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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho Parlamentu a Rady o založení infraštruktúry pre 
priestorové informácie v Spoločenstve (INSPIRE)
(KOM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD))

(spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2004)0516)1,

– so zreteľom na článok 251 odsek 2 a článok 175 odsek 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0099/2004),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2005),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne 
zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje predsedu Parlamentu, aby túto pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 15

(15) Sieťové služby sú potrebné na 
zdieľanie priestorových údajov v rámci 
rôznych úrovní verejných orgánov v 
Spoločenstve. Tieto sieťové služby by mali 
umožniť vyhľadať, transformovať, 
zobrazovať a kopírovať priestorové údaje a 
vyvolať priestorové údaje a služby e-
obchodu. Služby siete by mali pracovať v 
súlade so všeobecne schválenými 
špecifikáciami a minimálnymi 
výkonnostnými kritériami, a tak zabezpečiť 
interoperabilitu infraštruktúr založených 
členskými štátmi. Sieť služieb by mala tiež 

(15) Sieťové služby sú potrebné na 
zdieľanie priestorových údajov v rámci 
rôznych úrovní verejných orgánov v 
Spoločenstve. Tieto sieťové služby by mali 
umožniť vyhľadať, transformovať, 
zobrazovať a kopírovať priestorové údaje a 
vyvolať priestorové údaje a služby e-
obchodu. Služby siete by mali pracovať v 
súlade so všeobecne schválenými 
špecifikáciami a minimálnymi 
výkonnostnými kritériami, a tak zabezpečiť 
interoperabilitu infraštruktúr založených 
členskými štátmi. Sieť služieb by mala tiež 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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zahŕňať služby týkajúce sa vkladania 
údajov do počítača, prostredníctvom 
ktorých by verejné orgány mohli 
sprístupniť svoje súbory priestorových 
údajov a služieb.

zahŕňať služby týkajúce sa sieťového 
pripojenia, prostredníctvom ktorých by 
verejné orgány mohli sprístupniť svoje 
súbory priestorových údajov a služieb.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa chce objasniť pojem „služby týkajúce sa vkladania údajov do počítača“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 22

(22) Aby bola implementácia infraštruktúr 
pre priestorové informácie efektívna, na jej 
koordinácii by sa mali podieľať všetky 
osoby so záujmom o založenie takýchto 
infraštruktúr, či v úlohe prispievateľov 
alebo užívateľov. Mali by sa preto zaviesť 
vhodné štruktúry koordinácie tak v 
členských štátoch, ako aj na úrovni 
Spoločenstva.

(22) Aby bola implementácia infraštruktúr 
pre priestorové informácie efektívna, na jej 
koordinácii by sa mali podieľať všetky 
osoby so záujmom o založenie takýchto 
infraštruktúr, či v úlohe prispievateľov 
alebo užívateľov. Mali by sa preto zaviesť 
vhodné štruktúry koordinácie v rámci 
rôznych úrovní právomocí. Mal by sa v 
každom členskom štáte určiť kontaktný 
bod vzhľadom na pridelenie rôznych 
právomocí v rámci členského štátu.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa chce zohľadniť ústavné prideľovanie rôznych právomocí v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 23

(23) S cieľom profitovať z príslušných 
skúseností európskych organizácií pre 
normalizáciu je vhodné, aby mohli byť 
opatrenia nevyhnutné na implementáciu 
tejto smernice podporované normami 
prijatými európskymi organizáciami pre 
normalizáciu v súlade s postupom 
ustanoveným v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 
1998 o postupe pri poskytovaní informácií 
v oblasti technických noriem a predpisov.

