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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece uma 
infra-estrutura de informação espacial na Europa (INSPIRE)
(COM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2004)0516)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o nº 1 do artigo 175º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0099/2004),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A6-0000/2005),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 15

(15)  São necessários serviços em rede para 
a partilha dos dados espaciais entre os 
vários níveis de autoridades públicas na 
Comunidade. Esses serviços em rede 
devem permitir descobrir, transformar, 
visualizar e descarregar dados espaciais e 
utilizar os dados espaciais e serviços de 
cibercomércio a eles associados. Os 
serviços da rede devem ser conformes com 
especificações estabelecidas de comum 
acordo e critérios mínimos de desempenho 
a fim de assegurar a interoperabilidade das 

(15)  São necessários serviços em rede para 
a partilha dos dados espaciais entre os 
vários níveis de autoridades públicas na 
Comunidade. Esses serviços em rede 
devem permitir descobrir, transformar, 
visualizar e descarregar dados espaciais e 
utilizar os dados espaciais e serviços de 
cibercomércio a eles associados. Os 
serviços da rede devem ser conformes com 
especificações estabelecidas de comum 
acordo e critérios mínimos de desempenho 
a fim de assegurar a interoperabilidade das 

  
1 Ainda não publicada em JO.
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infra-estruturas estabelecidas pelos 
Estados-Membros. A rede de serviços deve 
também permitir o carregamento de
serviços de forma a permitir que as 
autoridades públicas coloquem à 
disposição os seus conjuntos e serviços de 
dados espaciais.

infra-estruturas estabelecidas pelos 
Estados-Membros. A rede de serviços deve 
também permitir serviços de ligação em 
rede de forma a permitir que as autoridades 
públicas coloquem à disposição os seus 
conjuntos e serviços de dados espaciais.

Justificação

Clarificação da expressão "carregamento de serviços".

Alteração 2
Considerando 22

(22)  A aplicação efectiva de infra-
estruturas de informação espacial exige um 
esforço de coordenação da parte de todos 
quantos estão interessados no 
estabelecimento dessas infra-estruturas, 
quer na qualidade de contribuintes, quer de 
utilizadores. Devem, pois, ser estabelecidas 
estruturas de coordenação adequadas tanto 
nos Estados-Membros como a nível 
comunitário.

(22)  A aplicação efectiva de infra-
estruturas de informação espacial exige um 
esforço de coordenação da parte de todos 
quantos estão interessados no 
estabelecimento dessas infra-estruturas, 
quer na qualidade de contribuintes, quer de 
utilizadores. Devem, pois, ser estabelecidas 
estruturas de coordenação adequadas a 
todos os níveis de competências. Será 
designado um ponto de contacto em cada 
Estado-Membro, tendo em conta a 
atribuição das diferentes competências 
nesse Estado-Membro.

Justificação

É necessário ter em conta a atribuição constitucional das diferentes competências nos 
Estados-Membros.

Alteração 3
Considerando 23

(23)  A fim de beneficiar da experiência 
dos organismos europeus de normalização 
na matéria, convém que as medidas 
necessárias para a aplicação da presente 

(23)  A fim de beneficiar da experiência 
dos organismos europeus e internacionais 
de normalização na matéria, convém que as 
medidas necessárias para a aplicação da 
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directiva possam ser apoiadas por normas 
adoptadas pelos organismos europeus de 
normalização em conformidade com o 
procedimento estabelecido na Directiva 
98/34/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Junho de 1998, relativa 
a um procedimento de informação no 
domínio das normas e regulamentações 
técnicas.

presente directiva possam ser apoiadas por 
normas adoptadas pelos organismos 
europeus de normalização em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido na Directiva 98/34/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de Junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas, e 
por normas adoptadas pelos organismos 
internacionais de normalização.

Justificação

A fim de evitar qualquer mal-entendido relativamente à aplicação das diversas definições, a 
relatora recomenda a utilização de definições europeias e internacionais, a qual contribuirá 
para uma melhor legibilidade do documento.

Alteração 4
Artigo 1, nº 1

1.  A presente directiva fixa regras gerais 
para o estabelecimento de uma infra-
estrutura de informação espacial na 
Comunidade, para efeitos das políticas 
ambientais comunitárias e das políticas ou 
actividades que possam exercer um 
impacto directo ou indirecto no ambiente.

1.  A presente directiva fixa regras gerais 
tendo em vista o estabelecimento de uma 
infra-estrutura de informação espacial na 
Comunidade, para efeitos das políticas 
ambientais comunitárias e das políticas ou 
actividades que possam exercer um 
impacto directo ou indirecto no ambiente.

Justificação

O objectivo enunciado no artigo 7º está incluído neste número. Por conseguinte, o artigo 7º é 
suprimido.

Alteração 5
Artigo 2

Artigo 2º Suprimido
1.  A presente directiva cobre as séries 
identificáveis de dados espaciais, a seguir 
denominadas “conjuntos de dados 
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espaciais”, que preencham as seguintes 
condições:
a)  dizerem respeito a uma zona sob a 
jurisdição de um Estado-Membro, ou à 
sua zona económica exclusiva/região de 
busca e salvamento, ou equivalente;
b)  terem forma electrónica;
c)  estarem na posse de uma das seguintes 
entidades:
i)  uma autoridade pública, tendo sido 
produzidas ou recebidas por uma 
autoridade pública, ou sendo geridas ou 
actualizadas por essa autoridade;
ii)  uma pessoa singular ou colectiva em 
nome de uma autoridade pública;
iii)  um terceiro a quem foi dado acesso 
aos serviços de carregamento em 
conformidade com o nº 3 do artigo 17º;
d)  dizerem respeito a um ou mais dos 
temas enumerados nos Anexos I, II ou 
III.
2.  A presente directiva cobre, para além 
dos conjuntos de dados espaciais 
especificados no nº 1, as operações que 
possam ser efectuadas, utilizando uma 
aplicação informática, com os dados 
espaciais contidos nesses conjuntos de 
dados ou nos correspondentes metadados, 
a seguir denominadas “serviços de dados 
espaciais”.
3.  No caso dos conjuntos de dados 
espaciais que respeitam as condições 
estabelecidas na alínea c) do nº 1, mas 
cujos direitos de propriedade intelectual 
se encontrem na posse de terceiros, a 
autoridade pública só poderá adoptar 
medidas no âmbito da presente directiva 
com o consentimento desse terceiro.
4.  Os Anexos I, II e III podem ser 
adaptados pela Comissão em 
conformidade com o procedimento 
referido no nº 2 do artigo 30º para ter em 
conta a evolução das necessidades de 
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dados espaciais em apoio às políticas 
comunitárias que afectem directa ou 
indirectamente o ambiente.

