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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap 
(INSPIRE)
(COM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2004)0516)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0099/2004),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 15

(15) Er zijn netwerkdiensten nodig om 
ruimtelijke gegevens te kunnen uitwisselen 
tussen de verschillende bestuurlijke 
niveaus in de Gemeenschap. Dergelijke 
netwerkdiensten moeten het mogelijk 
maken ruimtelijke gegevens te zoeken, te 
bewerken, te raadplegen en te downloaden, 
ruimtelijke gegevens op te roepen en e-
commercediensten te gebruiken. De 
werking van de netwerkdiensten moet 
beantwoorden aan algemeen geldende 

(15) Er zijn netwerkdiensten nodig om 
ruimtelijke gegevens te kunnen uitwisselen 
tussen de verschillende bestuurlijke 
niveaus in de Gemeenschap. Dergelijke 
netwerkdiensten moeten het mogelijk 
maken ruimtelijke gegevens te zoeken, te 
bewerken, te raadplegen en te downloaden, 
ruimtelijke gegevens op te roepen en e-
commercediensten te gebruiken. De 
werking van de netwerkdiensten moet 
beantwoorden aan algemeen geldende 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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specificaties en de interoperabiliteit van de 
door de lidstaten opgerichte infrastructuren 
moet aan minimale prestatievereisten 
voldoen. De netwerkdiensten moeten ook 
een uploadmogelijkheid omvatten die 
overheidsinstanties in staat stelt hun 
ruimtelijke gegevens en diensten 
beschikbaar te maken.

specificaties en de interoperabiliteit van de 
door de lidstaten opgerichte infrastructuren 
moet aan minimale prestatievereisten 
voldoen. De netwerkdiensten moeten ook 
een netwerkaansluitingsmogelijkheid 
omvatten die overheidsinstanties in staat 
stelt hun ruimtelijke gegevens en diensten 
beschikbaar te maken.

Motivering

De rapporteur wil de term "uploadmogelijkheid" verhelderen

Amendement 2
Overweging 22

(22) Om infrastructuren voor ruimtelijke 
informatie doeltreffend te kunnen 
implementeren, moeten de inspanningen 
van iedereen die een belang heeft bij de 
oprichting van dergelijke infrastructuren, 
hetzij als leverancier, hetzij als gebruiker, 
worden gecoördineerd. Daarom moeten 
geschikte coördinatiestructuren worden 
opgericht, zowel op het niveau van de 
lidstaten als op dat van de Gemeenschap.

(22) Om infrastructuren voor ruimtelijke 
informatie doeltreffend te kunnen 
implementeren, moeten de inspanningen 
van iedereen die een belang heeft bij de 
oprichting van dergelijke infrastructuren, 
hetzij als leverancier, hetzij als gebruiker, 
worden gecoördineerd. Daarom moeten 
geschikte coördinatiestructuren worden 
opgericht, die diverse competentieniveaus 
omvatten. In elke lidstaat dient een 
contactpunt te worden aangewezen, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
verdeling binnen de lidstaten van de 
diverse bevoegdheden. 

Motivering

De rapporteur wil rekening houden met de grondwettelijke toewijzing van de diverse 
bevoegdheden in de lidstaten.

Amendement 3
Overweging 23

(23) Om profijt te kunnen trekken van de 
relevante ervaring van de Europese 
normalisatie-instellingen is het wenselijk 
dat de maatregelen die nodig zijn voor de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn kunnen 
worden gebaseerd op normen die door 
Europese normalisatie-instellingen zijn 

(23) Om profijt te kunnen trekken van de 
relevante ervaring van de Europese en
internationale normalisatie-instellingen is 
het wenselijk dat de maatregelen die nodig 
zijn voor de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn kunnen worden gebaseerd op 
normen die door Europese normalisatie-
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goedgekeurd, overeenkomstig de 
procedure van Richtlijn 98/34/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
22 juni 1998 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van 
normen en technische voorschriften.

instellingen zijn goedgekeurd, 
overeenkomstig de procedure van 
Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 
betreffende een informatieprocedure op het 
gebied van normen en technische 
voorschriften en op normen die zijn 
goedgekeurd door internationale 
normalisatie-instellingen.

Motivering

Ter vermijding van misverstanden bij de toepassing van de diverse definities bepleit de 
rapporteur de toepassing van Europese en internationale definities. Dit zal bijdragen aan de 
leesbaarheid van het document.

Amendement 4
Artikel 1, lid 1

1. In deze richtlijn worden de 
algemene regels voor de oprichting van een 
infrastructuur voor ruimtelijke informatie 
in de Gemeenschap vastgesteld, ter 
ondersteuning van het communautaire 
milieubeleid en beleidsmaatregelen die 
direct of indirect van invloed zijn op het 
milieu.

1. In deze richtlijn worden de 
algemene regels vastgesteld die gericht 
zijn op de oprichting van een infrastructuur 
voor ruimtelijke informatie in de 
Gemeenschap, ter ondersteuning van het 
communautaire milieubeleid en 
beleidsmaatregelen die direct of indirect 
van invloed zijn op het milieu.

Motivering

De doelstelling van artikel 7 wordt in dit lid opgenomen. Artikel 7 wordt derhalve geschrapt.

Amendement 5
Artikel 2

1. Deze richtlijn heeft betrekking op 
identificeerbare verzamelingen 
ruimtelijke gegevens, hierna 
"verzamelingen ruimtelijke gegevens" 
genoemd, die aan de volgende 
voorwaarden voldoen:
a) ze hebben betrekking op een 
gebied dat onder de rechtsbevoegdheid 
van een lidstaat valt of op een gebied 

