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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE by odrzucić 
lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE, za 
wyjątkiem przypadków u jętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu 
WE oraz w art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE 
by odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu oznaczenia zaznaczone są wytłuszczonym 
drukiem i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
ustanowienia infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE)
(COM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2004)0516)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 175 ust. 1 Traktatu WE, na mocy których Komisja 
przedstawiła projekt Parlamentowi (C6-0099/2004),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2005),

1. zatwierdza zmieniony projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;  

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 15

(15) Do dzielenia się danymi 
przestrzennymi pomiędzy różnymi 
poziomami władz publicznych we 
Wspólnocie niezbędne są usługi sieciowe. 
Usługi te powinny umożliwiać 
wyszukiwanie, przetwarzanie, przeglądanie 
i pobieranie danych przestrzennych oraz 
wykorzystywanie danych przestrzennych i 
usług świadczonych drogą internetową. 
Aby zapewnić interoperacyjność 

(15) Do dzielenia się danymi 
przestrzennymi pomiędzy różnymi 
poziomami władz publicznych we 
Wspólnocie niezbędne są usługi sieciowe. 
Usługi te powinny umożliwiać 
wyszukiwanie, przetwarzanie, przeglądanie 
i pobieranie danych przestrzennych oraz 
wykorzystywanie danych przestrzennych i 
usług świadczonych drogą internetową. 
Aby zapewnić interoperacyjność 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dz.U.
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infrastruktur utworzonych przez Państwa 
Członkowskie, usługi sieciowe powinny 
działać zgodnie ze wspólnie uzgodnionymi 
specyfikacjami i minimalnymi kryteriami 
wydajności. Sieć usług powinna również 
obejmować usługi pobierania danych, co 
pozwoli władzom publicznym na 
udostępnianie swoich zestawów danych 
przestrzennych i usług.

infrastruktur utworzonych przez Państwa 
Członkowskie, usługi sieciowe powinny 
działać zgodnie ze wspólnie uzgodnionymi 
specyfikacjami i minimalnymi kryteriami 
wydajności. Sieć usług powinna również 
obejmować usługi połączeń sieciowych, co 
pozwoli władzom publicznym na 
udostępnianie swoich zestawów danych 
przestrzennych i usług.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni chciałaby wyjaśnić określenie „usługi pobierania danych".

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 22

(22) Skuteczne wprowadzanie 
infrastruktury informacji przestrzennej 
wymaga koordynacji tych wszystkich, 
którzy są zainteresowani zbudowaniem 
takiej infrastruktury, jako wprowadzający 
dane lub ich użytkownicy. Należy zatem 
ustanowić odpowiednie struktury 
koordynacyjne zarówno w Państwach 
Członkowskich, jak i na poziomie 
wspólnotowym.

(22) Skuteczne wprowadzanie 
infrastruktury informacji przestrzennej 
wymaga koordynacji tych wszystkich, 
którzy są zainteresowani zbudowaniem 
takiej infrastruktury, jako wprowadzający 
dane lub ich użytkownicy. Należy zatem 
ustanowić odpowiednie struktury 
koordynacyjne na różnych szczeblach 
kompetencji. W każdym Państwie 
Członkowskim należy wyznaczyć punkt 
kontaktowy, biorąc pod uwagę 
przyznawanie poszczególnych kompetencji 
w Państwie Członkowskim.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni pragnie uwzględnić konstytucyjne przyznawanie poszczególnych kompetencji 
w Państwach Członkowskich.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 23

(23) Aby wykorzystać doświadczenie 
europejskich organów normalizacyjnych, 
środki niezbędne do wdrożenia niniejszej 
dyrektywy powinny wspierać się na 

(23) Aby wykorzystać doświadczenie 
europejskich i międzynarodowych 
organów normalizacyjnych, środki 
niezbędne do wdrożenia niniejszej 
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normach przyjętych przez europejskie 
organy normalizacyjne zgodnie z 
procedurą wyznaczoną dyrektywą 
98/34/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 lipca 1998 r. ustanawiającą 
procedurę udzielania informacji w zakresie 
norm i przepisów technicznych.

dyrektywy powinny wspierać się na 
normach przyjętych przez europejskie 
organy normalizacyjne zgodnie z 
procedurą wyznaczoną dyrektywą 
98/34/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 lipca 1998 r. ustanawiającą 
procedurę udzielania informacji w zakresie 
norm i przepisów technicznych oraz na 
normach przyjętych przez 
międzynarodowe organy normalizacyjne.

Uzasadnienie

Aby uniknąć ewentualnych nieporozumień w związku ze stosowaniem różnych definicji, 
sprawozdawczyni zaleca stosowanie definicji europejskich i międzynarodowych. Przyczyni się to 
do czytelności dokumentu.