Justificação

Alteração de carácter técnico que se insere no âmbito da reformulação do capítulo I. O texto 
deste artigo é transferido para o novo artigo 5º.

Alteração 6
Artigo 4

No caso dos conjuntos de dados espaciais 
que se encontrem na posse ou em nome 
de uma autoridade pública em 
conformidade com o nº 1, alínea c), do 
artigo 2º, quando essa autoridade for 
exercida ao nível mais baixo do governo 
de um Estado-Membro, a presente 
directiva aplica-se apenas aos conjuntos 
de dados espaciais cuja recolha ou 
divulgação seja coordenada por outra 
autoridade pública ou seja exigida pela 
legislação nacional.

Para efeitos da presente directiva, 
entende-se por:

1)  "infra-estrutura de informação 
espacial", uma infra-estrutura cujos 
componentes incluem metadados, 
conjuntos e serviços de dados espaciais; 
serviços e tecnologias em rede; acordos 
em matéria de partilha, acesso e 
utilização; e mecanismos, processos e 
procedimentos de coordenação e 
acompanhamento estabelecidos, 
explorados e disponibilizados em 
conformidade com a presente directiva;
2)  “dados espaciais”, quaisquer dados 
com uma referência directa ou indirecta a 
uma localização ou zona geográfica 
específica;
3)  “conjunto de dados espaciais”, uma 
série identificável de dados espaciais;
4)  “serviços de dados espaciais”, as 
operações que possam ser efectuadas, 
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utilizando uma aplicação informática, 
com os dados espaciais contidos nos 
conjuntos de dados espaciais ou nos 
correspondentes metadados;
5)  “objecto espacial”, qualquer 
representação abstracta de uma entidade 
real relacionada com uma localização ou 
zona geográfica específica;
6)  “metadados”, informações sobre 
conjuntos e serviços de dados espaciais e 
que permitam descobri-los, inventariá-los 
e utilizá-los;
7)  "autoridade pública":
a)  um governo ou outra administração 
pública, incluindo os órgãos públicos de 
consulta, a nível nacional, regional ou 
local;
b)  qualquer pessoa singular ou colectiva 
que desempenhe funções de 
administração pública ao abrigo da 
legislação nacional, incluindo 
investigação e outras tarefas, actividades 
ou serviços específicos relativos ao 
ambiente;
c)  qualquer pessoa singular ou colectiva 
que tenha responsabilidades ou funções 
públicas, ou preste serviços públicos, sob 
o controlo de um órgão ou de uma pessoa 
previstos nas alíneas a) ou b).
Os Estados-Membros podem decidir que, 
nos casos em que os órgãos ou 
instituições estão no exercício da sua 
competência judicial ou legislativa, não 
devem ser considerados como autoridades 
públicas para efeitos da presente 
directiva.
8)  “terceiro”, qualquer pessoa individual 
ou colectiva que não seja uma autoridade 
pública.
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Justificação

Esta alteração tem um carácter essencialmente técnico e insere-se no âmbito da 
reformulação do capítulo I. O texto deste artigo é transferido para o novo nº 4 do artigo 5º. A 
nova redacção deverá conferir uma maior coerência à directiva.

Alteração 7
Artigo 5

Para efeitos da presente directiva, 
considera-se autoridade pública:

1.  A presente directiva cobre os conjuntos 
de dados espaciais que preencham as 
seguintes condições:

a)  um governo ou outra administração 
pública, incluindo os órgãos públicos de 
consulta, a nível nacional, regional ou 
local;

a)  dizerem respeito a uma zona sob a 
jurisdição de um Estado-Membro;

b)  qualquer pessoa singular ou colectiva 
que desempenhe funções de 
administração pública ao abrigo da 
legislação nacional, incluindo tarefas, 
actividades ou serviços específicos 
relativos ao ambiente;

b)  terem forma electrónica;

c)  qualquer pessoa singular ou colectiva 
que tenha responsabilidades ou funções 
públicas, ou preste serviços públicos, sob 
o controlo de um órgão ou de uma pessoa 
previstos nas alíneas a) ou b).

c)  estarem na posse ou em nome de uma 
das seguintes entidades:

Os Estados-Membros podem decidir que, 
nos casos em que os órgãos ou 
instituições estão no exercício da sua 
competência judicial ou legislativa, não 
devem ser considerados como autoridades 
públicas para efeitos da presente 
directiva.