Schrappen
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waarin een lidstaat exclusieve 
bevoegdheid voor economische zaken of 
voor zoek- en reddingsoperaties heeft, of 
op een soortgelijk gebied;
b) ze zijn beschikbaar in elektronisch 
formaat; 
c) ze worden bijgehouden door:
i) een overheidsinstantie, in de zin 
dat ze zijn geproduceerd of ontvangen of 
worden beheerd of bijgewerkt door die 
instantie;
ii) een natuurlijke of rechtspersoon, 
die optreedt namens een 
overheidsinstantie;
iii) een derde partij die de 
toestemming heeft gekregen haar 
gegevens up te loaden overeenkomstig 
artikel 17, lid 3;
d) ze hebben betrekking op een of 
meer van de in de bijlagen I, II of III 
vermelde thema's.
2. Deze richtlijn heeft niet alleen 
betrekking op de in lid 1 vermelde 
verzamelingen ruimtelijke gegevens, maar 
ook op de verwerking van de ruimtelijke 
gegevens die zich in die verzamelingen 
bevinden of de verwerking van de 
aanverwante metagegevens door middel 
van een computertoepassing. Dit wordt 
hierna "diensten met betrekking tot 
ruimtelijke gegevens" genoemd.
3. In het geval van verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die aan de 
voorwaarden van lid 1, onder c), voldoen, 
maar waarop een derde partij intellectuele 
eigendomsrechten kan doen gelden, mag 
de overheidsinstantie alleen actie 
ondernemen overeenkomstig deze richtlijn 
als de derde partij daarmee instemt.
4. De Commissie mag de bijlagen I, 
II en III aanpassen overeenkomstig de 
procedure van artikel 30, lid 2, om 
rekening te houden met de ontwikkeling 
van de behoeften aan ruimtelijke 
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gegevens ter ondersteuning van 
communautaire beleidsmaatregelen die 
direct of indirect van invloed zijn op het 
milieu.

Motivering

Dit amendement is van redactionele aard en onderdeel van de herstructurering van 
Hoofdstuk I. De inhoud wordt overgebracht naar artikel 5.

Amendement 6
Artikel 4

Wanneer verzamelingen ruimtelijke 
gegevens overeenkomstig artikel 2, lid 1, 
onder c) worden bijgehouden door of 
namens een overheidsinstantie op het 
laagste bestuurlijke niveau in een lidstaat, 
is deze richtlijn alleen van toepassing op 
de verzamelingen ruimtelijke gegevens 
waarvan de vergaring of verspreiding 
wordt gecoördineerd door een andere 
overheidsinstantie of verplicht is 
overeenkomstig de nationale wetgeving.

Voor deze richtlijn gelden onderstaande 
definities:

(1)"infrastructuur voor ruimtelijke 
informatie":  een infrastructuur waarvan 
de onderdelen metagegevens, 
verzamelingen ruimtelijke gegevens en 
diensten met betrekking tot ruimtelijke 
gegevens omvatten; alsmede 
netwerkdiensten en -technologieën, 
overeenkomsten over deling, toegang en 
gebruik; coördinatie- en 
monitoringmechanismen, processen en 
procedures, die in overeenstemming met 
deze richtlijn worden opgericht, 
geëxploiteerd en beschikbaar gesteld;  
(2)"ruimtelijke gegevens": alle gegeven 
die direct of indirect verwijzen naar een 
specifieke lokatie of een specifiek 
geografisch gebied;
(3)"verzameling ruimtelijke gegevens": 
identificeerbare verzameling ruimtelijke 
gegevens; 
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(4)"diensten met betrekking tot 
ruimtelijke gegevens": de handelingen die 
kunnen worden verricht door het 
oproepen van een computertoepassing op 
de ruimtelijke gegevens die zijn 
opgenomen in verzamelingen ruimtelijke 
gegevens of in de bijbehorende 
metagegevens; 

(5) "ruimtelijke object": een abstracte 
voorstelling van een reële entiteit in
relatie tot een specifieke lokatie of een 
specifiek geografisch gebied; 
(6)"metagegevens": informatie waarin 
verzamelingen ruimtelijke gegevens en 
diensten met betrekking tot ruimtelijke 
gegevens worden beschreven en die het 
mogelijk maakt deze gegevens te zoeken, 
te inventariseren en te gebruiken;
(7) "overheidsinstantie":
(a) regeringen en andere bestuurlijke 
overheden zoals openbare adviesorganen 
op nationaal, regionaal en lokaal niveau;
(b) een natuurlijke of rechtspersoon die 
openbare bestuursfuncties naar nationaal 
recht uitoefent, met inbegrip van 
onderzoek en andere speciale taken, 
activiteiten of diensten met betrekking tot 
het milieu; en
(c) een natuurlijke of rechtspersoon die 
onder toezicht van een orgaan of persoon 
als bedoeld onder (a) of (b) belast is met 
openbare verantwoordelijkheden of 
functies of openbare diensten verleent .
De lidstaten kunnen bepalen dat 
instellingen of organen die optreden in 
een rechterlijke of wetgevende 
hoedanigheid in de zin van deze richtlijn 
niet worden beschouwd als 
overheidsinstantie;
(8) "derde partij": alle natuurlijke 
personen en rechtspersonen die geen 
overheidsinstantie zijn.    
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Motivering

Dit amendement is hoofdzakelijk van redactionele aard en onderdeel van de herstructurering 
van Hoofdstuk I. De inhoud wordt overgebracht naar het nieuwe artikel 5, lid 4. De nieuwe 
bewoordingen moeten de richtlijn meer samenhang geven.

Amendement 7
Artikel 5

In deze richtlijn wordt verstaan onder 
"overheidsinstantie":

1.Deze richtlijn heeft betrekking op 
verzamelingen van ruimtelijke gegevens 
die voldoen aan onderstaande 
voorwaarden:

a) regeringen of andere bestuurlijke 
overheden, zoals openbare adviesorganen, 
op nationaal, regionaal en lokaal niveau;

(a) ze hebben betrekking op een gebied 
waarover een lidstaat het rechtsgezag 
uitoefent;

b) een natuurlijke of rechtspersoon 
die openbare bestuursfuncties naar 
nationaal recht uitoefent, met inbegrip 
van specifieke taken, activiteiten of 
diensten met betrekking tot het milieu;

(b) ze zijn in electronisch formaat;
(c) ze worden beheerd door of namens:
(i) een overheidsinstantie, die is opgezet of 
opgenomen door een overheidsinstantie, 
of door bedoelde instantie wordt beheerd 
of aangepast;
(ii) een derde partij voor wie 
netwerkverbindingsdiensten 
overeenkomstig artikel 17, lid 3, ter 
beschikking zijn gesteld,;
(d) ze hebben betrekking op één of meer 
in de Bijlagen I, II, of III opgenomen 
thema's. 

c) een natuurlijke of rechtspersoon 
die onder toezicht van een orgaan of 
persoon als bedoeld onder a) of b) belast 
is met openbare verantwoordelijkheden of 
functies of openbare diensten met 
betrekking tot het milieu verleent.

2. Deze richtlijn geldt ook voor de 
diensten met betrekking tot ruimtelijke 
gegevens die verband houden met de
gegevens in de verzamelingen van 
ruimtelijke gegevens, waarnaar in lid 1 
wordt verwezen.  