(23) S cieľom profitovať z príslušných 
skúseností európskych a medzinárodných 
organizácií pre normalizáciu je vhodné, 
aby mohli byť opatrenia nevyhnutné na 
implementáciu tejto smernice podporované 
normami prijatými európskymi 
organizáciami pre normalizáciu v súlade s 
postupom ustanoveným v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 
22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní 
informácií v oblasti technických noriem 
a predpisov a noriem prijatých 
medzinárodnými organizáciami pre 
normalizáciu.
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Odôvodnenie

Aby sa zabránilo akémukoľvek nedorozumeniu vzhľadom na používanie rôznych definícií, 
spravodajkyňa odporúča používať európske a medzinárodné definície. Prispeje to k 
zrozumiteľnosti dokumentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 1, odsek 1

1. Táto smernica ustanovuje všeobecné 
pravidlá pre založenie infraštruktúry pre 
priestorové informácie v Spoločenstve na 
účely environmentálnych politík 
Spoločenstva a politík alebo aktivít, ktoré 
môžu mať priamy alebo nepriamy vplyv na 
životné prostredie.

1. Táto smernica ustanovuje všeobecné 
pravidlá zamerané na založenie 
infraštruktúry pre priestorové informácie v 
Spoločenstve na účely environmentálnych 
politík Spoločenstva a politík alebo aktivít, 
ktoré môžu mať priamy alebo nepriamy 
vplyv na životné prostredie. 

Odôvodnenie

Do tohto odseku sa prevzal cieľ článku 7. Článok 7 sa následne vypúšťa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 2

Článok 2
1. Táto smernica sa vzťahuje na 
identifikovateľné súbory priestorových 
údajov, ďalej len "súbory priestorových 
údajov", ktoré spĺňajú tieto podmienky:

Vypúšťa sa

a) týkajú sa oblasti v právomoci členského 
štátu alebo jeho výhradnej hospodárskej 
zóny/pátracej a záchrannej zóny alebo 
ekvivalentných oblastí;
b) sú v elektronickom formáte;
c) sú vo vlastníctve niektorého z 
nasledujúcich:
i) verejného orgánu a boli vytvorené a 
prijaté verejným orgánom, alebo boli 
spravované, či aktualizované týmto 
orgánom;
ii) fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá 
vystupuje v mene verejného orgánu;
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iii) tretej strany, ktorej boli v súlade s 
článkom 17 ods. 3 sprístupnené služby 
týkajúce sa vkladania údajov do počítača;
d) týkajú sa jednej alebo viacerých tém 
uvedených v prílohách I, II alebo III.
2. Okrem súborov priestorových údajov 
uvedených v odseku 1 sa táto smernica 
vzťahuje aj na operácie s priestorovými 
údajmi tvoriacimi súčasť týchto súborov 
údajov alebo na operácie so súvisiacimi 
metadátami, ďalej len „služby 
priestorových údajov“, ktoré sa môžu 
uskutočniť spustením počítačovej 
aplikácie.
3. V prípade súborov priestorových 
údajov, ktoré sú v súlade s podmienkou 
stanovenou v písm. c) ods. 1, ale na ktoré 
vlastní tretia strana práva duševného 
vlastníctva, môže verejný orgán konať 
podľa tejto smernice len so súhlasom tejto 
tretej strany.
4. Komisia môže prispôsobiť prílohy I, II 
a III v súlade s postupom uvedeným v 
článku 30 ods. 2, aby zohľadnila 
narastajúce potreby pre priestorové údaje 
na podporovanie politík Spoločenstva, 
ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú 
životné prostredie.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh je formálneho charakteru a súčasťou reštrukturalizácie 
kapitoly I. Obsah sa presúva do nového článku 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 4

V prípade súborov priestorových údajov, 
ktoré sú vlastníctvom verejného orgánu 
alebo vo vlastníctve v mene verejného 
orgánu v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. 
c), kde tento orgán pôsobí na najnižšej 
úrovni vlády v rámci členského štátu, sa 
táto smernica uplatňuje len na súbory 
priestorových údajov, ktorých 
zhromažďovanie alebo šírenie je 

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto 
definície: 
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koordinované iným verejným orgánom, 
alebo sa vyžaduje vnútroštátnym právom.