i)  uma autoridade pública, tendo sido 
produzidas ou recebidas por uma 
autoridade pública, ou sendo geridas ou 
actualizadas por essa autoridade;

ii) um terceiro a quem foi dado acesso 
aos serviços de ligação em rede em 
conformidade com o nº 3 do artigo 17º;
d)  dizerem respeito a um ou mais dos 
temas enumerados nos Anexos I, II ou 
III.
2.  A presente directiva cobre igualmente 
os serviços de dados espaciais 
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relacionados com os dados contidos nos 
conjuntos de dados espaciais referidos no 
nº 1.
3.  No caso dos conjuntos de dados 
espaciais que respeitam as condições 
estabelecidas na alínea c) do nº 1, mas 
cujos direitos de propriedade intelectual 
se encontrem na posse de terceiros, a 
autoridade pública só poderá adoptar 
medidas no âmbito da presente directiva 
com o consentimento desse terceiro.
4. Em derrogação do disposto no nº 1, a 
presente directiva cobre os conjuntos de 
dados espaciais que se encontrem na 
posse ou em nome de uma autoridade 
pública quando essa autoridade for 
exercida ao nível mais baixo do governo 
de um Estado-Membro e a  recolha ou 
divulgação desses conjuntos de dados 
espaciais for coordenada por outra 
autoridade pública ou for exigida pela 
legislação nacional.
5.  Os temas de dados espaciais referidos 
nos Anexos I, II e III podem ser 
adaptados pela Comissão em 
conformidade com o procedimento 
referido no nº 2 do artigo 30º para ter em 
conta a evolução das necessidades de 
dados espaciais em apoio às políticas 
comunitárias que afectem directa ou 
indirectamente o ambiente.

Justificação

Esta alteração tem um carácter essencialmente técnico e insere-se no âmbito da 
reformulação do capítulo I. O texto deste artigo é transferido para o novo artigo 4º. A nova 
redacção deverá conferir uma maior coerência à directiva.

Paralelamente, a relatora considera que é necessário especificar em que medida a Comissão 
pode adaptar os Anexos I, II e III.

Alteração 8
Artigo 6
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Artigo 6º Suprimido
Para efeitos da presente directiva, 
entende-se por:
1)  “dados espaciais”, quaisquer dados 
com uma referência directa ou indirecta a 
uma localização ou zona geográfica 
específica;
2)  “objecto espacial”, qualquer 
representação abstracta de uma entidade 
real relacionada com uma localização ou 
zona geográfica específica;
3)  “metadados”, informações sobre 
conjuntos e serviços de dados espaciais e 
que permitam descobri-los, inventariá-los 
e utilizá-los;
4)  “terceiro”, qualquer pessoa individual 
ou colectiva que não seja uma autoridade 
pública.

Justificação

Alteração de carácter técnico que se insere no âmbito da reformulação do capítulo I. O texto 
deste artigo é transferido para o novo artigo 4º.

Alteração 9
Artigo 7

Artigo 7º Suprimido
Os Estados-Membros estabelecerão e 
explorarão infra-estruturas de 
informação espacial em conformidade 
com a presente directiva.

Justificação

O texto deste artigo é integrado no artigo 1º e nas outras disposições da directiva que 
obrigam os Estados-Membros a estabelecer e explorar as diversas componentes das infra-
estruturas de informação espacial.
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Alteração 10
Artigo 8, nº 3

3.  Os Estados-Membros adoptarão as 
medidas necessárias para assegurar que os 
metadados sejam completos e de qualidade 
elevada.

3.  Os Estados-Membros adoptarão as 
medidas necessárias para assegurar que os 
metadados sejam completos e de qualidade 
adequada.

Justificação

A qualidade dos metadados deve ser coerente com o objectivo da directiva.

Alteração 11
Artigo 9

Os Estados-Membros criarão os metadados 
referidos no artigo 8º respeitando o 
seguinte calendário:

Os Estados-Membros criarão os metadados 
referidos no artigo 8º respeitando o 
seguinte calendário:

a)  até [3 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos 
de dados espaciais que correspondam a um 
ou mais dos temas enumerados nos 
Anexos I e II;

a)  o mais tardar [3 anos após a entrada em 
vigor da presente directiva] no caso dos 
conjuntos de dados espaciais que 
correspondam aos temas enumerados nos 
Anexos I e II;

b)  até [6 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos 
de dados espaciais que correspondam a um 
ou mais dos temas enumerados no 
Anexo III.

b)  o mais tardar [6 anos após a entrada em 
vigor da presente directiva] no caso dos 
conjuntos de dados espaciais que 
correspondam aos temas enumerados no 
Anexo III.

Justificação

A relatora considera que os Estados-Membros devem iniciar mais cedo a criação dos 
metadados e que o prazo indicado constitui a data limite para a criação dos metadados 
pertinentes.

Alteração 12
Artigo 11, nº 2

2.  As pessoas com interesse nos dados 
espaciais por razões ligadas ao papel que 
desempenham na infra-estrutura de 

2.  As pessoas singulares ou colectivas
com interesse nos dados espaciais por 
razões ligadas ao papel que desempenham 
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informação espacial, que inclui o 
utilizador, o produtor, o fornecedor de 
serviços de valor acrescentado ou o órgão 
de coordenação, terão a oportunidade de 
participar na elaboração das regras de 
execução previstas no nº 1.

na infra-estrutura de informação espacial, 
que inclui o utilizador, o produtor, o 
fornecedor de serviços de valor 
acrescentado ou o órgão de coordenação, 
terão a oportunidade de participar nos 
debates preliminares sobre o conteúdo das 
regras de execução previstas no nº 1, antes 
da respectiva apreciação pelo Comité 
referido no artigo 30º.

Justificação

O aditamento da expressão "pessoas singulares ou colectivas" constitui uma clarificação. É 
evidente que estas podem contribuir de uma forma pertinente e importante para a execução 
da iniciativa INSPIRE. Por conseguinte, o seu papel deve ser clarificado.

Alteração 13
Artigo 12

1.  As regras de execução previstas no nº 1, 
alínea a), do artigo 11º serão concebidas 
de modo a assegurar que os conjuntos de 
dados espaciais possam ser combinados, ou 
que os serviços possam interagir, a fim de 
resultar numa combinação coerente de 
conjuntos ou serviços de dados espaciais 
que represente valor acrescentado, sem que 
tal exija esforços específicos da parte do 
operador ou de uma máquina.