De lidstaten kunnen bepalen dat deze 
begripsomschrijving niet slaat op 
instellingen of organen die optreden in 
een rechterlijke of wetgevende 
hoedanigheid.

3. Wanneer de verzamelingen ruimtelijke 
gegevens voldoen aan de in letter (c) van 
lid 1 opgenomen voorwaarde, maar 
waarvan een derde partij het intellectuele 
eigendomsrecht bezit, mag de 
overheidsinstantie in het kader van de 
richtlijn slechts met instemming van die 
derde partij handelen. 
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4. In afwijking van lid 1, geldt deze 
richtlijn voor verzamelingen van 
ruimtelijke gegevens die door of namens 
een overheidsinstantie op het laagste 
overheidsniveau in een lidstaat worden 
geëxploiteerd, alleen wanneer het 
verzamelen of verspreiden van dergelijke 
ruimtelijke gegevens gecoördineerd wordt 
door een andere overheidsinstantie of 
door nationale wetgeving wordt verlangd.
5. De thema's van de ruimtelijke gegevens 
bedoeld in de Bijlagen I, II en III kunnen 
door de Commissie worden aangepast 
overeenkomstig de procedure in artikel 
30, lid 2, en wel zodanig dat rekening 
wordt gehouden met de zich 
ontwikkelende behoefte aan ruimtelijke 
gegevens ter ondersteuning van 
communautair beleid dat direct of indirect 
van invloed is op het milieu.  

Motivering

Dit amendement is hoofdzakelijk redactioneel van aard en onderdeel van de herstructurering 
van Hoofdstuk I. De inhoud wordt overgebracht naar het nieuwe artikel 4. De nieuwe 
bewoordingen geven de richtlijn meer samenhang.

Bovendien achtte de rapporteur het nodig de mate waarin de Commissie Bijlagen I, II en III 
kan aanpassen, te verduidelijken. 
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Amendement 8
Artikel 6

In deze richtlijn wordt verstaan onder: 
1) "ruimtelijke gegevens": alle 
gegevens die direct of indirect verwijzen 
naar een specifieke locatie of een 
specifiek geografisch gebied;
2) "ruimtelijk object": een abstracte 
voorstelling van een reële entiteit in 
relatie tot een specifieke locatie of een 
specifiek geografisch gebied;
3) "metagegevens": informatie 
waarin verzamelingen ruimtelijke 
gegevens en diensten met betrekking tot 
ruimtelijke gegevens worden beschreven 
en die het mogelijk maakt deze gegevens 
en diensten te zoeken, te inventariseren en 
te gebruiken;
4) "derde partij": alle natuurlijke 
personen of rechtspersonen die geen 
overheidsinstantie zijn.

Schrappen

Motivering

Dit amendement is hoofdzakelijk redactioneel van aard en onderdeel van de herstructurering 
van Hoofdstuk I. De inhoud wordt overgebracht naar het nieuwe artikel 4.

Amendement 9
Artikel 7

De lidstaten zullen overeenkomstig deze 
richtlijn infrastructuren voor ruimtelijke 
informatie oprichten en exploiteren.

Schrappen

Motivering

De kern van dit artikel is opgenomen in artikel 1 en in de andere bepalingen van de richtlijn 
waarin de lidstaten wordt verzocht de diverse elementen van de infrastructuur voor 
ruimtelijke informatie op te richten en te exploiteren.

Amendement 10
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Artikel 8, lid 3

3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te garanderen dat de 
metagegevens volledig en van goede
kwaliteit zijn.

3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te garanderen dat de 
metagegevens volledig en van passende 
kwaliteit zijn.

Motivering

De kwaliteit van de metagegevens moet aansluiten bij de doelstelling van de richtlijn.

Amendement 11 
Artikel 9

De lidstaten stellen de in artikel 8 vermelde 
metagegevens op overeenkomstig het 
volgende tijdsschema:

De lidstaten stellen de in artikel 8 vermelde 
metagegevens op overeenkomstig het 
volgende tijdsschema:

a) uiterlijk [3 jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] voor 
verzamelingen ruimtelijke gegevens die 
overeenstemmen met een of meer van de in 
de bijlagen I en II vermelde thema's;

a) uiterlijk [3 jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] voor 
verzamelingen ruimtelijke gegevens die 
overeenstemmen met een of meer van de in 
de bijlagen I en II vermelde thema's;

b) uiterlijk [6 jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] voor 
verzamelingen ruimtelijke gegevens die 
overeenstemmen met een of meer van de 
in bijlage III vermelde thema's.

b) uiterlijk [6 jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] voor 
verzamelingen ruimtelijke gegevens die 
overeenstemmen met de in bijlage III 
vermelde thema's.

Motivering

n.v.t. op de NL-tekst

Amendement 12
Artikel 11, lid 2

2. Personen die wegens hun rol in de 
infrastructuur voor ruimtelijke informatie 
een belang hebben in de desbetreffende 
ruimtelijke gegevens, zoals gebruikers, 
leveranciers, verleners van diensten met 
toegevoegde waarde of 
coördinatieorganen, krijgen de 
mogelijkheid om deel te nemen aan de 
voorbereiding van de in lid 1 vermelde 

2. Natuurlijke personen en 
rechtspersonen die wegens hun rol in de 
infrastructuur voor ruimtelijke informatie 
een belang hebben in de desbetreffende 
ruimtelijke gegevens, zoals gebruikers, 
leveranciers, verleners van diensten met 
toegevoegde waarde of 
coördinatieorganen, krijgen de 
mogelijkheid om deel te nemen aan 
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regels voor de tenuitvoerlegging. voorbereidend overleg over de inhoud van 
de in lid 1 vermelde regels voor de 
tenuitvoerlegging, voordat het in artikel 30 
bedoelde comité beraadslaagt.

Motivering

De toevoeging van natuurlijke personen en rechtspersonen is bedoeld als precisering. Het 
spreekt vanzelf dat zij een zinvolle en belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de 
tenuitvoerlegging van INSPIRE. Hun rol moet duidelijker worden gedefinieerd.

Amendement 13
Artikel 12

1. De in artikel 11, lid 1, onder a),
vermelde regels voor de tenuitvoerlegging 
worden zo opgesteld dat verzamelingen 
ruimtelijke gegevens zodanig kunnen 
worden gecombineerd en dat diensten 
zodanig op elkaar kunnen inwerken dat het 
resultaat een coherente combinatie van 
verzamelingen ruimtelijke gegevens of 
diensten met toegevoegde waarde is, 
zonder dat dit een specifieke inspanning 
van een mens of machine vergt.

