņā ar procedūru, uz ko attiecas 30. 
panta 2. punkts, lai ņemtu vērā 
pieaugošās vajadzības pēc telpiskajiem 
datiem Kopienas politikas atbalstam, kas 
tieši vai netieši ietekmē vidi.

Pamatojums

Šis grozījums ir galvenokārt tehniska rakstura un tas izriet no I nodaļas pārstrukturēšanas. 
Panta saturs tiek pārvietots uz jaunizveidoto 4. pantu. Jaunajam formulējumam direktīva 
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jāpadara saskanīgāka.

Referents uzskatīja par nepieciešamu papildus precizēt apmēru, kādā Komisija var pielāgot I, II 
un III pielikumu.

8.grozījums.
6. pants

6. pants
Šajā direktīvā ir spēkā šādas definīcijas:

svītrots

1) "telpiskie dati” nozīmē jebkādus datus, 
kam ir tieša vai netieša saistība ar 
noteiktu atrašanās vietu vai ģeogrāfisko 
apgabalu;
2) “telpiskais objekts" nozīmē kādas 
reālās pasaules vienības abstraktu 
attēlojumu, kas attiecas uz noteiktu 
atrašanās vietu vai ģeogrāfisko apgabalu
3) “metadati” nozīmē informāciju, kas 
raksturo telpisko datu kopas un telpisko 
datu pakalpojumus, kā arī padara 
iespējamu to atrašanu, inventarizēšanu 
un lietošanu;
4) “trešā puse” nozīmē jebkādu fizisku vai 
juridisku personu, kas nav valsts iestāde.

Pamatojums

Šis ir galvenokārt tehniska rakstura grozījums un izriet no I nodaļas pārstrukturēšanas. Panta 
saturs tiek pārvietots uz jaunizveidoto 4. pantu.

9.grozījums
7. pants

7. pants
Dalībvalstis izveido un ekspluatē telpiskās 
informācijas infrastruktūras saskaņā ar 
šo direktīvu.

svītrots
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Pamatojums

Šī panta būtība ir integrēta 1. pantā un citur šajā direktīvā, kas pieprasa dalībvalstīm izveidot 
un ekspluatēt dažādos elementus, no kā sastāv telpiskās informācijas infrastruktūras.

10.grozījums
8. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka metadati ir 
pilnīgi nokomplektēti un tiem ir augsta
kvalitāte.

3. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka metadati ir 
pilnīgi nokomplektēti un tiem ir atbilstoša 
kvalitāte.

Pamatojums

Metadatu kvalitātei ir jāatbilst direktīvas mērķim.

11.grozījums
9. pants

Dalībvalstis sagatavo metadatus, uz kuriem 
attiecas 8. pants, saskaņā ar šādu laika 
grafiku:

Dalībvalstis sagatavo metadatus, uz kuriem 
attiecas 8. pants, saskaņā ar šādu laika 
grafiku:

(a) [3 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā], ja telpisko datu kopas atbilst vienai 
vai vairākām tēmām, kas uzskaitītas I un II 
pielikumā;

(a) ne vēlāk kā [3 gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā] ], ja telpisko 
datu kopas atbilst tēmām, kas uzskaitītas I 
un II pielikumā;

(b) [6 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā] ja telpisko datu kopas atbilst vienai 
vai vairākām tēmām, kas uzskaitītas III 
pielikumā.

(b) ne vēlāk kā [6 gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā] ja telpisko datu 
kopas atbilst tēmām, kas uzskaitītas III 
pielikumā.

Pamatojums

Referents precizē, ka dalībvalstīm vajadzētu uzsākt metadatu sagatavošanu pēc iespējas agrāk, 
un norādītais laika ierobežojums ir galējais termiņš, līdz kuram attiecīgajiem metadatiem ir 
jābūt sagatavotiem.

12.grozījums
11. panta 2. punkts
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2. Personām, kas ir ieinteresētas 
attiecīgajos telpiskajos datos, pamatojoties 
uz viņu lomu telpiskās informācijas 
infrastruktūrā, tai skaitā lietotāja, ražotāja, 
pievienotās vērtības pakalpojumu sniedzēja 
vai koordinācijas instances lomu, tiek dota 
iespēja piedalīties 1. punktā paredzēto 
īstenošanas noteikumu sagatavošanā.