(1) „infraštruktúra pre priestorové 
informácie” znamená infraštruktúru, 
ktorej prvky zahŕňajú metadáta, súbory 
priestorových údajov a služby 
priestorových údajov; sieťové služby a 
technológie; dohody o zdieľaní, prístupe a 
využívaní a koordinačné a monitorovacie 
mechanizmy, procesy a postupy založené, 
prevádzkované alebo sprístupnené v 
súlade s touto smernicou;
(2) „priestorové údaje“ znamená všetky 
údaje s priamym alebo nepriamym 
odkazom na konkrétnu polohu alebo 
geografickú oblasť;
(3) „súbory priestorových údajov” 
znamená identifikovateľné súbory 
priestorových údajov;
(4) „služby priestorových údajov” 
znamená operácie s priestorovými údajmi, 
ktoré sa môžu uskutočniť spustením 
počítačovej aplikácie, na operácie s 
priestorovými údajmi tvoriacimi súčasť
súborov údajov alebo na operácie so 
súvisiacimi metadátami;
(5) „priestorový objekt“ znamená 
abstraktné znázornenie entity reálneho 
sveta súvisiacej s konkrétnou polohou 
alebo geografickou oblasťou;
(6) „metadáta“ znamená informácie 
opisujúce súbory priestorových údajov a 
služby priestorových údajov, ktoré 
umožňujú ich zistenie, súpis a využívanie;
(7) „verejný orgán“ znamená:
a) vládu alebo inú verejnú správu vrátane 
verejných poradných orgánov na 
národnej, regionálnej alebo miestnej 
úrovni;
b) každú fyzickú alebo právnickú osobu 
vykonávajúcu verejné administratívne 
funkcie podľa vnútroštátneho práva, 
vrátane výskumu a iných osobitných 
povinností, aktivít alebo služieb 
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súvisiacich so životným prostredím; a
c) každú fyzickú alebo právnickú osobu
majúcu verejnú zodpovednosť alebo 
funkcie alebo poskytujúcu verejné služby 
pod kontrolou orgánu alebo osoby, ktoré 
spadajú pod písmeno a) alebo b).
Členské štáty môžu ustanoviť, že ak 
orgány alebo inštitúcie konajú v rámci 
súdnej alebo právom stanovenej
právomoci, nie sú na účely tejto smernice 
považované za verejné orgány.
(8) „tretia strana“ znamená každú fyzickú 
a právnickú osobu inú ako verejný orgán.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh je najmä formálneho charakteru a súčasťou 
reštrukturalizácie kapitoly I. Obsah sa presúva do nového článku 5 ods. 4. Smernica by mala 
byť na základe novej formulácie koherentnejšia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 5

Za verejný orgán na účely tejto smernice 
sa považuje:

1. Táto smernica sa vzťahuje na súbory 
priestorových údajov, ktoré spĺňajú tieto 
podmienky:

a) vláda alebo iná verejná správa vrátane 
verejných poradných orgánov na 
národnej, regionálnej alebo miestnej 
úrovni;

(a) týkajú sa oblasti, v ktorej členský štát 
uplatňuje jurisdikčné práva; 

b) každá fyzická alebo právnická osoba 
vykonávajúca verejné administratívne 
funkcie podľa vnútroštátneho práva, 
vrátane osobitných povinností, aktivít 
alebo služieb súvisiacich so životným 
prostredím;

b) sú v elektronickom formáte;

c) každá fyzická alebo právnická osoba 
majúca verejnú zodpovednosť alebo 
funkcie, alebo poskytujúca verejné služby 
pod kontrolou orgánu alebo osoby, ktoré 
spadajú pod písmeno a) alebo b).

(c) sú vlastníctvom alebo vo vlastníctve v
mene: 

Členské štáty môžu ustanoviť, že ak 
orgány alebo inštitúcie konajú v rámci 
súdnej alebo právom stanovenej 

i) verejného orgánu a boli vytvorené a 
prijaté verejným orgánom, alebo boli 
spravované, či aktualizované týmto 
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právomoci, nie sú na účely tejto smernice 
považované za verejné orgány. 