1. De in artikel 11, lid 1, vermelde 
regels voor de tenuitvoerlegging worden zo 
opgesteld dat verzamelingen ruimtelijke 
gegevens zodanig kunnen worden 
gecombineerd en dat diensten zodanig op 
elkaar kunnen inwerken dat het resultaat 
een coherente combinatie van 
verzamelingen ruimtelijke gegevens of 
diensten met toegevoegde waarde is, 
zonder dat dit een specifieke inspanning 
van een mens of machine vergt.

2. De in artikel 11, lid 1, onder a),
vermelde regels voor de tenuitvoerlegging 
hebben ook betrekking op de definitie en 
classificatie van ruimtelijke objecten die 
relevant zijn voor de ruimtelijke gegevens, 
en op de manier waarop deze ruimtelijke 
gegevens geogerefereerd zijn.

2. De in artikel 11, lid 1, vermelde 
regels voor de tenuitvoerlegging hebben
ook betrekking op de definitie en 
classificatie van ruimtelijke objecten die 
relevant zijn voor de ruimtelijke gegevens, 
en op de manier waarop deze ruimtelijke 
gegevens geogerefereerd zijn.

Motivering

Het gaat om artikel 11, lid 1 als geheel.

Amendement 14
Artikel 13, lid 1

1. In het geval van verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die onder een of meer 
van de in bijlage I of II opgesomde thema's 
vallen, moeten de in artikel 11, lid 1, 
onder a), vermelde regels voor de 

1. In het geval van verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die onder de in 
bijlage I of II opgesomde thema's vallen, 
moeten de in artikel 11, lid 1, vermelde 
regels voor de tenuitvoerlegging aan de 
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tenuitvoerlegging aan de voorwaarden van 
de punten 2, 3 en 4 voldoen.

voorwaarden van de punten 2, 3 en 4 
voldoen.

Motivering

Het gaat om artikel 11, lid 1 als geheel. 

Amendement 15
Artikel 13, lid 2, letter (c)

c) de belangrijkste kenmerken en de 
overeenkomstige meertalige thesauri die in 
het algemeen vereist zijn voor een breed 
gamma van thematische
beleidsmaatregelen;

c) de belangrijkste kenmerken en de 
overeenkomstige meertalige thesauri die in 
het algemeen vereist zijn voor 
beleidsmaatregelen,  die een direct of 
indirect gevolg kunnen hebben voor het 
milieu;

Motivering

Men moet zich op de thema's richten.

Amendement 16
Artikel 14

De in artikel 11, lid 1, onder a), vermelde 
regels voor de tenuitvoerlegging worden 
overeenkomstig het volgende tijdsschema 
goedgekeurd:

De in artikel 11, lid 1, vermelde regels 
voor de tenuitvoerlegging worden 
overeenkomstig het volgende tijdsschema 
goedgekeurd:

a) uiterlijk [2 jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] voor 
verzamelingen ruimtelijke gegevens die 
overeenstemmen met een of meer van de 
in de bijlage I vermelde thema's;

a) uiterlijk [2 jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] voor 
verzamelingen ruimtelijke gegevens die 
overeenstemmen met de in de bijlage I 
vermelde thema's;

b) uiterlijk [5 jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] voor 
verzamelingen ruimtelijke gegevens die 
overeenstemmen met een of meer van de 
in de bijlage II of III vermelde thema's.

b) uiterlijk [5 jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] voor 
verzamelingen ruimtelijke gegevens die 
overeenstemmen met de in de bijlage II of 
III vermelde thema's.

Motivering

De rapporteur preciseert dat de uitvoeringsmaatregelen naar verwachting eerder dan de 
gestelde termijn voor de opstelling ervan kunnen worden goedgekeurd. 
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Amendement 17
Artikel 15

De lidstaten garanderen dat verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die meer dan twee 
jaar de datum van goedkeuring van de 
overeenkomstige specificaties, zoals 
vermeld in artikel 11, lid 1, onder a), zijn 
vergaard, met deze specificaties in 
overeenstemming worden gebracht door ze 
aan te passen of om te vormen.

De lidstaten garanderen dat verzamelingen 
ruimtelijke gegevens die meer dan twee 
jaar de datum van goedkeuring van de 
overeenkomstige specificaties, zoals 
vermeld in artikel 11, lid 1, zijn vergaard, 
met deze specificaties in overeenstemming 
worden gebracht door ze aan te passen of 
om te vormen.

Motivering

Het gaat om artikel 11, lid 1 als geheel.

Amendement 18
Artikel 16, lid 2

2. Om de coherentie te garanderen van 
ruimtelijke gegevens die betrekking 
hebben op een ruimtelijke entiteit die zich 
over een grens tussen twee lidstaten heen 
bevindt, moeten de lidstaten 
overeenstemming bereiken over de 
afbeelding en de plaats van dergelijke 
gemeenschappelijke kenmerken.

2. Om de coherentie te garanderen van 
ruimtelijke gegevens die betrekking 
hebben op een ruimtelijke entiteit die zich 
over een grens tussen twee of meer 
lidstaten heen bevindt, moeten de lidstaten 
overeenstemming bereiken over de 
afbeelding en de plaats van dergelijke 
gemeenschappelijke kenmerken.

Motivering

In sommige gevallen zijn hierbij meer dan twee lidstaten betrokken.

Amendement 19
Artikel 17

1. De lidstaten moeten uploaddiensten 
oprichten en exploiteren om metagegevens 
en verzamelingen ruimtelijke gegevens en 
diensten met betrekking tot ruimtelijke 
gegevens beschikbaar te maken via de in 
artikel 18, lid 1, vermelde diensten.

1. De lidstaten moeten 
netwerkaansluitingsdiensten oprichten en 
exploiteren om metagegevens en 
verzamelingen ruimtelijke gegevens en 
diensten met betrekking tot ruimtelijke 
gegevens beschikbaar te maken via de in 
artikel 18, lid 1, vermelde diensten.

2. De in lid 1 vermelde 
uploaddiensten worden ter beschikking 

2. De in lid 1 vermelde 
netwerkaansluitingsdiensten worden ter 
beschikking van de overheidsinstanties 
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van de overheidsinstanties gesteld. gesteld.
3. De in lid 1 vermelde 
uploaddiensten worden op verzoek ter 
beschikking van derde partijen gesteld, 
voorzover hun verzamelingen ruimtelijk 
gegevens en diensten met betrekking tot 
ruimtelijke gegevens beantwoorden aan de 
regels voor de tenuitvoerlegging waarin 
eisen zijn vastgesteld voor, met name, 
metagegevens, netwerkdiensten en 
interoperabiliteit.