1.  As regras de execução previstas no nº 1 
do artigo 11º serão concebidas de modo a 
assegurar que os conjuntos de dados 
espaciais possam ser combinados, ou que 
os serviços possam interagir, a fim de 
resultar numa combinação coerente de 
conjuntos ou serviços de dados espaciais 
que represente valor acrescentado, sem que 
tal exija esforços específicos da parte do 
operador ou de uma máquina.

2.  As regras de execução previstas no nº 1, 
alínea a), do artigo 11º cobrirão a 
definição e classificação de objectos 
espaciais relevantes para os dados espaciais 
e a forma como são geo-referenciados 
esses dados espaciais.

2.  As regras de execução previstas no nº 1 
do artigo 11º cobrirão a definição e 
classificação de objectos espaciais 
relevantes para os dados espaciais e a 
forma como são geo-referenciados esses 
dados espaciais.

Justificação

Aplica-se a todas as disposições do nº 1 do artigo 11º.

Alteração 14
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Artigo 13, nº 1

1.  No caso dos conjuntos de dados 
espaciais que correspondam a um ou mais 
dos temas enumerados nos Anexo I ou II, 
as regras de execução previstas no nº 1, 
alínea a), do artigo 11º respeitarão as 
condições estabelecidas nos nºs 2, 3 e 4.

1.  No caso dos conjuntos de dados 
espaciais que correspondam aos temas 
enumerados nos Anexo I ou II, as regras de 
execução previstas no nº 1 do artigo 11º 
respeitarão as condições estabelecidas nos 
nºs 2, 3 e 4.

Justificação

Aplica-se a todas as disposições do nº 1 do artigo 11º.

Alteração 15
Artigo 13, nº 2, alínea c)

c)  os principais atributos e os 
correspondentes thesauri multilingues 
habitualmente exigidos para uma ampla 
gama de políticas temáticas;

c)  os principais atributos e os 
correspondentes thesauri multilingues 
habitualmente exigidos para políticas que 
possam exercer um impacto directo ou 
indirecto no ambiente;

Justificação

É necessário fazer referência aos temas.

Alteração 16
Artigo 14

As regras de execução previstas no nº 1, 
alínea a), do artigo 11º serão adoptadas 
respeitando o seguinte calendário:

As regras de execução previstas no nº 1 do 
artigo 11º serão adoptadas respeitando o 
seguinte calendário:

a) até [2 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos 
de dados espaciais que correspondam a um 
ou mais dos temas enumerados no Anexo 
I;

a)  o mais tardar [2 anos após a entrada em 
vigor da presente directiva] no caso dos 
conjuntos de dados espaciais que 
correspondam aos temas enumerados no 
Anexo I;

b)  até [5 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva] no caso dos conjuntos 
de dados espaciais que correspondam a um 
ou mais dos temas enumerados no Anexo 

b)  o mais tardar [5 anos após a entrada em 
vigor da presente directiva] no caso dos 
conjuntos de dados espaciais que 
correspondam aos temas enumerados no 
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II ou III. Anexo II ou III.

Justificação

A relatora considera que as regras de execução devem ser adoptadas antes da data limite da 
sua criação.

Alteração 17
Artigo 15

Os Estados-Membros velarão por que os 
conjuntos de dados espaciais coligidos ou 
actualizados mais de dois anos após a data 
de adopção das correspondentes 
especificações previstas no nº 1, alínea a),
do artigo 11º sejam tornados conformes 
com essas especificações, através da 
adaptação dos conjuntos de dados espaciais 
ou da sua transformação.

Os Estados-Membros velarão por que os 
conjuntos de dados espaciais coligidos ou 
actualizados mais de dois anos após a data 
de adopção das correspondentes 
especificações previstas no nº 1 do artigo 
11º sejam tornados conformes com essas 
especificações, através da adaptação dos 
conjuntos de dados espaciais ou da sua 
transformação.

Justificação

Aplica-se a todas as disposições do nº 1 do artigo 11º.

Alteração 18
Artigo 16, nº 2

2.  A fim de assegurar a coerência dos 
dados espaciais relativos a um aspecto 
espacial cuja localização atravessa a 
fronteira entre dois Estados-Membros, os 
Estados-Membros decidirão, quando 
adequado, por consentimento mútuo qual a 
forma e a posição desse aspecto comum.

2.  A fim de assegurar a coerência dos 
dados espaciais relativos a um aspecto 
espacial cuja localização atravessa a 
fronteira entre dois ou mais Estados-
Membros, os Estados-Membros decidirão, 
quando adequado, por consentimento 
mútuo qual a forma e a posição desse 
aspecto comum.

Justificação

Em alguns casos, podem ser abrangidos dois ou mais Estados-Membros.
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Alteração 19
Artigo 17

1.  Os Estados-Membros estabelecerão e 
explorarão serviços de carregamento para 
tornar os metadados e conjuntos e serviços 
de dados espaciais acessíveis através dos 
serviços referidos no nº 1 do artigo 18º.

1.  Os Estados-Membros estabelecerão e 
explorarão serviços de ligação em rede
para tornar os metadados e conjuntos e 
serviços de dados espaciais acessíveis 
através dos serviços referidos no nº 1 do 
artigo 18º.

2.  Os serviços de carregamento previstos 
no nº 1 serão colocados à disposição das 
autoridades públicas.

2.  Os serviços de ligação em rede
previstos no nº 1 serão colocados à 
disposição das autoridades públicas.

3.  Os serviços de carregamento previstos 
no nº 1 serão colocados à disposição de 
terceiros a pedido destes, desde que os seus 
conjuntos e serviços de dados espaciais 
respeitem as regras de execução que 
estabelecem obrigações, nomeadamente, 
em matéria de metadados, serviços em rede 
e interoperabilidade.