Poprawka 4
Art. 1 ust. 1

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne 
zasady tworzenia infrastruktury informacji 
przestrzennej we Wspólnocie dla celów 
wspólnotowych polityk ochrony 
środowiska oraz polityk lub działań 
mogących mieć bezpośredni lub pośredni 
wpływ na środowisko naturalne.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne 
zasady, których celem jest tworzenie
infrastruktury informacji przestrzennej we 
Wspólnocie dla celów wspólnotowych 
polityk ochrony środowiska oraz polityk 
lub działań mogących mieć bezpośredni 
lub pośredni wpływ na środowisko 
naturalne.

Uzasadnienie

Ten ustęp wyraża cel art. 7. W związku z tym skreśla się art. 7.

Poprawka 5
Art. 2

Artykuł 2
1. Niniejsza dyrektywa obejmuje 
określone zbiory danych przestrzennych, 
zwane dalej „zestawami danych 
przestrzennych”, spełniające następujące 
warunki:

skreślony
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(a) są związane z obszarem znajdującym 
się pod jurysdykcją Państwa 
Członkowskiego lub jego wyłączną strefą 
ekonomiczną/SRR (Search and
Rescue Region), lub odpowiednikiem;
(b) są w formie elektronicznej;
(c) są w posiadaniu:
(i) władz publicznych, będąc utworzone, 
otrzymane, zarządzane lub uaktualniane 
przez te władze;
(ii) osoby fizycznej lub prawnej w imieniu 
władz publicznych;
(iii) osoby trzeciej, której udostępniono 
usługi przesyłania danych zgodnie z art. 
17 ust. 3;
(d) są związane z jedną lub więcej spośród 
jednostek tematycznych wymienionych w 
załącznikach I, II lub III.
2. Oprócz zestawów danych 
przestrzennych określonych w ust. 1 
niniejsza dyrektywa obejmuje operacje, 
które można przeprowadzić, za pomocą 
aplikacji komputerowej, na danych 
przestrzennych zawartych w tych 
zestawach danych lub w powiązanych z 
nimi metadanych, nazywane dalej 
„usługami dotyczącymi danych 
przestrzennych”.
3. W przypadku zestawów danych 
przestrzennych spełniających warunek 
zawarty w ust. 1 lit. c), ale w stosunku do 
których prawa własności intelektualnej są 
w posiadaniu osoby trzeciej, władze 
publiczne mogą podjąć działania na mocy 
niniejszej dyrektywy tylko za zgodą tej 
osoby  trzeciej.
4. Komisja może dostosować załączniki I, 
II i III zgodnie z procedurą określoną art. 
30 ust. 2, tak aby wziąć pod uwagę 
zmieniające się zapotrzebowanie na dane 
przestrzenne dla celów polityk 
wspólnotowych bezpośrednio lub 
pośrednio dotyczących środowiska.
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Uzasadnienie

Jest to poprawka natury technicznej, częściowo stanowiąca zmianę struktury rozdziału I. Treść 
została przeniesiona do nowego art. 5.

Poprawka 6
Art. 4

W przypadku zestawów danych 
przestrzennych przetrzymywanych przez 
władze publiczne lub w ich imieniu 
zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c), gdzie władze 
te działają na najniższym szczeblu rządów 
w Państwie Członkowskim, niniejsza 
dyrektywa obowiązuje tylko w odniesieniu 
do danych przestrzennych, których 
zbieranie lub rozprowadzanie 
koordynowane jest przez inne władze 
publiczne lub jest wymagane prawem 
krajowym.

Dla celów niniejszej dyrektywy stosuje się 
następujące definicje:

(1) „infrastruktura informacji 
przestrzennej " oznacza infrastrukturę, 
której elementy składowe zawierają 
metadane, zestawy danych przestrzennych 
oraz związanych z nimi usług, usługi i 
technologie sieciowe, umowy dotyczące 
podziału, dostępu i użytkowania, a także 
mechanizmy, procesy oraz procedury 
koordynacji i monitorowania 
ustanowione, obsługiwane lub 
udostępniane zgodnie z niniejszą 
dyrektywą;
(2) „dane przestrzenne” oznacza wszelkie 
dane z bezpośrednim lub pośrednim 
odniesieniem do konkretnego miejsca lub 
obszaru geograficznego;

(3) „zestaw danych przestrzennych” 
oznacza określony zbiór danych 
przestrzennych; 
(4) „usługi dotyczące danych 
przestrzennych” oznaczają operacje, które 
można przeprowadzić, za pomocą 