3. De in lid 1 vermelde 
netwerkaansluitingsdiensten worden op 
verzoek ter beschikking van derde partijen 
gesteld, voorzover hun verzamelingen 
ruimtelijk gegevens en diensten met 
betrekking tot ruimtelijke gegevens 
beantwoorden aan de regels voor de 
tenuitvoerlegging waarin eisen zijn 
vastgesteld voor, met name, metagegevens, 
netwerkdiensten en interoperabiliteit.

Motivering

De rapporteur wil de term "uploaddienst" verduidelijken.

Amendement 20
Artikel 18, lid 1, alinea 2

Deze diensten moeten gemakkelijk 
bruikbaar en toegankelijk zijn via internet 
of via andere telecommunicatiemiddelen 
waarover het brede publiek beschikt.

Deze diensten moeten gemakkelijk 
bruikbaar, beschikbaar voor het brede 
publiek, en toegankelijk zijn via internet of 
via andere geschikte 
telecommunicatiemiddelen.

Motivering

De rapporteur preciseert dat de diensten voor het brede publiek beschikbaar moeten worden 
gemaakt.

Amendement 21
Artikel 22, letter (a)

a) technische specificaties voor de in 
de artikel 17, lid 1, artikel 18, lid 1 en 
artikel 20, lid 2, vermelde diensten en 
minimale prestatiecriteria voor deze 
diensten, rekening houdende met de 
technologische vooruitgang;

a) technische specificaties voor de in 
de artikel 17, lid 1, artikel 18 en artikel 20, 
lid 2, vermelde diensten en minimale 
prestatiecriteria voor deze diensten, 
rekening houdende met de technologische 
vooruitgang;

Motivering

Het is van belang dat de Commissie artikel 18 als geheel in aanmerking neemt.



PR\544714NL.doc 19/27 PE 349.811v01-00

NL

Amendement 22
Artikel 23, lid 1, alinea 2

De in lid 1 vermelde maatregelen 
verhinderen dat beperkingen op het 
gebruik worden opgelegd, met name 
commerciële, procedurele, juridische, 
institutionele of financiële beperkingen.

De in lid 1 vermelde maatregelen 
verhinderen dat beperkingen worden 
opgelegd, met name commerciële, 
procedurele, juridische, institutionele of 
financiële beperkingen, op de plaats van 
gebruik.

Motivering

De genomen maatregelen moeten stringenter zijn.

Amendement 23
Artikel 25, alinea 1

1. De lidstaten stellen passende 
structuren en mechanismen op om de 
bijdragen van iedereen die een belang heeft 
in hun infrastructuren voor ruimtelijke 
informatie, zoals gebruikers, leveranciers, 
verleners van diensten met toegevoegde 
waarde en coördinatie-instanties, te 
coördineren.

1. De lidstaten zorgen voor de 
opstelling van passende structuren en 
mechanismen om de bijdragen te 
coördineren van iedereen die een belang 
heeft in hun infrastructuren voor 
ruimtelijke informatie, door de diverse 
niveaus van de overheid heen. Iedereen 
die een belang heeft in hun infrastructuur 
voor ruimtelijke informatie zijn 
gebruikers, leveranciers, verleners van 
diensten met toegevoegde waarde en 
coördinatie-instanties.

Motivering

De rapporteur wil rekening houden met de grondwettelijke toewijzing van de diverse 
bevoegdheden in de lidstaten.

Amendement 24
Artikel 26, lid 2

2. Elke lidstaat duidt een 
overheidsinstantie aan die 
verantwoordelijk is voor de contacten met 
de Commissie in verband met deze 
richtlijn.

2. Elke lidstaat duidt een contactpunt
aan dat verantwoordelijk is voor de 
contacten met de Commissie in verband 
met deze richtlijn. Deze aanduiding laat de 
toewijzing binnen de lidstaten van de 
diverse bevoegdheden onverlet.
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Motivering

De rapporteur wil rekening houden met de grondwettelijke toewijzing van de diverse 
bevoegdheden in de lidstaten.

Amendement 25
Artikel 27

De normen die door Europese 
normalisatie-instellingen overeenkomstig 
de procedure van Richtlijn 98/34/EG zijn 
goedgekeurd, kunnen ter ondersteuning 
van de tenuitvoerlegging van de 
onderhavige richtlijn worden gebruikt.

De normen die door Europese 
normalisatie-instellingen overeenkomstig 
de procedure van Richtlijn 98/34/EG, en 
door de internationale normalisatie-
instellingen zijn goedgekeurd, kunnen ter 
ondersteuning van de tenuitvoerlegging 
van de onderhavige richtlijn worden 
gebruikt.

Motivering

Ter vermijding van misverstanden over de toepassing van diverse definities, beveelt de 
rapporteur aan zowel de Europese als  de internationale definities toe te passen. Dit vergroot  
de leesbaarheid van het document.

Amendement 26
Artikel 31, alinea 1

Uiterlijk [7 jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn] en daarna om de zes jaar 
dient de Commissie een verslag over de 
toepassing van deze richtlijn in bij het 
Europees Parlement en de Raad.

Uiterlijk [7 jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn] en daarna om de zes jaar 
dient de Commissie een verslag over de 
toepassing van deze richtlijn in bij het 
Europees Parlement en de Raad, dat 
gebaseerd is op de in artikel 29 bedoelde 
verslagen van de lidstaten.

Motivering

Met het oog op een correcte aanpak van kwesties als kosten en baten, dient de Commissie aan 
het Europees Parlement en aan de Raad verslag uit te brengen over de bevindingen van de 
lidstaten terzake. 

Amendement 27
Bijlage I, alinea 4

Het nationale grondgebied, ingedeeld in 
administratieve eenheden voor lokaal, 

Administratieve eenheden die het 
nationale grondgebied indelen voor lokaal, 
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regionaal en nationaal bestuur. De 
administratieve eenheden zijn gescheiden 
door administratieve grenzen. Dit omvat 
ook de grenzen van het nationaal 
grondgebied en de kustlijn.

regionaal en nationaal bestuur. De 
administratieve eenheden zijn gescheiden 
door administratieve grenzen. Dit omvat 
ook de grenzen van het nationaal 
grondgebied en de kustlijn.