orgánom;

ii) tretej strany, ktorej boli v súlade s 
článkom 17 ods. 3 sprístupnené služby 
sieťového pripojenia;
d) týkajú sa jednej alebo viacerých tém 
uvedených v prílohách I, II alebo III.
2. Táto smernica sa vzťahuje aj na súbory 
priestorových údajov týkajúcich sa údajov 
tvoriacich súčasť súborov priestorových 
údajov uvedených v odseku 1.
3. V prípade súborov priestorových 
údajov, ktoré sú v súlade s podmienkou 
stanovenou v písm. c) ods. 1, ale na ktoré 
vlastní tretia strana práva duševného 
vlastníctva, môže verejný orgán konať 
podľa tejto smernice len so súhlasom tejto 
tretej strany. 
4. Odlišne od odseku 1 sa táto smernica 
vzťahuje súbory priestorových údajov 
ktoré sú vlastníctvom verejného orgánu 
alebo vo vlastníctve v mene verejného 
orgánu na najnižšej úrovni vlády v rámci 
členského štátu len, ak zhromažďovanie 
alebo šírenie týchto súborov priestorových 
údajov je koordinované iným verejným 
orgánom, alebo sa vyžaduje 
vnútroštátnym právom. 
5. Témy priestorových dát uvedené v 
prílohách I, II a III môže Komisia 
prispôsobiť v súlade s postupom 
uvedeným v článku 30 ods. 2, aby 
zohľadnila narastajúce potreby pre 
priestorové údaje na podporovanie politík 
Spoločenstva, ktoré priamo alebo 
nepriamo ovplyvňujú životné prostredie. 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh je najmä formálneho charakteru a súčasťou 
reštrukturalizácie kapitoly I. Obsah sa presúva do nového článku 4. Smernica by mala byť na 
základe novej formulácie koherentnejšia. 

Okrem toho spravodajkyňa pokladala za potrebné špecifikovať rozsah, do akého by mohla 
Komisia prispôsobiť prílohy I, II a III.



PR\544714SK.doc 12/26 PE 349.811v01-00
External translation

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 6

Článok 6
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto 
definície:

Vypúšťa sa

(1) „priestorové údaje“ znamená všetky 
údaje s priamym alebo nepriamym 
odkazom na konkrétnu polohu alebo 
geografickú oblasť;
(2) „priestorový objekt“ znamená 
abstraktné znázornenie entity reálneho 
sveta súvisiacej s konkrétnou polohou 
alebo geografickou oblasťou;
(3) "metadáta" znamená informácie 
opisujúce súbory priestorových údajov a 
služby priestorových údajov, ktoré 
umožňujú ich zistenie, súpis a využívanie;
(4) „tretia strana“ znamená každú fyzickú 
a právnickú osobu inú ako verejný orgán.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh je formálneho charakteru a súčasťou reštrukturalizácie 
kapitoly I. Obsah sa presúva do nového článku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 7

Článok 7
Členské štáty založia a riadia 
infraštruktúry pre priestorové informácie 
v súlade s touto smernicou.

Vypúšťa sa

Odôvodnenie

Podstata tohto článku je integrovaná v článku 1 a v iných ustanoveniach smernice, ktoré 
vyžadujú od členských štátov, aby založili a prevádzkovali rôzne prvky infraštruktúry pre 
priestorové informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
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Článok 8, odsek 3

3. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, 
aby zabezpečili, že metadáta sú úplné a 
majú vysokú kvalitu.

3. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, 
aby zabezpečili, že metadáta sú úplné a 
majú primeranú kvalitu.

Odôvodnenie

Kvalita metadát musí byť primeraná k cieľu smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 9

Členské štáty vytvoria metadáta uvedené v 
článku 8 v súlade s týmto časovým 
harmonogramom:

Členské štáty vytvoria metadáta uvedené v 
článku 8 v súlade s týmto časovým 
harmonogramom:

a) do [3 rokov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice] v prípade súborov 
priestorových údajov zodpovedajúcich 
jednej alebo viacerým témam uvedeným v 
prílohách I a II;

a) najneskôr [3 roky od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] v 
prípade súborov priestorových údajov 
zodpovedajúcich témam uvedeným v 
prílohách I a II;

b) do [6 rokov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice] v prípade súborov 
priestorových údajov zodpovedajúcich 
jednej alebo viacerým témam uvedeným v 
prílohe III.

a) najneskôr [6 rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] v 
prípade súborov priestorových údajov 
zodpovedajúcich témam uvedeným v 
prílohe III;