PE 349.811v01-00 10/28 PR\544714PL.doc

PL

aplikacji komputerowej, na danych 
przestrzennych zawartych w zestawach 
danych przestrzennych lub w 
powiązanych z nimi metadanych;
(5) „obiekt przestrzenny” oznacza 
abstrakcyjne przedstawienie występującej 
w świecie rzeczywistym jednostki 
powiązanej z konkretnym miejscem lub 
obszarem geograficznym;
(6) „metadane” oznacza informacje 
opisujące zestawy danych przestrzennych 
oraz związane z nimi usługi i 
umożliwiające ich odnalezienie, 
klasyfikowanie i wykorzystanie;
(7) „władze publiczne "oznacza:
(a) każdy rząd lub inny rodzaj 
administracji publicznej, wraz z 
publicznymi organami doradczymi, na 
szczeblu narodowym, regionalnym lub 
lokalnym;
(b) każdą osobę fizyczną lub prawną 
sprawującą publiczne funkcje 
administracyjne zgodnie z prawem 
krajowym, wraz z badaniami i innymi 
szczególnymi obowiązkami, działaniami 
lub usługami związanymi ze 
środowiskiem; oraz 
(c) każdą osobę fizyczną lub prawną 
pełniącą funkcje publiczne lub 
świadczącą usługi publiczne pod kontrolą 
osoby lub organu określonych w lit. a) lub 
lit. b).
Państwa Członkowskie mogą zastrzec, że 
kiedy organy lub instytucje działają w 
charakterze prawodawczym lub sądowym, 
nie należy ich traktować jako władze 
publiczne dla celów niniejszej dyrektywy;

(8) „osoba trzecia” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną nie będącą władzą 
publiczną.
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Uzasadnienie

Poprawka jest głównie techniczna i częściowo stanowi zmianę struktury rozdziału I. Treść 
została przeniesiona do nowego art. 5. ust. 4. Nowe brzmienie powinno nadać dyrektywie 
większą spójność.

Poprawka 7
Art. 5

Dla celów niniejszej dyrektywy za władze 
publiczne uznaje się :

1. Niniejsza dyrektywa obejmuje zestawy 
danych przestrzennych spełniające 
następujące warunki:

(a) rząd lub inny rodzaj administracji 
publicznej, wraz z publicznymi organami 
doradczymi, na szczeblu narodowym, 
regionalnym lub lokalnym;

(a) są związane z obszarem, na którym 
Państwo Członkowskie wykonuje swoje 
prawa jurysdykcyjne; 

(b) każdą osobę fizyczną lub prawną 
sprawującą publiczne funkcje 
administracyjne zgodnie z prawem 
krajowym, wraz ze szczególnymi 
obowiązkami, działaniami lub usługami 
związanymi ze środowiskiem;

(b) są w formie elektronicznej; 

(c) każdą osobę fizyczną lub prawną 
pełniącą funkcje publiczne lub 
świadczącą usługi publiczne pod kontrolą 
osoby lub organu określonych w lit. a) lub 
lit. b).

(c) są przechowywane przez lub w 
imieniu: 

Państwa Członkowskie mogą zastrzec, że 
kiedy organy lub instytucje działają w 
charakterze prawodawczym lub sądowym, 
nie należy ich traktować jako władze 
publiczne dla celów niniejszej dyrektywy. 

(i) władz publicznych, będąc utworzone, 
otrzymane, zarządzane lub uaktualniane 
przez te władze;

(ii) osoby trzeciej, której udostępniono 
usługi połączeń sieciowych zgodnie z art.
17 ust. 3;
(d) są związane z jedną lub więcej spośród 
jednostek tematycznych wymienionych w 
załącznikach I, II lub III.
2. Niniejsza dyrektywa obejmuje również 
usługi dotyczące danych przestrzennych 
związanych z zestawami danych 
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przestrzennych określonych w ust. 1.
3. W przypadku zestawów danych 
przestrzennych spełniających warunek 
zawarty w ust. 1 lit. c), ale w stosunku do 
których prawa własności intelektualnej są 
w posiadaniu osoby trzeciej, władze 
publiczne mogą podjąć działania na mocy 
niniejszej dyrektywy tylko za zgodą tej 
osoby  trzeciej. 
4. W drodze odstępstwa od ust. 1 niniejsza 
dyrektywa obejmuje zestawy danych 
przestrzennych przetrzymywane przez lub 
w imieniu władz publicznych działających 
na najniższym szczeblu rządów w 
Państwie Członkowskim wyłącznie gdy 
zbieranie lub rozprowadzanie takich 
zestawów danych przestrzennych 
koordynowane jest przez inne władze 
publiczne lub jest wymagane prawem 
krajowym.
5. Komisja może dostosować jednostki 
tematyczne odnoszące się do danych 
przestrzennych określone w załącznikach 
I, II i III zgodnie z procedurą określoną 
art. 30 ust. 2, tak aby wziąć pod uwagę 
zmieniające się zapotrzebowanie na dane 
przestrzenne dla celów polityk 
wspólnotowych bezpośrednio lub 
pośrednio dotyczących środowiska.