2. Fiziskām un juridiskām personām, kas 
ir ieinteresētas attiecīgajos telpiskajos 
datos, pamatojoties uz viņu lomu telpiskās 
informācijas infrastruktūrā, tai skaitā 
lietotājiem, ražotājiem, pievienotās vērtības 
pakalpojumu sniedzējiem vai koordinācijas 
instancēm, tiek dota iespēja piedalīties 1. 
punktā paredzēto īstenošanas noteikumu 
sagatavošanas debatēs, pirms tos 30. 
pantā norādītajā kārtībā izskata komiteja.

Pamatojums

Fiziskās un juridiskās personasir iekļautas izteiksmes skaidrības nolūkos. Ir skaidrs, ka tās var 
sniegt būtisku un nozīmīgu ieguldījumu INSPIRE īstenošanā. To loma ir jāapraksta skaidrāk.

13.grozījums
12. pants

1. Īstenošanas noteikumus, kas paredzēti 
11. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 
sastāda tā, lai nodrošinātu iespēju kombinēt 
telpisko datu kopas un pakalpojumiem 
mijiedarboties tādā veidā, lai rezultātā 
veidotos saskanīga telpisko datu kopu vai 
pakalpojumu kombinācija ar pievienoto 
vērtību, neprasot šim nolūkam īpašu 
cilvēka piepūli vai iekārtas noslogošanu.

1. Īstenošanas noteikumus, kas paredzēti 
11. panta 1. punktā, sastāda tā, lai 
nodrošinātu iespēju kombinēt telpisko datu 
kopas un pakalpojumiem mijiedarboties 
tādā veidā, lai rezultātā veidotos saskanīga 
telpisko datu kopu vai pakalpojumu 
kombinācija ar pievienoto vērtību, neprasot 
šim nolūkam īpašu cilvēka piepūli vai 
iekārtas noslogošanu.

2. Īstenošanas noteikumi, kas paredzēti 11. 
panta 1. punkta a) apakšpunktā, ietver ar 
telpiskajiem datiem saistīto telpisko 
objektu definīcijas un klasifikāciju un to, 
kā šie telpiskie dati ir ģeoreferencēti.

2. Īstenošanas noteikumi, kas paredzēti 11. 
panta 1. punktā, ietver ar telpiskajiem 
datiem saistīto telpisko objektu definīcijas 
un klasifikāciju un to, kā šie telpiskie dati 
ir ģeoreferencēti.

Pamatojums

Ņemts vērā viss 11. panta 1. punkts. 

14.grozījums
13. panta 1. punkts

1. Ja telpisko datu kopas atbilst vienai vai 
vairākām I vai II pielikumā uzskaitītajām 

1. Ja telpisko datu kopas atbilst tēmām, kas 
uzskaitītas I vai II pielikumā, 11. panta 1. 
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tēmām, 11. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā paredzētajiem īstenošanas 
noteikumiem ir jāatbilst 2., 3. un 4. punktā 
paredzētajiem nosacījumiem.

punktā paredzētajiem īstenošanas 
noteikumiem ir jāatbilst 2., 3. un 4. punktā 
paredzētajiem nosacījumiem.

Pamatojums

Ņemts vērā viss 11. panta 1. punkts. 

15.grozījums
13. panta 2. punkta c) apakšpunkts

(c) galvenie apzīmējumi un atbilstošie 
vairākvalodu tēzauri, kas parasti vajadzīgi 
plašam tematisko politiku lokam;

(c) galvenie apzīmējumi un atbilstošie 
vairākvalodu tēzauri, kas parasti vajadzīgi 
politikām, kas var tieši vai netieši ietekmēt 
vidi;

Pamatojums

Ir nepieciešams koncentrēt uzmanību uz tēmām.