3. Os serviços de ligação em rede
previstos no nº 1 serão colocados à 
disposição de terceiros a pedido destes, 
desde que os seus conjuntos e serviços de 
dados espaciais respeitem as regras de 
execução que estabelecem obrigações, 
nomeadamente, em matéria de metadados, 
serviços em rede e interoperabilidade.

Justificação

Clarificação da expressão "carregamento de serviços".

Alteração 20
Artigo 18, nº 1, parágrafo 2

Estes serviços devem ser fáceis de utilizar 
e acessíveis via Internet ou qualquer outro 
meio adequado de telecomunicações à 
disposição do público.

Estes serviços devem ser fáceis de utilizar, 
estar à disposição do público e ser
acessíveis via Internet ou qualquer outro 
meio adequado de telecomunicações.

Justificação

É necessário clarificar que os serviços devem estar à disposição do público.

Alteração 21
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Artigo 22, alínea a)

a)  especificações técnicas para os serviços 
referidos no nº 1 do artigo 17º, nº 1 do
artigo 18º e nº 2 do artigo 20º e, tendo em 
conta o progresso técnico, critérios 
mínimos de desempenho para esses 
serviços;

a)  especificações técnicas para os serviços 
referidos no nº 1 do artigo 17º, artigo 18º e 
nº 2 do artigo 20º e, tendo em conta o 
progresso técnico, critérios mínimos de 
desempenho para esses serviços;

Justificação

É importante que o Comité tenha em conta o conjunto das disposições do artigo 18º.

Alteração 22
Artigo 23, nº 1, parágrafo 2

As medidas previstas no parágrafo anterior 
devem excluir, no ponto de utilização, a 
possibilidade de quaisquer restrições, 
nomeadamente de natureza transaccional, 
processual, jurídica, institucional ou 
financeira.

As medidas previstas no parágrafo anterior 
devem excluir a possibilidade de quaisquer 
restrições, nomeadamente de natureza 
transaccional, processual, jurídica, 
institucional ou financeira, susceptíveis de 
ocorrer no ponto de utilização.

Justificação

É necessário tornar as medidas mais rigorosas.

Alteração 23
Artigo 25, nº 1, parágrafo 1

1.  Os Estados-Membros designarão 
estruturas e mecanismos adequados para 
coordenar as contribuições de todos os 
interessados nas suas infra-estruturas de 
informação espacial, como os utilizadores, 
os produtores, prestadores de serviços de 
valor acrescentado e órgãos de 
coordenação.

1.  Os Estados-Membros devem assegurar 
a designação de estruturas e mecanismos 
adequados para coordenar as contribuições 
de todos os interessados nas suas infra-
estruturas de informação espacial, a todos 
os níveis de governação. Incluem-se entre 
todos os interessados nas suas infra-
estruturas de informação espacial os 
utilizadores, os produtores, prestadores de 
serviços de valor acrescentado e órgãos de 
coordenação.
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Justificação

É necessário ter em conta a atribuição constitucional das diferentes competências nos 
Estados-Membros.

Alteração 24
Artigo 26, nº 2

2.  Cada Estado-Membro designará a 
autoridade pública que será responsável 
pelos contactos com a Comissão no que 
respeita à presente directiva.

2.  Cada Estado-Membro designará um 
ponto de contacto que será responsável 
pelos contactos com a Comissão no que 
respeita à presente directiva. Esta 
designação não prejudica a atribuição das 
diferentes competências em cada Estado-
Membro.

Justificação

É necessário ter em conta a atribuição constitucional das diferentes competências nos 
Estados-Membros.

Alteração 25
Artigo 27

As normas adoptadas pelos organismos 
europeus de normalização em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido na Directiva 98/34/CE podem 
apoiar a aplicação da presente directiva.

As normas adoptadas pelos organismos
europeus de normalização em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido na Directiva 98/34/CE e pelos 
organismos internacionais de 
normalização podem apoiar a aplicação da 
presente directiva.

Justificação

A fim de evitar qualquer mal-entendido relativamente à aplicação das diversas definições, a 
relatora recomenda a utilização de definições europeias e internacionais, a qual contribuirá 
para uma melhor legibilidade do documento.
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Alteração 26
Artigo 31, parágrafo 1

A Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho até [7 anos após a 
sua data de entrada em vigor], e 
seguidamente de seis em seis anos, um 
relatório sobre a aplicação da presente 
directiva.

A Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho até [7 anos após a 
sua data de entrada em vigor], e 
seguidamente de seis em seis anos, um 
relatório sobre a aplicação da presente 
directiva, com base nos relatórios dos 
Estados-Membros referidos no artigo 29º.

Justificação

Para examinar devidamente determinadas questões como os custos e benefícios, a Comissão 
deve comunicar ao Parlamento Europeu e ao Conselho as conclusões dos Estados-Membros 
nesta matéria.

Alteração 27
Anexo I, ponto 4

Divisão do território nacional em 
unidades administrativas para efeitos de 
governo local, regional e nacional. As 
unidades administrativas são separadas por 
fronteiras administrativas. Inclui também 
as fronteiras do território nacional e a linha 
costeira.

Unidades administrativas em que está 
dividido o território nacional para efeitos 
de governo local, regional e nacional. As 
unidades administrativas são separadas por 
fronteiras administrativas. Inclui também 
as fronteiras do território nacional e a linha 
costeira.

Justificação

Esta alteração visa clarificar que o objecto do ponto 4 do Anexo I são as unidades 
administrativas e não o território nacional.