Motivering

De rapporteur preciseert dat het onderwerp van Bijlage 1, alinea 4 de administratieve 
eenheden zijn en niet het nationale grondgebied. 

Amendement 28
Bijlage II, paragraaf 5

5. Orthobeeldvorming

Geogerefereerde beeldgegevens van het 
aardoppervlak, afkomstig van sensoren op 
satellieten of vliegtuigen.

5. Aardobservatie
Beelden van de aarde, afkomstig van 
sensoren op satellieten of vliegtuigen.

Motivering

De rapporteur harmoniseert de omschrijving van dit thema met de omschrijving van de 
andere thema's, en preciseert dat de ruimtelijke gegevens verband houden met de beelden van 
de aardobservatie en niet met metagegevens (ruimtelijke gegevens die verband houden met 
gegevens op de beelden)

Amendement 29
Bijlage II, alinea 5 bis (nieuw)

5 bis. Geologie
Geologie, gekenmerkt volgens 
samenstelling en structuur, inclusief vast 
gesteente en geomorfologie.

Motivering

Geologie dient in dezelfde mate te worden geharmoniseerd als de grondwaterlagen, 
waarnaar in Bijlage I (6) wordt verwezen, aangezien geharmoniseerde geologische gegevens 
nodig zijn voor het harmoniseren van de gegevens over grondwaterlagen. Derhalve wordt het 
speciale thema "geologie" verplaatst van Bijlage III naar Bijlage II.
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Amendement 30
Bijlage III, alinea 4

Geologie
Geologie, gekenmerkt volgens 
samenstelling en structuur, inclusief vast 
gesteente en geomorfologie.

Schrappen

Motivering

Geologie dient in dezelfde mate te worden geharmoniseerd als de grondwaterlagen, 
waarnaar in Bijlage I (6) wordt verwezen, aangezien geharmoniseerde geologische gegevens 
nodig zijn voor het harmoniseren van de gegevens over grondwaterlagen. Derhalve wordt het 
speciale thema "geologie" verplaatst van Bijlage III naar Bijlage II.

Amendement 31
Bijlage III, alinea 6

De geografische spreiding van ziekten die 
rechtstreeks (epidemieën, verspreiding van 
ziekten, effecten van ecologische stress op 
de gezondheid, luchtvervuiling, 
chemicaliën, aantasting van de ozonlaag, 
lawaai, enz.) of onrechtstreeks (voedsel, 
genetisch gemodificeerde organismen, 
stress enz.) in verband staan met de 
kwaliteit van het milieu.

De geografische spreiding van ziekte- en 
sterftecijfers die rechtstreeks (epidemieën, 
verspreiding van ziekten, effecten van 
ecologische stress op de gezondheid, 
luchtvervuiling, chemicaliën, aantasting 
van de ozonlaag, lawaai, enz.) of 
onrechtstreeks (voedsel, genetisch 
gemodificeerde organismen, stress enz.) in 
verband staan met de kwaliteit van het 
milieu.

Motivering

De rapporteur meent dat de gegevens over sterfte net zo belangrijk zijn als die over ziekte en 
derhalve moeten worden toegevoegd.

Amendement 32
Bijlage III, alinea 7

Vestigingsplaatsen van overheidsdiensten, 
ziekenhuizen en centra voor medische 
behandelingen, scholen, kleuterscholen 
enz., met inbegrip van faciliteiten voor 
afvalwaterbehandeling, afvalverwerking 
en energieproductie, alsook 

Utiliteits- en overheidsdiensten omvatten 
onder- en bovengrondse 
utiliteitsnetwerken en faciliteiten zoals 
riolering, afvalbehandeling, 
energievoorziening, telecommunicatie en 
watertoevoer, en administratieve en 
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productievestigingen en 
milieubewakingsfaciliteiten die door of 
voor overheidsinstanties worden 
geëxploiteerd.

sociale overheidsdiensten zoals 
overheidsbestuurslichamen, scholen en 
ziekenhuizen.
Plaatsing en exploitatie van milieu-
monitoringfaciliteiten omvatten 
waarneming en meting van emissies, van 
de toestand van milieumedia (mariene 
milieu, binnenlandse boven- en 
ondergrondse waterlichamen, lucht en 
bodem) en van andere parameters van het 
ecosysteem (biodiversiteit, ecologische 
omstandigheden van de plantengroei, 
enz.) door of namens overheidsinstanties.    

Motivering

Deze beide categorieën zijn totaal verschillend. Monitoringfaciliteiten zijn buitengewoon 
belangrijk voor ruimtelijke gegevens ten behoeve van het milieu. 

Amendement 33
Bijlage III, alinea 11

Gebieden die worden beheerd, gereguleerd 
of gebruikt voor rapportage op Europees, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau, met 
inbegrip van stortplaatsen, gebieden waar 
beperkingen gelden omdat er zich 
drinkwaterbronnen bevinden, 
nitraatgevoelige gebieden, gereguleerde 
vaarwegen op zee of op grote 
binnenwateren, OSPAR-gebieden voor het 
storten van afval, gebieden waar 
geluidsbeperkingen gelden, gebieden waar 
toestemming vereist is voor prospectie en 
mijnbouw, OSPAR-rapportage-eenheden 
en beheerde kustgebieden.

Gebieden die worden beheerd, gereguleerd 
of gebruikt voor rapportage op 
internationaal, Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met inbegrip 
van stortplaatsen, gebieden waar 
beperkingen gelden omdat er zich 
drinkwaterbronnen bevinden, 
nitraatgevoelige gebieden, gereguleerde 
vaarwegen op zee of op grote 
binnenwateren, OSPAR-gebieden voor het 
storten van afval, gebieden waar 
geluidsbeperkingen gelden, gebieden waar 
toestemming vereist is voor prospectie en 
mijnbouw, OSPAR-rapportage-eenheden 
en beheerde kustgebieden.