16.grozījums
14. pants

11. panta 1. punkta 1. apakšpunktā
paredzētos īstenošanas noteikumus pieņem 
saskaņā ar šādu grafiku:

11. panta 1. punktā paredzētos īstenošanas 
noteikumus pieņem saskaņā ar šādu 
grafiku:

(a) [2 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā], ja telpisko datu kopas atbilst vienai 
vai vairākām I pielikumā uzskaitītajām 
tēmām;

(a) ne vēlāk kā [2 gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā], ja telpisko datu 
kopas atbilst vienai vai vairākām I 
pielikumā uzskaitītajām tēmām;

(b) [5 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā], ja telpisko datu kopas atbilst vienai 
vai vairākām I un III pielikumā 
uzskaitītajām tēmām.

(b) ne vēlāk kā [5 gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā], ja telpisko datu 
kopas atbilst vienai vai vairākām I un III 
pielikumā uzskaitītajām tēmām.

Pamatojums

Referents precizē, ka ir vēlams, lai īstenošanas noteikumi tiktu pieņemti iespējami agrāk par 
galējo termiņu, līdz kuram attiecīgajiem īstenošanas noteikumiem jābūt sagatavotiem.
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17. grozījums 
15. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka telpisko datu 
kopas, kas savāktas vai atjauninātas vēlāk 
kā divus gadus pēc atbilstošo 11. panta 1. 
punkta a) apakšpunktā noteikto parametru 
pieņemšanas, tiek saskaņotas ar šiem 
parametriem, šīs datu kopas vai nu 
pielāgojot, vai pārveidojot.

Dalībvalstis nodrošina, ka telpisko datu 
kopas, kas savāktas vai atjauninātas vēlāk 
kā divus gadus pēc atbilstošo 11. panta 1. 
punktā noteikto parametru pieņemšanas, 
tiek saskaņotas ar šiem parametriem, šīs 
datu kopas vai nu pielāgojot, vai 
pārveidojot.

Pamatojums

Ņemts vērā viss 11. panta 1. punkts. 

18. grozījums 
16. panta 2.punkts

2. Lai nodrošinātu konsekvenci telpiskajos 
datos, kas saistīti ar telpisko iezīmi, kuras 
atrašanās vieta ir uz divu dalībvalstu 
robežas, dalībvalstis, kur tas iespējams, 
lemj par šādu kopēju iezīmju attēlošanu un 
stāvokli, savstarpēji vienojoties.

2. Lai nodrošinātu konsekvenci telpiskajos 
datos, kas saistīti ar telpisko iezīmi, kuras 
atrašanās vieta ir uz divu vai vairāku 
dalībvalstu robežas, dalībvalstis, kur tas 
iespējams, lemj par šādu kopēju iezīmju 
attēlošanu un stāvokli, savstarpēji 
vienojoties.

Pamatojums

Dažos gadījumos ir iesaistītas divas vai vairākas dalībvalstis.

.

19.grozījums
17. pants

1. Dalībvalstis izveido un uztur 
augšupielādes pakalpojumus, lai ar 18. 
panta 1. punktā minēto pakalpojumu 
palīdzību nodrošinātu piekļuvi metadatiem, 
kā arī telpisko datu kopām un 
pakalpojumiem.

1. Dalībvalstis izveido un uztur tīkla 
savienojuma pakalpojumus, lai ar 18. 
panta 1. punktā minēto pakalpojumu 
palīdzību nodrošinātu piekļuvi metadatiem, 
kā arī telpisko datu kopām un 
pakalpojumiem.

2. 1. punktā minētie augšupielādes 2. 1. punktā minētie tīkla savienojuma
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pakalpojumi ir pieejami valsts iestādēm. pakalpojumi ir pieejami valsts iestādēm..

3. 1. punktā minētie augšupielādes
pakalpojumi pēc pieprasījuma ir pieejami 
trešajām personām, ja to telpisko datu 
kopas un pakalpojumi atbilst īstenošanas 
noteikumiem, kas nosaka saistības attiecībā 
uz metadatiem, tīkla pakalpojumiem un 
savstarpējo izmantojamību.

3. 1. punktā minētie tīkla savienojuma 
pakalpojumi pēc pieprasījuma ir pieejami 
trešajām personām, ja to telpisko datu 
kopas un pakalpojumi atbilst īstenošanas 
noteikumiem, kas nosaka saistības attiecībā 
uz metadatiem, tīkla pakalpojumiem un 
savstarpējo izmantojamību.