Alteração 28
Anexo II, ponto 5

5.  Orto-imagens 5.  Observação terrestre
Imagens geo-referenciadas da superfície 
terrestre recolhidas por satélite ou sensores 
aéreos.

Imagens da Terra recolhidas por satélite 
ou sensores aéreos.
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Justificação

Harmonização da descrição deste tema com a de outros temas, especificando que os dados 
espaciais se referem a imagens de observação terrestre e não a metadados (por exemplo, 
dados espaciais relativos a dados sobre imagens).

Alteração 29
Anexo II, ponto 5 bis (novo)

5 bis.  Geologia
Caracterização geológica de acordo com a 
composição e a estrutura. Inclui a base 
rochosa e a geomorfologia.

Justificação

A geologia deveria ser harmonizada da mesma forma que os aquíferos, que são referidos no 
ponto 6 do Anexo I, tendo em conta que são necessários dados geológicos harmonizados para 
harmonizar os dados relativos aos aquíferos. Para o efeito, o tema de dados espaciais  
"geologia" é transferido do Anexo III para o Anexo II.

Alteração 30
Anexo III, ponto 4

4.  Geologia Suprimido
Caracterização geológica de acordo com a 
composição e a estrutura. Inclui a base 
rochosa e a geomorfologia.

Justificação

A geologia deveria ser harmonizada da mesma forma que os aquíferos, que são referidos no 
ponto 6 do Anexo I, tendo em conta que são necessários dados geológicos harmonizados para 
harmonizar os dados relativos aos aquíferos. Para o efeito, o tema de dados espaciais  
"geologia" é transferido do Anexo III para o Anexo II.

Alteração 31
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Anexo III, ponto 6

Distribuição geográfica da ocorrência de 
doenças associadas de forma directa 
(epidemias, propagação de doenças, efeitos 
na saúde devido às tensões ambientais, 
poluição do ar, produtos químicos, 
empobrecimento da camada de ozono, 
ruído, etc.) ou indirecta (alimentação, 
organismos geneticamente modificados, 
stress, etc.) à qualidade do ambiente.

Distribuição geográfica da morbilidade e 
mortalidade associadas de forma directa 
(epidemias, propagação de doenças, efeitos 
na saúde devido às tensões ambientais, 
poluição do ar, produtos químicos, 
empobrecimento da camada de ozono, 
ruído, etc.) ou indirecta (alimentação, 
organismos geneticamente modificados, 
stress, etc.) à qualidade do ambiente.

Justificação

Os dados sobre a mortalidade são tão importantes como os dados sobre a mobilidade, 
devendo ser referidos no texto.

Alteração 32
Anexo III, ponto 7

Sedes dos serviços governamentais, 
localização de hospitais e centros de 
tratamento médico, escolas, creches, etc. 
Inclui instalações de esgotos, de 
tratamento de resíduos e instalações 
energéticas, locais de produção e 
instalações de monitorização do ambiente 
geridas pelas autoridades públicas ou por 
sua conta.

Serviços governamentais e de utilidade 
pública. Inclui as redes de serviços 
públicos de superfície e subterrâneas e 
instalações de esgotos, de gestão de 
resíduos, de fornecimento de energia, 
telecomunicações e abastecimento de 
água, bem como os serviços 
administrativos e sociais estatais, como as 
administrações públicas, as escolas e os 
hospitais.
Localização e gestão de instalações de 
monitorização do ambiente. Inclui a 
observação e medição de emissões, do 
estado dos habitats naturais (ambiente 
marinho, águas de superfície e 
subterrâneas, ar e solo) e de outros 
parâmetros dos ecossistemas 
(biodiversidade, condições ecológicas da 
vegetação, etc.) na posse das autoridades 
públicas ou em seu nome.
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Justificação

Trata-se de duas categorias totalmente distintas. As instalações de monitorização são muito 
importantes em termos de dados espaciais relativos ao ambiente. Por conseguinte, é 
necessário criá-las.

Alteração 33
Anexo III, ponto 11

As zonas geridas, regulamentadas ou 
utilizadas para a comunicação de dados a 
nível europeu, nacional, regional e local. 
Incluem aterros, zonas de acesso restrito 
em torno de nascentes de água, zonas 
sensíveis aos nitratos, vias navegáveis 
regulamentadas no ar ou em águas internas 
de grandes dimensões, zonas cobertas pela 
Convenção OSPAR no que respeita à 
descarga de resíduos, zonas de limitação do 
ruído, zonas autorizadas para efeitos de 
prospecção e extracção mineira, bacias 
hidrográficas, unidades declarantes no 
âmbito da Convenção OSPAR e zonas 
abrangidas pela gestão das zonas costeiras.

As zonas geridas, regulamentadas ou 
utilizadas para a comunicação de dados a 
nível internacional, europeu, nacional, 
regional e local. Incluem aterros, zonas de 
acesso restrito em torno de nascentes de 
água, zonas sensíveis aos nitratos, vias 
navegáveis regulamentadas no ar ou em 
águas internas de grandes dimensões, 
zonas cobertas pela Convenção OSPAR no 
que respeita à descarga de resíduos, zonas 
de limitação do ruído, zonas autorizadas 
para efeitos de prospecção e extracção 
mineira, bacias hidrográficas, unidades 
declarantes no âmbito da Convenção 
OSPAR e zonas abrangidas pela gestão das 
zonas costeiras.