Uzasadnienie

Poprawka jest głównie techniczna i częściowo stanowi zmianę struktury rozdziału I. Treść 
została przeniesiona do nowego art. 4. Nowe brzmienie powinno nadać dyrektywie większą 
spójność.

Dodatkowo sprawozdawczyni uznała za konieczne określenie zakresu, w jakim Komisja może 
dostosować załączniki I, II i III.

Poprawka 8
Art. 6

Artykuł 6 skreślony
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Dla celów niniejszej dyrektywy stosuje się 
następujące definicje:
1) „dane przestrzenne” oznaczają wszelkie 
dane z bezpośrednim lub pośrednim 
odniesieniem do konkretnego miejsca lub 
obszaru geograficznego; 

2) „obiekt przestrzenny” oznacza 
abstrakcyjne przedstawienie występującej 
w świecie rzeczywistym jednostki 
powiązanej z konkretnym miejscem lub 
obszarem geograficznym;
3) „metadane” oznacza informacje 
opisujące zestawy danych przestrzennych 
oraz związane z nimi usługi i 
umożliwiające ich odnalezienie, 
klasyfikowanie i wykorzystanie;
4) „osoba  trzecia” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną nie będącą władzą 
publiczną.

Uzasadnienie

Jest to poprawka natury technicznej, częściowo stanowiąca zmianę struktury rozdziału I. Treść 
została przeniesiona do nowego art. 4.

Poprawka 9
Art. 7

Artykuł 7
Państwa Członkowskie tworzą i obsługują 
infrastruktury informacji przestrzennej 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

skreślony

Uzasadnienie

Istota tego artykułu została zawarta w art. 1 oraz innych postanowieniach dyrektywy, zgodnie z 
którymi Państwa Członkowskie muszą utworzyć i obsługiwać poszczególne elementy składowe 
infrastruktury informacji przestrzennej.

Poprawka 10
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Art. 8 ust. 3

3. Państwa Członkowskie podejmują kroki 
niezbędne dla zapewnienia kompletności i 
wysokiej jakości metadanych.

3. Państwa Członkowskie podejmują kroki 
niezbędne dla zapewnienia kompletności i 
odpowiedniej jakości metadanych.

Uzasadnienie

Jakość metadanych musi być zgodna z celem niniejszej dyrektywy.

Poprawka 11
Art. 9

Państwa Członkowskie tworzą metadane 
opisane w art. 8 zgodnie z następującym 
harmonogramem:

Państwa Członkowskie tworzą metadane 
opisane w art. 8 zgodnie z następującym 
harmonogramem:

(a) do [3 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających jednej 
lub więcej spośród jednostek
tematycznych wymienionych w 
załącznikach I i II;

(a) nie później niż w ciągu [3 lat po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy] w 
przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających 
jednostkom tematycznym wymienionym w 
załącznikach I i II;

(b) do [6 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających jednej 
lub więcej spośród jednostek
tematycznych wymienionych w załączniku 
III.

(b) nie później niż w ciągu [6 lat po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy] w 
przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających 
jednostkom tematycznym wymienionym w 
załączniku III.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni wyjaśnia, że Państwa Członkowskie powinny wcześniej rozpocząć tworzenie 
metadanych, a podany okres jest ostatecznym terminem, przed upływem którego stosowne 
metadane muszą zostać utworzone.

Poprawka 12
Art. 11 ust. 2

2. Osoby zainteresowane opisywanymi 
danymi przestrzennymi z racji swojej roli 
w infrastrukturze informacji przestrzennej, 
która obejmuje użytkowników, 

2. Osoby fizyczne i prawne zainteresowane 
opisywanymi danymi przestrzennymi z 
racji swojej roli w infrastrukturze 
informacji przestrzennej, która obejmuje 
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producentów, dostawców usług o wartości 
dodanej lub organ koordynujący otrzymują 
możliwość uczestnictwa w przygotowaniu
przepisów wykonawczych wymienionych 
w ust. 1.

użytkowników, producentów, dostawców 
usług o wartości dodanej lub organ 
koordynujący otrzymują możliwość 
uczestnictwa w dyskusjach
przygotowawczych dotyczących treści
przepisów wykonawczych wymienionych 
w ust. 1 przed ich rozpatrzeniem przez 
Komitet, o którym mowa w art. 30.

Uzasadnienie

Osoby fizyczne i prawne zostały dodane z zamiarem doprecyzowania. Sprawą bezsporną jest, że 
mogą one wnieść odpowiedni i istotny wkład we wdrożenie INSPIRE. Należy wyraźnie 
zaznaczyć ich rolę.

Poprawka 13
Art. 12

1. Przepisy wykonawcze wymienione w 
art. 11 ust. 1 lit. a) są tak skonstruowane, 
aby zapewnić możliwość łączenia 
zestawów danych przestrzennych i 
interakcji usług, w taki sposób, aby
otrzymany wynik był przedstawiającą 
wartość dodaną, spójną kombinacją, 
niewymagającą szczególnych wysiłków ze 
strony osoby obsługującej ani maszyny.