Pamatojums

Referents vēlas precizēt terminu "augšupielādes pakalpojumi".

20.grozījums
18. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Šie pakalpojumi ir viegli lietojami un 
piekļuve tiem iespējama ar Interneta vai 
citu piemērotu, sabiedrībai pieejamu
telekomunikāciju veidu starpniecību.

Šie pakalpojumi ir viegli lietojami, 
pieejami sabiedrībai, un piekļuve tiem 
iespējama ar Interneta vai citu piemērotu, 
telekomunikāciju veidu starpniecību

Pamatojums

Referents precizē, ka pakalpojumiem jābūt pieejamiem sabiedrībai.

21. grozījums
22. panta a) apakšpunkts

(a) Pakalpojumu, kas aprakstīti 17. panta 1. 
punktā, 18. panta 1. punktā un 20. panta 2. 
punktā, tehniskās specifikācijas un, ņemot 
vērā tehnikas progresu, šo pakalpojumu 
minimālie efektivitātes kritēriji;

(a) Pakalpojumu, kas aprakstīti 17. panta 1. 
punktā, 18. pantā un 20. panta 2. punktā, 
tehniskās specifikācijas un, ņemot vērā 
tehnikas progresu, šo pakalpojumu 
minimālie efektivitātes kritēriji;

Pamatojums

Svarīgi, lai komiteja ņemtu vērā visu 18. pantu.

22. grozījums
23. panta 1. punkta 2. apakšpunkts
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Pirmajā apakšpunktā norādītie pasākumi to 
pielietojuma brīdī nepieļauj nekādus 
ierobežojumus, jo īpaši, ja tiem ir 
procesuāla, tiesiska, institucionāla vai 
finansiāla daba.

1. apakšpunktā norādītie pasākumi 
nepieļauj nekādus ierobežojumus, kas 
notiek pielietojuma brīdī, jo īpaši, ja tiem 
ir procesuāla, tiesiska, institucionāla vai 
finansiāla daba.

Pamatojums

Nepieciešams veicamos pasākumus padarīt stingrākus.

23.grozījums
25. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis izveido piemērotas 
struktūras un mehānismus visu telpiskās 
informācijas infrastruktūrā ieinteresēto 
pušu, piemēram, lietotāju, ražotāju, 
pievienotās vērtības pakalpojumu 
sniedzēju, koordinējošo institūciju, 
ieguldījuma koordinēšanai..

Dalībvalstis nodrošina, ka dažādos valsts 
pārvaldes līmeņos tiek izveidotas
piemērotas struktūras un mehānismi visu 
telpiskās informācijas infrastruktūrā 
ieinteresēto pušu ieguldījuma 
koordinēšanai. Telpiskās informācijas 
infrastruktūrā ieinteresētās puses ietver
lietotājus, ražotājus, pievienotās vērtības 
pakalpojumu sniedzējus un koordinējošās 
institūcijas.

Justification

Referents vēlas ievērot dažādo kompetenču konstitucionālo attiecinājumu dalībvalstīs. 

24.grozījums
26. panta 2. punkts

2. Katra dalībvalsts izveido valsts iestādi, 
kas ir atbildīga par sakariem ar Komisiju 
saistībā ar šo direktīvu. 

2. Katra dalībvalsts izveido 
kontaktpunktu, kas ir atbildīgs par 
sakariem ar Komisiju saistībā ar šo 
direktīvu. Šī izveide notiek, neņemot vērā 
dašādo kompetenču attiecinājumu 
dalībvalstī.

Pamatojums

Referents vēlas ņemt vērā dažādo kompetenču konstitucionālo attiecinājumu dalībvalstīs.

25.grozījums
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27. pants

Standarti, ko pieņēmušas Eiropas 
standartizācijas organizācijas saskaņā ar 
Direktīvā 98/34/EC noteikto kārtību, var 
veicināt šīs direktīvas ieviešanu.

Standarti, ko pieņēmušas Eiropas 
standartizācijas organizācijas saskaņā ar 
Direktīvā 98/34/EC noteikto kārtību, kā arī 
starptautiskās standartizācijas 
organizācijas, var veicināt šīs direktīvas 
ieviešanu.