Justificação

O nível internacional é muito importante, como o demonstram os exemplos constantes da 
lista. Por conseguinte, é conveniente aditá-lo.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto

A política ambiental constitui sem dúvida um dos sucessos da União Europeia. A legislação 
comunitária introduziu melhorias consideráveis na maneira de abordar as ameaças ambientais 
importantes para o continente europeu, embora subsistam alguns problemas graves que devem 
ser examinados com prioridade. O sexto programa de acção em matéria de ambiente enumera 
claramente estas prioridades, embora o contexto político e económico em que actualmente são 
adoptadas as acções em matéria de política ambiental seja diferente. A definição de 
orientações válidas depende em larga medida da disponibilidade de avaliações científicas e 
económicas viáveis e de elevada qualidade, bem como da participação informada das partes 
interessadas e do público. Existe uma procura crescente de informações e de uma melhor 
gestão dos fluxos de informação existentes, nomeadamente no que respeita à diferenciação 
entre regiões. Esta asserção aplica-se a todas as políticas comunitárias e, designadamente, à 
política ambiental. A disponibilidade de dados espaciais constitui uma condição prévia 
essencial para a avaliação científica que está na base da legislação neste domínio. A 
monitorização e notificação permanentes do estado do ambiente conferem uma melhor 
orientação às políticas e aumentam a sua eficácia. 

Por conseguinte, poderíamos ser tentados a supor que décadas de integração europeia e uma 
política comum em matéria de ambiente culminariam num elevado nível de normalização e de 
interoperabilidade no domínio da recolha de dados espaciais. Verifica-se, porém, que 
continuam a existir sérios entraves à exploração da informação espacial existente a nível 
comunitário, devido às suas características técnicas e socioeconómicas. Por este motivo, o 
acesso e a utilização da informação espacial tendo em vista a elaboração, aplicação, 
acompanhamento e avaliação das políticas comunitárias, nacionais, regionais e locais devem 
ser melhorados. 

Proposta da Comissão

A Comunidade dispõe de vários instrumentos concebidos para promover a disponibilidade de 
dados fiáveis, nomeadamente do sector público, e comparáveis a nível comunitário. A este 
respeito, a Agência Europeia do Ambiente (AEA) revelou-se uma fonte importante para este 
tipo de informação, desde a sua criação em 1994. Para além da agência, estão a ser 
desenvolvidos novos instrumentos comunitários, nomeadamente a directiva relativa ao acesso 
do público às informações sobre ambiente e a directiva relativa à reutilização de informações 
do sector público1, bem como a Vigilância Global do Ambiente e da Segurança (GMES), uma 
iniciativa conjunta da Comissão Europeia e da Agência Espacial Europeia (ESA), e o 
programa GALILEO, que deverão entrar em funcionamento em 2008. A iniciativa GMES 
visa a realização efectiva dos objectivos da UE em matéria de desenvolvimento sustentável e 
gestão global em apoio das políticas ambientais e de segurança. O programa GALILEO 

  
1 Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro de 2003, relativa ao acesso do 
público às informações sobre ambiente e que revoga a Directiva 90/313/CEE do Conselho, JO L 41 de 
14.2.2003, p. 26-32 em consequência dos progressos realizados no âmbito da Convenção de Aarhus e Directiva 
2003/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Novembro de 2003, relativa à reutilização de 
informações do sector público, JO L 345 de 31.12.2003, p. 90-96.
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consiste numa infra-estrutura de navegação e determinação da posição por satélite para fins 
civis no domínio do desenvolvimento industrial, tecnológico, dos transporte e do ambiente.

Apesar destas iniciativas, subsistem alguns problemas graves em matéria de acesso e 
utilização da informação espacial, que consistem na fragmentação dos conjuntos de dados e 
das fontes de informação, lacunas em termos de disponibilidade, ausência de harmonização 
entre os conjuntos de dados geo-referenciados e duplicação da recolha de informação. O 
objectivo é a racionalização dos fluxos de informação espacial e da recolha de informação, 
bem como a promoção da coordenação entre as partes interessadas dos diversos sectores e 
entre os vários níveis de governação. Trata-se, em resumo, de contribuir para a emergência da 
base de conhecimentos a favor das políticas que afectam o ambiente, a fim de favorecer o 
desenvolvimento sustentável. A proposta comporta igualmente maiores benefícios sociais e 
económicos para o sector público e privado.

A proposta da Comissão aborda as lacunas acima referidas através da criação de um quadro 
jurídico para o estabelecimento e funcionamento de uma infra-estrutura de informação 
espacial na Europa (INSPIRE). Esta proposta é o resultado de um ano de trabalhos 
preparatórios e consultas realizados pela Comissão: foi objecto de um estudo sobre a infra-
estrutura de informação espacial na Europa (Agosto de 2003), de uma vasta consulta das 
partes interessadas na Internet (Agosto de 2003), de uma audição pública (Roma, 10 de Julho 
de 2003) e de uma avaliação de impacto exaustiva em Julho de 2003.

A infra-estrutura proposta define em primeiro lugar o seu âmbito de aplicação, delimitando 
três conjuntos distintos de dados espaciais exigidos por uma ampla gama de políticas 
ambientais. A distinção efectuada nos três anexos resulta dos diferentes requisitos em matéria 
de utilização, harmonização e objectivos de execução. Não contempla o grau de prioridade da 
recolha de informação. Os dados espaciais exigidos pela infra-estrutura são elaborados a partir 
dos dados e sistemas existentes nos Estados-Membros, a nível nacional, regional ou local. 

Em primeiro lugar, é necessária uma documentação dos dados, a fim de inventariar o conjunto 
de dados espaciais já existentes e as respectivas fontes e condições de utilização (criação de 
metadados). Em segundo lugar, esses dados são colocados à disposição da infra-estrutura 
mediante a criação de serviços que visam resolver os problemas de acessibilidade e 
interoperabilidade e clarificar as condições de utilização. Por último, os dados serão 
acessíveis através de um geo-portal comunitário gerido pela Comissão, que ligará em rede as 
infra-estruturas dos Estados-Membros.