1. Przepisy wykonawcze wymienione w 
art. 11 ust. 1 są tak skonstruowane, aby 
zapewnić możliwość łączenia zestawów 
danych przestrzennych i interakcji usług, w 
taki sposób, aby otrzymany wynik był 
przedstawiającą wartość dodaną, spójną 
kombinacją, niewymagającą szczególnych 
wysiłków ze strony osoby obsługującej ani 
maszyny.

2. Przepisy wykonawcze wymienione w 
art. 11 ust. 1 lit. a) obejmują definicję i 
klasyfikację obiektów przestrzennych 
dotyczących danych przestrzennych oraz 
sposobu, w jaki te dane przestrzenne 
opisują odniesienia geograficzne.

2. Przepisy wykonawcze wymienione w 
art. 11 ust. 1 obejmują definicję i 
klasyfikację obiektów przestrzennych 
dotyczących danych przestrzennych oraz 
sposobu, w jaki te dane przestrzenne 
opisują odniesienia geograficzne.

Uzasadnienie

Dotyczy całego art. 11 ust. 1.

Poprawka 14
Art. 13 ust. 1

1. W przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających jednej 

1. W przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających 
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lub więcej spośród jednostek
tematycznych wymienionych w 
załącznikach I i II, przepisy wykonawcze 
wymienione w art. 11 ust. 1 lit. a) spełniają 
warunki wymienione w ust. 2, 3 i 4.

jednostkom tematycznym wymienionym w 
załącznikach I i II, przepisy wykonawcze 
wymienione w art. 11 ust. 1 spełniają 
warunki wymienione w ust. 2, 3 i 4.

Uzasadnienie

Dotyczy całego art. 11 ust. 1.

Poprawka 15
Art. 13 ust. 2 lit. c)

(c) głównych atrybutów oraz 
odpowiadających im wielojęzycznych 
synonimów powszechnie stosowanych w 
szerokim zakresie polityk tematycznych;

(c) głównych atrybutów oraz 
odpowiadających im wielojęzycznych 
synonimów powszechnie stosowanych w 
politykach mogących mieć bezpośredni 
lub pośredni wpływ na środowisko 
naturalne;

Uzasadnienie

Należy dokonać wyodrębnienia jednostek tematycznych.

Poprawka 16
Art. 14

Przepisy wykonawcze wymienione w art. 
11 ust. 1 lit. a) zostają przyjęte zgodnie z
następującym harmonogramem:

Przepisy wykonawcze wymienione w art. 
11 ust. 1 zostają przyjęte zgodnie z
następującym harmonogramem:

(a) do [2 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających jednej 
lub więcej spośród jednostek
tematycznych wymienionych w załączniku 
I;

(a) nie później niż w ciągu [2 lat po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy] w 
przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających
jednostkom tematycznym wymienionym w 
załączniku I;

(b) do [5 lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] w przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających jednej 
lub więcej spośród jednostek
tematycznych wymienionych w załączniku 
II lub III.

(b) nie później niż w ciągu [5 lat po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy] w 
przypadku zestawów danych 
przestrzennych odpowiadających 
jednostkom tematycznym wymienionym w 
załączniku II lub III.
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Uzasadnienie

Sprawozdawczyni wyjaśnia, że przepisy wykonawcze powinny zostać przyjęte przed ostatecznym 
terminem przewidzianym dla utworzenia stosownych przepisów wykonawczych.

Poprawka 17
Art. 15

Państwa Członkowskie zapewniają 
doprowadzenie do zgodności z tymi 
specyfikacjami zestawów danych 
przestrzennych zebranych lub 
aktualizowanych później niż w ciągu 
dwóch lat po przyjęciu odpowiednich 
specyfikacji wymienionych w art. 11 ust. 1 
lit. a) poprzez adaptację zestawów danych 
przestrzennych lub poprzez ich 
przekształcenie.

Państwa Członkowskie zapewniają 
doprowadzenie do zgodności z tymi 
specyfikacjami zestawów danych 
przestrzennych zebranych lub 
aktualizowanych później niż w ciągu 
dwóch lat po przyjęciu odpowiednich 
specyfikacji wymienionych w art. 11 ust. 1 
poprzez adaptację zestawów danych 
przestrzennych lub poprzez ich 
przekształcenie.

Uzasadnienie

Dotyczy całego art. 11 ust. 1.

Poprawka 18
Art. 16 ust. 2

2. Aby zapewnić spójność danych 
przestrzennych odnoszących się do cech 
przestrzennych lokalizacji znajdującej się 
na granicy pomiędzy dwoma Państwami
Członkowskimi, Państwa Członkowskie 
tam, gdzie jest to właściwe, decydują za 
obopólną zgodą o opisie i pozycji takich 
wspólnych cech.