Pamatojums

Lai novērstu jebkādus pārpratumus saistībā ar atšķirīgu definīciju lietojumu, referents iesaka 
pielietot Eiropas un starptautiskās definīcijas. Tas padarītu dokumentu saprotamāku.

26.grozījums
31. panta 1. punkts

[7 gadus pēc dienas, kad direktīva stājas 
spēkā,] un ik sešus gadus pēc tam Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu.

[7 gadus pēc dienas, kad direktīva stājas 
spēkā,] un ik sešus gadus pēc tam Komisija 
iesninedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par šīs direktīvas 
piemērošanu, kas balstīts uz 29. pantā 
minētajiem dalībvalstu ziņojumiem, 

Pamatojums

Lai pienācīgi risinātu tādus jautājumus kā izmaksas un ieguvumi, Komisijai ir jāziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par dalībvalstu slēdzieniem par šo lietu.

27. grozījums
I pielikuma 4. punkts

Valsts teritorija sadalīta administratīvajās 
vienībās vietējai, reģionālai un valsts 
pārvaldībai. Administratīvās vienības ir 
nodalītas ar administratīvajām robežām. 
Ietver arī valsts teritorijas robežas un krasta 
līniju.

Administratīvās vienības, kas sadala valsts 
teritoriju vietējai, reģionālai un valsts 
pārvaldībai. Administratīvās vienības ir 
nodalītas ar administratīvajām robežām. 
Ietver arī valsts teritorijas robežas un krasta 
līniju.

Pamatojums

Referents precizē, ka I pielikuma 4. punkts attiecas uz administratīvajām vienībām, nevis uz 



PE 349.811v01-00 20/26 PR\544714LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

valsts teritoriju.

28.grozījums
II pielikuma 5. punkts

5. Ortofotogrāfiju datu bāze 5. Zemes novērošana

Ģeoreferencēti vizuālie dati par Zemes 
virsmu, uzņemti ar satelītu vai aerosensoru. 

Ar satelītu vai aerosensoru uzņemti Zemes 
attēli.

Pamatojums

Referents saskaņo šīs tēmas aprakstu ar citu tēmu aprakstiem, precizējot, ka telpiskie dati 
attiecas uz Zemes novērojumu attēliem, nevis uz metadatiem (t.i., telpiskajiem datiem, kas 
attiecas uz informāciju attēlos).

29.grozījums
II pielikuma 5. a punkts (jauns)

5a. Ģeoloģija
Ģeoloģija, raksturota pēc sastāva un 
struktūras. Ietver pamatiezi un 
ģeomorfoloģiju.

Pamatojums

Ģeoloģija ir jāsaskaņo tādā pašā mērā, kā ūdens nesējslāņi, kas, kā teikts I pielikuma 6. punktā, 
kā saskaņoti ģeoloģijas dati nepieciešami ūdens nesējslāņu datu saskaņošanai. Šim nolūkam 
specifiskā datu tēma "ģeoloģija" tiek pārvietota no III pielikuma uz II pielikumu.

30.grozījums
III pielikuma 4. pants

4. Ģeoloģija svītrots
Ģeoloģija, raksturota pēc sastāva un 
struktūras. Ietver pamatiezi un 
ģeomorfoloģiju..

Pamatojums

Ģeoloģija ir jāsaskaņo tādā pašā mērā, kā ūdens nesējslāņi, kas, kā teikts I pielikuma 6. punktā, 
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kā saskaņoti ģeoloģijas dati nepieciešami ūdens nesējslāņu datu saskaņošanai. Šim nolūkam 
specifiskā datu tēma "ģeoloģija" tiek pārvietota no III pielikuma uz II pielikumu.

31.grozījums
III pielikuma 6. punkts

Ģeogrāfiskā slimību izplatība, kas tieši 
(epidēmijas, slimību izplatīšanās veselības 
traucējumi, ko izraisa vides stress, gaisa 
piesārņojums, ķimikālijas, ozona slāņa 
samazināšanās, trokšņi utt.) vai netieši 
(pārtika, ģenētiski pārveidotie organismi, 
stress utt.) saistīta ar vides kvalitāti.