Motivering

Het internationaal niveau is zeer relevant zoals de voorbeelden in de voorbeeldenlijst 
aantonen en dient daarom te worden toegevoegd.
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TOELICHTING

Achtergrond

Het milieubeleid is zonder meer een van de grootste successen van de EU. De communautaire 
wetgeving heeft veel verbetering gebracht in de aanpak van grote bedreigingen voor het 
milieu in Europa, hoewel een aantal belangrijke problemen blijven bestaan en met voorrang 
moeten worden bestreden. In het zesde milieu-actieprogramma worden deze prioriteiten 
duidelijk opgesomd hoewel maatregelen op het terrein van het milieubeleid tegenwoordig in 
een andere politieke en economische context worden geplaatst. Het voeren van goed beleid 
hangt in hoge mate af van de beschikbaarheid van degelijke wetenschappelijke en 
economische beoordelingen van hoge kwaliteit en van de participatie van belanghebbenden en 
burgers met kennis van zaken. Er bestaat toenemende behoefte aan informatie en aan een 
beter beheer van de bestaande informatiestromen, met het oog op de differentiatie tussen de 
regio's. Dit geldt voor alle communautaire beleidsterreinen en met name voor het 
milieubeleid. De beschikbaarheid van ruimtelijke gegevens is een absolute voorwaarde voor 
de wetenschappelijke beoordeling die aan de basis staat van de wetgeving op dit 
beleidsterrein. Voortdurende controle op en verslaggeving over de toestand van het milieu 
zorgt voor een grotere doeltreffendheid en een betere beleidsbepaling.

Hoewel men in de verleiding zou kunnen komen aan te nemen dat tientallen jaren van 
Europese integratie en van een gemeenschappelijk Europees milieubeleid zouden hebben 
geleid tot een hoog niveau van normalisatie en interoperabiliteit op het terrein van het 
verzamelen van ruimtelijke gegevens, bestaan er nog altijd belangrijke hinderpalen voor het 
gebruik van bestaande ruimtelijke informatie op communautair niveau, als gevolg van 
technische en sociaal-economische kenmerken van ruimtelijke informatie. Derhalve dienen 
toegang en gebruik van ruimtelijke informatie voor het formuleren, tenuitvoerleggen, 
controleren en evalueren van beleid op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau verder 
te worden verbeterd.

Het Commissievoorstel

De Gemeenschap beschikt over een aantal instrumenten waardoor betrouwbare gegevens, met 
name die uit de overheidssector, in eerste instantie beschikbaar en tenslotte vergelijkbaar 
worden gemaakt op communautair niveau. In dit verband is het Europese milieuagentschap 
(EEA) een belangrijke bron gebleken voor dit soort informatie in de eerste 10 exploitatiejaren 
vanaf 1994. Afgezien van het agentschap worden binnenkort nieuwe instrumenten 
ontwikkeld, met name twee richtlijnen over publieke toegang tot milieu-informatie en over 
het hergebruik van informatie uit de publieke sector1 en de "Global Monitoring for 
Environment and Security" (GMES), een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie, 
het Europees ruimteagentschap en GALILEO, die beide uiterlijk in 2008 operationeel moeten 
worden. Het doel van GMES is de ondersteuning van de Europese doelen ten aanzien van 

  
1 Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 over toegang van het publiek 
tot milieuinformatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad (PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26-
32) als gevolg van de vooruitgang die geboekt is tijdens de Conventie van Arhus en Richtlijn 2003/98/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, 
PB L 345, 31.12.2003, blz. 90-96.
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duurzame ontwikkeling en global governance ter ondersteuning van het milieu- en 
veiligheidsbeleid. Galileo anderzijds is een programma voor radionavigatie per satelliet en het 
positioneren van infrastructuur voor burgerdoeleinden, dat betrekking heeft op industrie, 
vervoer en technologische en milieuontwikkeling.

Ondanks deze initiatieven bestaan er nog een aantal hardnekkige problemen inzake toegang 
en gebruik van ruimtelijke informatie die zorgen van versnippering van gegevens en bronnen, 
gebrekkige beschikbaarheid, ontbreken van harmonisatie tussen verzamelingen van gegevens 
op verschillende geografische schaal en duplicering van het verzamelen van informatie. Er 
dient gestreefd te worden naar stroomlijning van ruimtelijke informatiestromen en het 
verzamelen van informatie en de coördinatie tussen belanghebbenden door de diverse 
sectoren en overheidsniveaus heen; kortom er dient gestreefd te worden naar een kennisbasis 
voor beleidsterreinen die het milieu betreffen ter bevordering van een duurzame ontwikkeling. 
Het voorstel brengt ook breder sociaal en economisch profijt voor de publieke en de 
particuliere sector.

Het Commissievoorstel wil voorzien in deze tekortkomingen door middel van een wettelijk 
kader voor de oprichting en exploitatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in 
Europa (INSPIRE). Het voorstel is het resultaat van voorbereiding en overleg door de 
Commissie die een jaar hebben geduurd: het is het onderwerp geweest van een studie over 
infrastructuren voor ruimtelijke gegevens in Europa (augustus 2003), breed overleg met 
belanghebbenden via Internet (augustus 2003) en een openbare hoorzitting (Rome - 10 juli 
2003), en is in juli 2003 het onderwerp geweest van een uitgebreide effectrapportage.

De voorgestelde infrastructuur definieert eerst de werkingssfeer door het vaststellen van drie 
verschillende pakketten ruimtelijke gegevens, die nodig zijn voor een uitgebreid gamma van 
milieu-beleidsterreinen. Het onderscheid dat in drie bijlagen wordt gemaakt is een gevolg van 
de uiteenlopende eisen wat betreft gebruik, harmonisatiegraad en implementatiedoelen en 
bevat geen ranglijst voor het verzamelen van informatie. De ruimtelijke gegevens die binnen 
de infrastructuur nodig zijn, gaan uit van bestaande gegevens en systemen in de lidstaten, op 
nationaal, regionaal of lokaal niveau.

Deze gegevens worden ten eerste gedocumenteerd om bestaande verzamelingen van 
ruimtelijke gegevens, bronnen en gebruiksvoorwaarden (creatie van metagegevens) te 
catalogiseren en ze dan beschikbaar te stellen aan de infrastructuur door de oprichting van 
diensten die de problemen van toegankelijkheid en interoperabiliteit aanpakken en de 
gebruiksvoorwaarden verduidelijken. De gegevens dienen tenslotte toegankelijk te zijn via 
een communautair geo-portal, dat in verbinding staat met de diverse infrastructuren in de 
lidstaten.