2. Aby zapewnić spójność danych 
przestrzennych odnoszących się do cech 
przestrzennych lokalizacji znajdującej się 
na granicy pomiędzy dwoma lub większą 
liczbą Państw Członkowskich, Państwa 
Członkowskie tam, gdzie jest to właściwe, 
decydują za obopólną zgodą o opisie i 
pozycji takich wspólnych cech.

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach dotyczy to dwóch lub więcej Państw Członkowskich.

Poprawka19
Art. 17
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1. Państwa Członkowskie tworzą i 
obsługują usługi przesyłania danych, aby 
udostępnić metadane i zestawy danych 
przestrzennych oraz związanych z nimi 
usług poprzez usługi opisane w art. 18 ust. 
1.

1. Państwa Członkowskie tworzą i 
obsługują usługi połączeń sieciowych, aby 
udostępnić metadane i zestawy danych 
przestrzennych oraz związanych z nimi 
usług poprzez usługi opisane w art. 18 ust. 
1.

2. Usługi przesyłania danych, o których 
mowa w ust. 1, udostępnia się władzom 
publicznym. 

2. Usługi połączeń sieciowych, o których 
mowa w ust. 1, udostępnia się władzom 
publicznym 

3. Usługi przesyłania danych, o których 
mowa w ust. 1, udostępnia się osobom 
trzecim na ich prośbę, pod warunkiem, że 
ich zestawy danych przestrzennych oraz 
związane z nimi usługi są zgodne z 
przepisami wykonawczymi 
ustanawiającymi wymagania dotyczące w 
szczególności metadanych, usług 
sieciowych i interoperacyjności.

3. Usługi połączeń sieciowych przesyłania 
danych, o których mowa w ust. 1, 
udostępnia się osobom trzecim na ich 
prośbę, pod warunkiem, że ich zestawy 
danych przestrzennych oraz związane z 
nimi usługi są zgodne z przepisami 
wykonawczymi ustanawiającymi 
wymagania dotyczące w szczególności 
metadanych, usług sieciowych i 
interoperacyjności.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni chciałaby wyjaśnić pojęcie „przesyłanie danych".

Poprawka 20
Art. 18 ust. 1 akapit 2

Usługi te są proste w użyciu i dostępne za 
pośrednictwem Internetu lub innego 
odpowiedniego, publicznie dostępnego 
środka telekomunikacji.

Usługi te są proste w użyciu, publicznie 
dostępne za pośrednictwem Internetu lub 
innego odpowiedniego środka 
telekomunikacji.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni wyjaśnia, że usługi powinny być publicznie dostępne.

Poprawka 21
Art. 22 lit. a)

(a) specyfikacje techniczne dla usług 
wymienionych w art. 17 ust. 1, art. 18 ust 1 
i art. 20 ust. 2 oraz, biorąc pod uwagę 

(a) specyfikacje techniczne dla usług 
wymienionych w art. 17 ust. 1, art. 18 i art. 
20 ust. 2 oraz, biorąc pod uwagę postęp 
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postęp technologiczny, minimalne kryteria 
wydajności dla tych usług;

technologiczny, minimalne kryteria 
wydajności dla tych usług;

Uzasadnienie

Ważne jest, aby komisja wzięła pod uwagę całość art. 18.

Poprawka 22
Art. 23 ust. 1 akapit 2

Środki opisane w ustępie pierwszym 
wykluczają jakiekolwiek ograniczenia w 
miejscach dostępu, w szczególności natury 
transakcyjnej, proceduralnej, prawnej, 
instytucjonalnej lub finansowej.

Środki opisane w ustępie pierwszym 
wykluczają jakiekolwiek ograniczenia, w 
szczególności natury transakcyjnej, 
proceduralnej, prawnej, instytucjonalnej 
lub finansowej, występujące w miejscach 
dostępu.

Uzasadnienie

Podjęte środki muszą być bardziej surowe.

Poprawka 23
Art. 25 ust. 1

1. Państwa Członkowskie wyznaczają
odpowiednie struktury i mechanizmy do 
koordynacji udziału wszystkich stron 
zainteresowanych ich infrastrukturą 
informacji przestrzennej, takich jak 
użytkownicy, producenci, dostawcy usług 
o wartości dodanej oraz organy 
koordynujące.