Ģeogrāfiskā saslimstības un mirstības
izplatība, kas tieši (epidēmijas, slimību 
izplatīšanās, veselības traucējumi, ko 
izraisa vides stress, gaisa piesārņojums, 
ķimikālijas, ozona slāņa samazināšanās, 
trokšņi utt.) vai netieši (pārtika, ģenētiski 
pārveidotie organismi, stress utt.) saistīta ar 
vides kvalitāti.

Pamatojums
Referents uzskata. ka dati par mirstību ir tikpat svarīgi, kā dati par saslimstību un tādēļ tie ir 
jāiekļauj.

32.grozījums
III pielikuma 7. punkts

Valsts pakalpojumu sniegšanas vietas, 
slimnīcu un veselības aprūpes iestāžu 
izvietojums, skolas, bērnudārzi utt. Ietver 
kanalizācijas, atkritumu un enerģētikas 
pakalpojumu sniedzēju ēkas, ražošanas 
ēkas un vides monitoringa ēkas, kas 
atrodas valsts iestāžu pakļautībā.

Komunālie un valsts nodrošinātie 
pakalpojumi. Ietver virszemes un pazemes 
komunikāciju tīklus un aprīkojumu, 
piemēram, kanalizācijas, atkritumu 
apsaimniekošanas, enerģijas apgādes, 
telekomunikāciju un ūdensapgādes un 
administratīvos un valsts sociālos 
pakalpojumus, kā valsts administrāciju, 
skolas un slimnīcas.

Vides monitoringa aprīkojuma 
izvietojums un izmantošana. Ietver vides 
stāvokļa novērošanu un mērījumus (jūras 
vides, salu virsmas un pazemes 
ūdenstilpņu, gaisa un augsnes), kā arī 
citu ekosistēmas parametru (bioloģiskās 
daudzveidības, veģetācijas ekoloģiskā 
stāvokļa, u.c.) novērošanu; izmešu 
mērījumus, ko veic valsts iestādes vai to 
pilnvarotas citas iestādes.
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Pamatojums

Šīs ir divas pilnīgi atšķirīgas kategorijas. Monitoringa iestādes ir ļoti svarīgas vides 
telpiskajiem datiem, kuru vākšana tiks uzsākta.

33.grozījums
III pielikums, 11. punkts

Zonas, ko apsaimnieko, regulē vai izmanto 
kā atskaites punktus Eiropas, valsts, 
reģionālajā un vietējā līmenī. Ietver 
izgāztuves, liegumus ap dzeramā ūdens 
avotiem, pret nitrātiem jūtīgās zonas, 
regulējamie kuģu ceļi jūrās vai lielās 
iekšzemes ūdenskrātuvēs, OSPAR 
atkritumu izgāztuvju zonas, zonas ar 
ierobežotu trokšņu līmeni, vietas, kur 
atļauta ģeoloģiskā izpēte un izrakteņu 
ieguve, upju baseinus, OSPAR atskaites 
objektus un piekrastes apsaimniekošanas 
zonas.

Zonas, ko apsaimnieko, regulē vai izmanto 
kā atskaites punktus starptautiskajā, 
Eiropas, valsts, reģionālajā un vietējā 
līmenī. Ietver izgāztuves, liegumus ap 
dzeramā ūdens avotiem, pret nitrātiem 
jūtīgās zonas, regulētos kuģu ceļus jūrā vai 
lielās iekšzemes ūdenskrātuvēs, OSPAR 
atkritumu izgāztuvju zonas, zonas ar 
ierobežotu trokšņu līmeni, vietas, kur 
atļauta ģeoloģiskā izpēte un izrakteņu 
ieguve, upju baseinus, OSPAR atskaites 
objektus un piekrastes apsaimniekošanas 
zonas.

Pamatojums

Kā redzams no piemēriem, kas iekļauti piemēru sarakstā, starptautiskais līmenis ir ļoti būtisks, 
tādēļ tas ir jāiekļauj.
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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.

  
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.



PE 349.811v01-00 24/26 PR\544714LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

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 
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 
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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.

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 
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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.