Odôvodnenie

Spravodajkyňa objasňuje, že sa od členských štátov očakáva, aby začali skôr s vytváraním 
metadát a aby lehota bola konečným termínom, do ktorého je potrebné príslušné metadáta 
vytvoriť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 11, odsek 2

2. Osoby so záujmom o príslušné 
priestorové údaje v súvislosti s ich úlohou 
v infraštruktúre priestorových informácií, 
to znamená užívateľ, pôvodca, 
poskytovateľ služby pridanej hodnoty 
alebo koordinačný orgán, majú možnosť 
podieľať sa na príprave vykonávacích 
pravidiel uvedených v odseku 1.

2. Fyzické a právnické osoby so záujmom 
o príslušné priestorové údaje v súvislosti s 
ich úlohou v infraštruktúre priestorových 
informácií, to znamená užívateľ, pôvodca, 
poskytovateľ služby pridanej hodnoty 
alebo koordinačný orgán, majú možnosť 
podieľať sa na prípravných rokovaniach o 
obsahu vykonávacích pravidiel uvedených 
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v odseku 1 pred vyjadrením výboru 
uvedeným v článku 30.

Odôvodnenie

Pridanie fyzických a právnických osôb je kvôli objasneniu. Je zrejmé, že môžu poskytnúť 
podstatný a dôležitý príspevok k implementácii INSPIRE. Ich úloha musí byť jasnejšia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 12

1. Vykonávacie pravidlá ustanovené v 
článku 11 ods. 1 písm. a) musia byť 
stanovené tak, aby bola zabezpečená 
možnosť kombinácie súborov 
priestorových údajov alebo interakcie 
takým spôsobom, aby výsledkom bola 
zosúladená kombinácia súborov 
priestorových údajov alebo služieb 
predstavujúca pridanú hodnotu bez toho, 
aby si tento proces vyžiadal osobitné úsilie 
zo strany človeka-operátora alebo stroja.

1. Vykonávacie pravidlá ustanovené v 
článku 11 ods. 1 musia byť stanovené tak, 
aby bola zabezpečená možnosť kombinácie 
súborov priestorových údajov alebo 
interakcie takým spôsobom, aby 
výsledkom bola zosúladená kombinácia 
súborov priestorových údajov alebo služieb 
predstavujúca pridanú hodnotu bez toho, 
aby si tento proces vyžiadal osobitné úsilie 
zo strany človeka-operátora alebo stroja.

2. Vykonávacie pravidlá ustanovené v 
článku 11 ods. 1 písm. a) sa vzťahujú na 
definíciu a klasifikáciu priestorových 
objektov súvisiacich s priestorovými 
údajmi a spôsobom, akým sú tieto 
priestorové údaje polohovo priradené.

2. Vykonávacie pravidlá ustanovené v 
článku 11 ods. 1 sa vzťahujú na definíciu a 
klasifikáciu priestorových objektov 
súvisiacich s priestorovými údajmi a 
spôsobom, akým sú tieto priestorové údaje 
polohovo priradené.

Odôvodnenie

Týka sa to celého článku 11 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 13, odsek 1

1. V prípade súborov priestorových údajov 
zodpovedajúcich jednej alebo viacerým
témam uvedeným v prílohe I alebo II 
musia vykonávacie pravidlá ustanovené v 
článku 11 ods. 1 písm. a) spĺňať 
podmienky ustanovené v odsekoch 2, 3 a 4.

1. V prípade súborov priestorových údajov 
zodpovedajúcich témam uvedeným v
prílohe I alebo II musia vykonávacie 
pravidlá ustanovené v článku 11 ods. 1
spĺňať podmienky ustanovené v odsekoch 
2, 3 a 4.