Państwa Członkowskie zapewniają 
wyznaczenie, na poszczególnych 
szczeblach rządu, odpowiednich struktur i 
mechanizmów do koordynacji udziału 
wszystkich stron zainteresowanych ich 
infrastrukturą informacji przestrzennej. 
Użytkownicy, producenci, dostawcy usług 
o wartości dodanej oraz organy 
koordynujące są stronami 
zainteresowanymi infrastrukturą 
informacji przestrzennej tych Państw 
Członkowskich.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni chciałaby wziąć pod uwagę konstytucyjne przyznawanie kompetencji w 
Państwach Członkowskich. 
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Poprawka 24
Art. 26 ust. 2

2. Każde Państwo Członkowskie wyznacza 
władzę publiczną odpowiedzialną za 
kontakty z Komisją w kwestiach
związanych z niniejszą dyrektywą.

2. Każde Państwo Członkowskie wyznacza 
punkt kontaktowy odpowiedzialny za 
kontakty z Komisją w kwestiach 
związanych z niniejszą dyrektywą. Takie 
wyznaczenie nie narusza przyznawania 
poszczególnych kompetencji w Państwie 
Członkowskim.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni chciałaby wziąć pod uwagę konstytucyjne przyznawanie poszczególnych 
kompetencji w Państwach Członkowskich. 

Poprawka 25
Art. 27

Normy przyjęte przez europejskie organy 
normalizacyjne zgodnie z procedurą 
wyznaczoną dyrektywą 98/34/WE mogą 
wspierać wdrażanie niniejszej dyrektywy.

Normy przyjęte przez europejskie organy 
normalizacyjne zgodnie z procedurą 
wyznaczoną dyrektywą 98/34/WE oraz 
przez międzynarodowe organy 
normalizacyjne mogą wspierać wdrażanie 
niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Aby uniknąć ewentualnych nieporozumień w związku ze stosowaniem różnych definicji, 
sprawozdawczyni zaleca stosowanie definicji europejskich i międzynarodowych. Przyczyni się to 
do czytelności dokumentu.

Poprawka 26
Art. 31 ust. 1

Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie raport ze 
stosowania niniejszej dyrektywy do roku [7 
lat po wejściu w życie] i następnie, co 
sześć lat.

Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie raport, oparty na 
raportach Państw Członkowskich, o
których mowa w art. 29, ze stosowania 
niniejszej dyrektywy do roku [7 lat po 
wejściu w życie], a następnie, co sześć lat.
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Uzasadnienie

Aby we właściwy sposób odnieść się do kwestii takich jak koszty i korzyści, Komisja musi 
przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski Państw Członkowskich dotyczące 
danej kwestii .

Poprawka 27
Załącznik I ust. 4

Terytorium państwowe podzielone na 
jednostki administracyjne dla celów 
zarządu na poziomie lokalnym, 
regionalnym i krajowym. Jednostki 
administracyjne podzielone są granicami 
administracyjnymi. Włącza się w to 
również granice terytorium państwowego 
oraz wybrzeże.

Jednostki administracyjne dzielące 
terytorium państwowe dla celów zarządu 
na poziomie lokalnym, regionalnym i 
krajowym Jednostki administracyjne 
podzielone są granicami 
administracyjnymi. Włącza się w to 
również granice terytorium państwowego 
oraz wybrzeże.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni wyjaśnia, że przedmiotem ustępu 4 załącznika I są jednostki administracyjne, 
a nie terytorium państwowe.

Poprawka 28
Załącznik II ust. 5

5. Wykonywanie ortoobrazów 5. Obserwacja Ziemi

Posiadające określenie geograficzne dane 
obrazowe powierzchni Ziemi, 
otrzymywane z satelity lub czujników 
umieszczonych w samolotach. 

Obrazy Ziemi, otrzymywane z satelity lub 
czujników umieszczonych w samolotach.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni harmonizuje opis tej jednostki tematycznej z opisami innych tematyk, 
wyjaśniając, że dane przestrzenne odnoszą się do obrazów otrzymanych z obserwacji Ziemi, a 
nie do metadanych (tzn. dane przestrzenne odnoszące się do danych dotyczących obrazów).

Poprawka 29
Załącznik II ust. 5 a (nowy)
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5a. Geologia
Geologia charakteryzowana ze względu 
na skład i strukturę. Zalicza się tu również 
podłoże skalne i geomorfologię.

Uzasadnienie

Geologia powinna być zharmonizowana w takim samym zakresie jak zbiorniki wód 
podziemnych, o których mowa w załączniku I ust. 6, ponieważ zharmonizowane dane 
geologiczne potrzebne są do harmonizacji danych odnoszących się do zbiorników wód 
podziemnych. W tym celu specjalna jednostka tematyczna „geologia" zostaje przeniesiona z 
załącznika III do załącznika II.

Poprawka 30
Załącznik III ust. 4

4. Geologia skreślony
Geologia charakteryzowana ze względu 
na skład i strukturę. Zalicza się tu również 
podłoże skalne i geomorfologię.