Por outras palavras, estamos perante uma abordagem por etapas, que se inicia com o 
desbloqueamento do potencial dos dados espaciais e das infra-estruturas de informação 
espacial existentes para, em seguida, evoluir no sentido de uma harmonização gradual dos 
dados e dos serviços de informação que permita a integração contínua dos sistemas e dos 
conjuntos de dados de diferentes níveis numa infra-estrutura de informação espacial europeia 
coerente, baseada nos dados dos Estados-Membros e da Comunidade. Assim, os dados são 
identificados, normalizados e, se necessário, harmonizados, e integrados na infra-estrutura.

Avaliação da proposta pela relatora

A relatora subscreve inteiramente os objectivos e princípios da proposta de directiva que 
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visam facilitar o acesso e a utilização da informação espacial de elevada qualidade no 
domínio do ambiente. Isto será não só altamente benéfico para os responsáveis pela tomada de 
decisões a nível comunitário, como permitirá um acesso transfronteiras para os responsáveis 
pela tomada de decisões a nível nacional, regional e local. 

Por conseguinte, é urgente dotar a União Europeia de uma infra-estrutura apropriada que 
permita utilizar de uma forma eficaz os dados já recolhidos no domínio da informação 
espacial. O objectivo mais importante consiste em eliminar os obstáculos que se colocam à 
partilha de dados pelas autoridades públicas, nomeadamente no domínio do ambiente. A 
este respeito, o capítulo V da proposta de directiva sobre a partilha e reutilização dos dados 
reveste uma importância crucial. A iniciativa deverá reduzir as duplicações, as lacunas em 
termos de disponibilidade e a ausência de harmonização, que constituem obstáculos a uma 
utilização eficaz dos dados existentes. 

A iniciativa INSPIRE será complementar à directiva relativa ao acesso do público às 
informações sobre ambiente e à directiva relativa à reutilização e exploração comercial 
de documentos do sector público. Aborda uma série de questões que não são tratadas nestas 
directivas, como a partilha de dados entre as autoridades públicas e a interoperabilidade. 
Relativamente a outros aspectos igualmente abrangidos pelas duas directivas acima referidas, 
esta iniciativa vai mais além, mas mantém em linha de mira os mesmos objectivos principais. 
Por conseguinte, não existe qualquer incompatibilidade entre a iniciativa INSPIRE e as outras 
directivas. 

Além disso, a proposta respeita o princípio da subsidiaridade, na medida em que representa 
um valor acrescentado para a Comunidade. Os Estados-Membros desempenham um papel 
importante na aplicação da directiva, mas a relatora considera que é necessário tomar em 
maior linha de conta a atribuição constitucional das diferentes competências nos Estados-
Membros. 

Importa referir que não é exigida qualquer nova recolha de dados no âmbito da proposta de 
directiva em apreço. A iniciativa INSPIRE será estabelecida e explorada com base nos dados 
existentes em cada Estado-Membro. Do mesmo modo, e em sintonia com a observação 
precedente, não impõe uma escala específica. Isto contradiz a ideia defendida por alguns 
fornecedores de dados de que a directiva poderia acarretar custos progressivos consideráveis. 

Contudo, a directiva ocasionará outros custos, mais limitados, nos Estados-Membros, 
relacionados com a coordenação entre as autoridades públicas, a criação de serviços em rede e 
a documentação dos dados espaciais. Outros custos serão imputados à elaboração das 
modalidades de execução e aos acordos de partilha de dados. 

É também manifesto que os benefícios ultrapassam os requisitos de investimento num 
montante considerável, o que permitirá optimizar a recolha de dados espaciais na Comunidade 
e nos Estados-Membros, melhorar a tomada de decisões, reduzir as duplicações, aumentar os 
benefícios sociais, facilitar a execução das políticas e reforçar a inovação. Contudo, é difícil 
quantificar e calcular estes ganhos, na medida em que dizem respeito tanto ao sector público 
como ao sector privado. Atendendo ao exposto, a relatora não apresenta quaisquer alterações 
relativas à questão dos custos. 
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Foram tecidas algumas críticas sobre uma eventual perda de receitas por parte dos 
fornecedores de dados. A directiva não visa de modo algum criar problemas financeiros a 
estas organizações. A proposta permite aos Estados-Membros resolver esta questão, não 
obstante o disposto no artigo 20°. 

A relatora está ciente da importância da questão da segurança e confidencialidade e das 
preocupações com ela relacionadas, mas considera que a questão é devidamente tratada no 
artigo 19°. 

A comitologia é indispensável para aperfeiçoar o instrumento INSPIRE. A complexidade 
deste instrumento-quadro exige uma evolução técnica e estrutural constante. Contudo, é 
conveniente especificar em que medida a directiva pode ser adaptada em comitologia. A 
relatora considera que qualquer extensão do âmbito de aplicação da directiva através dos 
anexos deve ser decidida pelos legisladores. Além disso, a participação dos utilizadores e 
dos fornecedores de dados espaciais na aplicação do instrumento deve ser esclarecida. O seu 
contributo, pertinente e importante, é essencial para a execução da iniciativa INSPIRE. Por 
este motivo, a relatora tentou associar mais estreitamente as partes interessadas à fase 
preparatória da comitologia. 

Algumas questões permanecem em suspenso relativamente ao papel específico da AEA na 
aplicação da infra-estrutura. Esta questão deve ser clarificada a curto prazo pela Comissão. 

A relatora considera igualmente que os anexos devem ser clarificados e apresenta algumas 
alterações que visam torná-los mais precisos e claros. 

A relatora subscreve inteiramente os objectivos da proposta de directiva, sugerindo 
algumas modificações construtivas e úteis para a concretização desses objectivos. De 
momento, a iniciativa INSPIRE deveria concentrar-se na política ambiental e permanecer 
aberta a outros sectores. Uma vez demonstrada a sua eficácia, a infra-estrutura poderia ser 
alargada a médio prazo.