Odôvodnenie

Týka sa to celého článku 11 ods. 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 13, odsek 2, bod c)

c) kľúčovými vlastnosťami a 
zodpovedajúcim viacjazyčným tezaurusom 
obyčajne potrebným pre širokú škálu 
tematických politík;

c) kľúčovými vlastnosťami a 
zodpovedajúcim viacjazyčným tezaurusom 
obyčajne potrebným pre politiky, ktoré 
majú priamy alebo nepriamy vplyv na 
životné prostredie; 

Odôvodnenie

Je potrebné sústrediť sa na témy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 14

Vykonávacie pravidlá ustanovené v článku 
11 ods. 1 písm. a) sa prijmú v súlade s 
týmto časovým harmonogramom:

Vykonávacie pravidlá ustanovené v článku 
11 ods. 1 sa prijmú v súlade s týmto 
časovým harmonogramom:

(a) do [2 rokov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice] v prípade súborov 
priestorových údajov zodpovedajúcich 
jednej alebo viacerým témam uvedeným v 
prílohe I;

a) najneskôr [2 roky od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] v 
prípade súborov priestorových údajov 
zodpovedajúcich témam uvedeným v 
prílohe I;

(b) do [5 rokov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice] v prípade súborov 
priestorových údajov zodpovedajúcich 
jednej alebo viacerým témam uvedeným v 
prílohách II alebo III.

a) najneskôr [5 rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] v 
prípade súborov priestorových údajov 
zodpovedajúcich témam uvedeným v 
prílohách II alebo III;

Odôvodnenie

Spravodajkyňa objasňuje, že sa očakáva, že vykonávacie pravidlá budú prijaté skôr ako 
konečný termín, do ktorého je potrebné vypracovať príslušné vykonávacie pravidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 15

Členské štáty zabezpečia, že súbory 
priestorových údajov zhromaždené alebo 
aktualizované viac ako dva roky po dátume 
prijatia zodpovedajúcich špecifikácií 

Členské štáty zabezpečia, že súbory 
priestorových údajov zhromaždené alebo 
aktualizované viac ako dva roky po dátume 
prijatia zodpovedajúcich špecifikácií 
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ustanovených článkom 11 ods. 1 písm. a)
sa zosúladia s týmito špecifikáciami, buď 
prostredníctvom prispôsobenia súborov 
priestorových údajov alebo 
prostredníctvom ich zmeny.

ustanovených článkom 11 ods. 1 sa 
zosúladia s týmito špecifikáciami, buď 
prostredníctvom prispôsobenia súborov 
priestorových údajov alebo 
prostredníctvom ich zmeny.

Odôvodnenie

Týka sa to celého článku 11 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 16, odsek 2

2. S cieľom zabezpečiť, aby priestorové 
údaje týkajúce sa priestorového prvku, 
ktorý sa nachádza na hranici dvoch 
členských štátov, boli v súlade, členské 
štáty, ak je to potrebné, prijmú po 
vzájomnom súhlase rozhodnutie o popise a 
umiestnení takéhoto spoločného prvku.

2. S cieľom zabezpečiť, aby priestorové 
údaje týkajúce sa priestorového prvku, 
ktorý sa nachádza na hranici dvoch alebo 
viacerých členských štátov, boli v súlade, 
členské štáty, ak je to potrebné, prijmú po 
vzájomnom súhlase rozhodnutie o popise a 
umiestnení takéhoto spoločného prvku.

Odôvodnenie

V niektorých prípadoch sú zainteresované dva alebo viac členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 17

1. Členské štáty založia a prevádzkujú 
služby týkajúce sa vkladania údajov do 
počítača s cieľom sprístupnenia metadát a 
súborov priestorových údajov a služieb 
prostredníctvom služieb uvedených v 
článku 18 ods. 1.

1. Členské štáty založia a prevádzkujú 
služby týkajúce sa sieťového pripojenia s 
cieľom sprístupnenia metadát a súborov 
priestorových údajov a služieb 
prostredníctvom služieb uvedených v 
článku 18 ods. 1.

2. Služby týkajúce sa vkladania údajov do 
počítača uvedené v odseku 1 sa sprístupnia 
verejným orgánom. 

2. Služby týkajúce sieťového pripojenia
uvedené v odseku 1 sa sprístupnia 
verejným orgánom.

3. Služby týkajúce sa vkladania údajov do 
počítača uvedené v odseku 1 sa sprístupnia 
tretím stranám na ich požiadanie pod 
podmienkou, že sú ich súbory 
priestorových údajov a služieb v súlade s 
vykonávacími pravidlami, ktoré ustanovujú 
záväzky týkajúce sa najmä metadát, 
sieťových služieb a interoperability.