Uzasadnienie

Geologia powinna być zharmonizowana w takim samym zakresie jak zbiorniki wód 
podziemnych, o których mowa w załączniku I ust. 6, ponieważ zharmonizowane dane 
geologiczne potrzebne są do harmonizacji danych odnoszących się do zbiorników wód 
podziemnych. W tym celu specjalna jednostka tematyczna „geologia" zostaje przeniesiona z 
załącznika III do załącznika II.

Poprawka 31
Załącznik III, ust. 6

Rozmieszczenie geograficzne 
występowania chorób powiązanych 
bezpośrednio (epidemie, rozprzestrzenianie 
się chorób, wpływ stresu środowiskowego 
na zdrowie, zanieczyszczenie powietrza, 
chemikalia, zmniejszenie grubości warstwy 
ozonowej, hałas, itp.) lub pośrednio 
(pożywienie, organizmy modyfikowane 
genetycznie, stres, itp.) z jakością 
środowiska naturalnego.

Rozmieszczenie geograficzne 
zachorowalności i śmiertelności,
powiązanych bezpośrednio (epidemie, 
rozprzestrzenianie się chorób, wpływ 
stresu środowiskowego na zdrowie, 
zanieczyszczenie powietrza, chemikalia, 
zmniejszenie grubości warstwy ozonowej, 
hałas, itp.) lub pośrednio (pożywienie, 
organizmy modyfikowane genetycznie, 
stres, itp.) z jakością środowiska 
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. naturalnego.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni uważa, że dane dotyczące śmiertelności mają taką samą wagę jak dane 
odnoszące się do zachorowalności, dlatego też powinny zostać uwzględnione.

Poprawka 32
Załącznik III ust. 7

Instytucje publiczne, lokalizacja szpitali 
oraz centrów usług medycznych, szkoły, 
przedszkola, itp. Zalicza się tu również 
systemy obsługi kanalizacji, odpadów oraz 
energii, zakłady produkcyjne oraz 
urządzenia do monitorowania środowiska 
obsługiwane przez lub na rzecz władz 
publicznych.

Usługi użyteczności publicznej i rządowe. 
Zalicza się tu naziemne i podziemne sieci i 
urządzenia użyteczności publicznej, takie 
jak kanalizacja, gospodarka odpadami, 
dostawa energii, telekomunikacja i 
zaopatrzenie w wodę oraz służby 
administracyjne, społeczne i rządowe, 
takie jak administracja publiczna, szkoły
oraz szpitale.
Lokalizacja i obsługa urządzeń do 
monitorowania środowiska. Zalicza się tu 
obserwację i pomiar emisji, stanu 
środowiska (środowiska morskiego, 
śródlądowych powierzchniowych i 
podziemnych mas wodnych, powietrza i 
gleby) oraz innych parametrów 
ekosystemu (różnorodności biologicznej, 
ekologicznych warunków wegetacji, itp.) 
przez władze publiczne lub w ich imieniu.

Uzasadnienie

Są to dwie całkowicie odmienne kategorie. Urządzenia monitorujące są bardzo ważne w 
odniesieniu do danych przestrzennych dotyczących środowiska i zostaną wprowadzone w życie. 

Poprawka 33
Załącznik III ust. 11

Obszary zarządzane, regulowane lub 
stosowane do tworzenia raportów na 
szczeblu europejskim, krajowym i 

Obszary zarządzane, regulowane lub 
stosowane do tworzenia raportów na 
szczeblu międzynarodowym, europejskim, 
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lokalnym. Zalicza się tu również 
wysypiska śmieci, obszary o ograniczonym 
dostępie wokół zbiorników wody pitnej, 
strefy szczególnie zagrożone azotanami, 
uregulowane tory wodne na morzach lub 
dużych wodach śródlądowych, obszary 
OSPAR (Komisja Oslo-Paryż) do 
wywożenia odpadów, strefy ograniczania 
hałasu, obszary poszukiwań górniczych 
oraz obszary z pozwoleniem na 
wydobycie, rejony dorzeczy, jednostki 
raportowe OSPAR i obszary zarządzania 
strefy brzegowej.

krajowym i lokalnym. Zalicza się tu 
również wysypiska śmieci, obszary o 
ograniczonym dostępie wokół zbiorników 
wody pitnej, strefy szczególnie zagrożone 
azotanami, uregulowane tory wodne na 
morzach lub dużych wodach 
śródlądowych, obszary OSPAR (Komisja 
Oslo-Paryż) do wywożenia odpadów, 
strefy ograniczania hałasu, obszary 
poszukiwań górniczych oraz obszary z 
pozwoleniem na wydobycie, rejony 
dorzeczy, jednostki raportowe OSPAR i 
obszary zarządzania strefy brzegowej  

Uzasadnienie

Szczebel międzynarodowy jest bardzo istotny, jak to pokazano na przykładach zawartych w 
zestawie przykładów, powinien więc zostać uwzględniony.
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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.
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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.