Het gaat om een stapsgewijze benadering, die begint met de ontsluiting van potentiële of 
bestaande ruimtelijke gegevens en infrastructuren voor ruimtelijke gegevens en geleidelijk 
een harmonisatie tot stand brengt van gegevens en informatiediensten, waardoor tenslotte een 
ongehinderde integratie plaatsvindt van systemen en verzamelingen van gegevens op diverse 
niveaus tot een samenhangende Europese infrastructuur van ruimtelijke gegevens, die 
gebaseerd is op nationale en communautaire gegevens. Op deze wijze worden gegevens 
opgespoord, genormaliseerd, zonodig geharmoniseerd en geïntegreerd in de infrastructuur.
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Beoordeling van het voorstel door uw rapporteur

Uw rapporteur staat volledig achter de doelstellingen en de beginselen van het voorstel voor 
een richtlijn ter vereenvoudiging van de toegang tot en het gebruik van ruimtelijke informatie 
van hoge kwaliteit op het terrein van het milieu. Dit is niet alleen zeer profijtelijk voor de 
beleidsmakers op communautair niveau, maar biedt gelegenheid voor grensoverschrijdende 
toegang voor beleidsmakers op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Het is dan ook hoognodig dat de Europese Unie de juiste infrastructuur krijgt die het mogelijk 
maakt dat gegevens die al op het terrein van de ruimtelijke informatie verzameld zijn, 
efficiënt worden gebruikt. De belangrijkste doelstelling is de obstakels die publieke 
instellingen verhinderen gegevens te delen, te verminderen, met name op het terrein van 
het milieu. In dit verband is bijlage V van de voorgestelde richtlijn over het delen van 
gegevens en het hergebruik ervan van essentiële betekenis. Dit initiatief moet duplicering, 
gebrekkige beschikbaarheid en onvolledige harmonisatie, die barrières vormen voor een 
effectief gebruik van bestaande gegevens, reduceren.

INSPIRE is een aanvulling op de PSI en de toegang tot richtlijnen inzake 
milieuinformatie. Het richt zich op een aantal kwesties, die in deze richtlijnen niet aan de 
orde komen, zoals het delen van informatie tussen overheidsinstanties, en de kwestie van de 
interoperabiliteit. Verder op een aantal andere punten die ook in de PSI aan de orde komen of 
de toegang tot richtlijnen inzake milieuinformatie; deze richtlijn gaat verder dan de andere, 
maar sluit aan bij hun belangrijkste doelstellingen. INSPIRE en de andere richtlijnen zijn dan 
ook niet strijdig met elkaar.

Voorts wil het voorstel het beginsel van de subsidiariteit eerbiedigen in zoverre deze een 
onmiskenbare toegevoegde waarde vormt voor de gemeenschap. De afzonderlijke lidstaten 
spelen natuurlijk een belangrijke rol bij de tenuitvoerlegging van de richtlijn, maar 
desondanks heeft uw rapporteur de behoefte gevoeld meer rekening te houden met de 
constitutionele toewijzing in de lidstaten zelf van de diverse verantwoordelijkheden.

Het is essentieel erop te wijzen dat in het onderhavige voorstel voor een richtlijn geen nieuwe 
verzameling van gegevens aan de orde is. INSPIRE wordt opgericht en geëxploiteerd op 
basis van de bestaande gegevens in iedere lidstaat. Evenmin wordt, in aansluiting op de vorige 
opmerking, een specifieke schaal verlangd. Hiermee wordt de vrees van gegevensproviders 
dat er sprake zal zijn van hoog oplopende kosten, weggenomen.

Dit neemt niet weg dat in iedere lidstaat betrekkelijk geringe kosten zullen ontstaan, die 
verband houden met de coördinatie tussen de overheidsinstanties, de implementatie van de 
netwerkdiensten en de documentatie van de ruimelijke gegevens. Voorts kosten voor het 
concipiëren van uitvoeringsregels en het opstellen van overeenkomsten voor het delen van 
gegevens.

Het is echter overduidelijk dat het profijt veel groter zal zijn dan de benodigde investeringen 
die het verzamelen van ruimelijke gegevens in de Gemeenschap en in de lidstaten zullen 
optimaliseren en zullen resulteren in een efficiëntere beleidsvorming, minder duplicering, 
sociale voordelen, uitvoering van beleidsvorming, innovatie, enz. Deze winst kan echter 
moeilijk worden gekwantificeerd en geraamd, aangezien het hier een hoger belang voor 
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overheid en burger betreft. Het bovenstaande in overweging nemende zal uw rapporteur geen 
amendementen indienen over het kostenaspect.

Een vaak geuit bezwaar is het (eventueel) verlies aan inkomsten voor gegevensproviders. De 
richtlijn heeft beslist niet de bedoeling deze organisaties met financiële problemen op te 
zadelen. Het voorstel biedt de lidstaten de mogelijkheid deze kwestie op te lossen, ongeacht 
de bepalingen van artikel 20.

Uw rapporteur erkent dat veiligheid en vertrouwelijkheid een probleem kunnen vormen, 
maar meent toch dat artikel 19 over dit onderwerp duidelijk genoeg is.

Comitologie is onmisbaar om het INSPIRE-instrument aan te scherpen. De complexiteit van 
dit kaderinstrument eist een permanente technische en organisatorische ontwikkeling. 
Niettemin dient te worden gepreciseerd in hoeverre de richtlijn door comitologie kan worden 
aangepast. Uw rapporteur is van mening dat iedere uitbreiding van de werkingssfeer van de 
richtlijn middels de bijlagen, moet worden besloten door de wetgever. Bovendien behoeft de 
participatie van gebruikers en providers van ruimtelijke gegevens in de tenuitvoerlegging, 
opheldering. Hun zinvolle en belangrijke inbreng is van cruciaal belang voor de 
tenuitvoerlegging van INSPIRE. Daarom heeft uw rapporteur geprobeerd deze 
belanghebbenden nauwer te betrekken bij het voorbereidende gedeelte van de comitologie-
opbouw. 

Er blijven nog vragen over de specifieke rol van het Europese milieuagentschap bij de 
tenuitvoerlegging van de infrastructuur. Dit dient op korte termijn door de Commissie te 
worden opgehelderd.

De rapporteur is verder van mening dat de bijlagen kunnen worden aangescherpt en heeft een 
aantal amendementen opgenomen om duidelijkheid en helderheid te scheppen.

Er zij andermaal op gewezen dat de rapporteur volledig achter het doel van het voorstel 
voor een richtlijn staat,  en dat een aantal opbouwende en nuttige wijzigingen worden 
voorgesteld om dit doel te bereiken. Op het ogenblik dient INSPIRE te worden gericht op 
het milieubeleid maar het moet ook openstaan voor andere sectoren. Op middellange termijn 
kan een uitbreiding worden overwogen van de dan succesvolle infrastructuur.