3. Služby týkajúce sa sieťového pripojenia
uvedené v odseku 1 sa sprístupnia tretím 
stranám na ich požiadanie pod 
podmienkou, že sú ich súbory 
priestorových údajov a služieb v súlade s 
vykonávacími pravidlami, ktoré ustanovujú 
záväzky týkajúce sa najmä metadát, 
sieťových služieb a interoperability.
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Odôvodnenie

Spravodajca má v úmysle objasniť pojem „služby týkajúce sa vkladania údajov do počítača“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 18, odsek 1, pododsek 2

Tieto služby musia byť použiteľné a 
sprístupnené na Internete alebo 
prostredníctvom iného vhodného 
telekomunikačného prostriedku, ktorý je 
sprístupnený verejnosti.

Tieto služby musia byť použiteľné, 
sprístupnené verejnosti a sprístupnené na 
Internete alebo prostredníctvom iného 
vhodného telekomunikačného prostriedku.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa objasňuje, že služby by mali byť sprístupnené verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 22, písmeno a)

a) technické špecifikácie pre služby 
uvedené v článku 17 ods. 1, článku 18 ods. 
1 a článku 20 ods. 2 berúc do úvahy 
technologický pokrok, minimálne 
výkonnostné kritériá pre tieto služby;

a) technické špecifikácie pre služby 
uvedené v článku 17 ods. 1, článku 18 a 
článku 20 ods. 2 berúc do úvahy 
technologický pokrok, minimálne 
výkonnostné kritériá pre tieto služby;

Odôvodnenie

Je dôležité, aby výbor zohľadnil celý článok 18.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 23, odsek 1, pododsek 2

Opatrenia ustanovené v prvom odseku 
vylúčia v okamihu použitia každé 
obmedzenie, najmä obmedzenie 
transakčného, procedurálneho, právneho, 
inštitucionálneho alebo finančného 
charakteru.

Opatrenia ustanovené v prvom odseku 
vylúčia každé obmedzenie, najmä 
obmedzenie transakčného, procedurálneho, 
právneho, inštitucionálneho alebo 
finančného charakteru, ktoré sa vyskytne v 
okamihu použitia.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby boli prijaté opatrenia prísnejšie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 25, odsek 1

1. Členské štáty stanovia vhodné štruktúry 
a mechanizmy na koordináciu príspevkov 
všetkých, ktorí sa zaujímajú o ich 
infraštruktúry pre priestorové informácie, 
ako sú napríklad užívatelia, pôvodcovia, 
poskytovatelia služieb pridanej hodnoty a 
koordinačné orgány.

Členské štáty zabezpečia, aby sa na 
rôznych úrovniach vlády stanovili vhodné 
štruktúry a mechanizmy na koordináciu 
príspevkov všetkých, ktorí sa zaujímajú o 
ich infraštruktúry pre priestorové 
informácie. Ku každému, kto sa zaujíma o 
ich infraštruktúry pre priestorové 
informácie patria užívatelia, pôvodcovia, 
poskytovatelia služieb pridanej hodnoty a 
koordinačné orgány.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa chce zohľadniť ústavné prideľovanie rôznych právomocí v členských štátoch. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 26, odsek 2

2. Každý členský štát určí verejný orgán
zodpovedný za kontakty s Komisiou v 
súvislosti s touto smernicou.

2. Každý členský štát určí kontaktné 
miesto zodpovedné za kontakty s Komisiou 
v súvislosti s touto smernicou. Toto 
určenie sa nedotkne prideľovania rôznych 
právomocí v rámci členského štátu.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa chce zohľadniť ústavné prideľovanie rôznych právomocí v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 27

Normy prijaté európskymi organizáciami 
pre normalizáciu v súlade s postupom 
ustanoveným smernicou 98/34/ES môžu 
podporiť implementáciu tejto smernice.

Normy prijaté európskymi organizáciami 
pre normalizáciu v súlade s postupom 
ustanoveným smernicou 98/34/ES a 
medzinárodnými organizáciami pre 
normalizáciu môžu podporiť 
implementáciu tejto smernice.

Odôvodnenie

Aby sa zabránilo akémukoľvek nedorozumeniu, pokiaľ ide o používanie rôznych definícií, 
spravodajkyňa odporúča používať európske a medzinárodné definície. Prispeje to k 
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zrozumiteľnosti dokumentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 31, odsek 1

Komisia do [7 rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti] a potom každých 
šesť rokov podáva Európskemu parlamentu 
a Rade správu o uplatňovaní tejto 
smernice.

Komisia do [7 rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti] a potom každých 
šesť rokov podáva Európskemu parlamentu 
a Rade správu o uplatňovaní tejto 
smernice, založenú na správach členských 
štátoch uvedených v článku 29.

Odôvodnenie

Aby sa riadne riešili také otázky, ako napríklad náklady a prínosy, je potrebné, aby Komisia 
podávala správu o zisteniach členských štátov k tejto otázke Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok I, odsek 4

Vnútroštátne územie rozdelené na miestne, 
regionálne a národné správne jednotky. 
Správne jednotky sú rozdelené správnymi 
hranicami. Patria sem tiež hranice 
vnútroštátnych území a pobrežná čiara.

Správne jednotky rozdeľujúce
vnútroštátne územie na miestne, regionálne 
a národné vlády. Správne jednotky sú 
rozdelené správnymi hranicami. Patria sem 
tiež hranice vnútroštátnych území a 
pobrežná čiara.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa objasňuje, že predmetom článku 1 ods. 4 sú správne jednotky a nie 
vnútroštátne územie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Príloha II, odsek 5

5. Ortometria 5. Pozorovanie Zeme
Polohovo priradené obrazové údaje o 
zemskom povrchu buď zo satelitu alebo 
senzorov nachádzajúcich sa vo vzduchu. 

Obrazy Zeme zo satelitu alebo senzorov 
nachádzajúcich sa vo vzduchu.
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Odôvodnenie

Spravodajkyňa harmonizuje opis tejto témy s opisom iných tém, pričom vysvetľuje, že sa 
priestorové údaje týkajú obrazov z pozorovaní Zeme a nie metadát (t. j. priestorových údajov 
týkajúcich sa údajov na obrazoch).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Príloha II, odsek 5 a (nový)

5a. Geológia
Geológia charakterizovaná na základe 
zloženia a štruktúry. Zahŕňa skalné 
podložie a geomorfológiu.

Odôvodnenie

Geológia by sa mala harmonizovať rovnako ako kolektory, ktoré sa uvádzajú v prílohe I bode 
6, ako harmonizované geologické údaje potrebné pre harmonizované údaje o kolektoroch. Za 
týmto účelom osobitná dátová téma „geológia sa presunula z prílohy III do prílohy II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Príloha III, odsek 4

4. Geológia Vypúšťa sa
Geológia charakterizovaná na základe 
zloženia a štruktúry. Zahŕňa skalné 
podložie a geomorfológiu.

Odôvodnenie

Geológia by sa mala harmonizovať rovnako ako kolektory, ktoré sa uvádzajú v prílohe I bode 
6, ako harmonizované geologické údaje potrebné pre harmonizované údaje o kolektoroch. Za 
týmto účelom osobitná dátová téma „geológia sa presunula z prílohy III do prílohy II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Príloha III, odsek 6

Geografický výskyt chorôb priamo 
spojených s kvalitou životného prostredia 
(epidémie, šírenie chorôb, účinky na 
zdravie spojené s environmentálnym 
stresom, znečistením ovzdušia, 
chemickými látkami, úbytkom ozónovej 
vrstvy, hlukom atď.) alebo nepriamo 

Geografický výskyt chorobnosti a 
úmrtnosti priamo spojených s kvalitou 
životného prostredia (epidémie, šírenie 
chorôb, účinky na zdravie spojené s 
environmentálnym stresom, znečistením 
ovzdušia, chemickými látkami, úbytkom 
ozónovej vrstvy, hlukom atď.) alebo 
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spojených s kvalitou životného prostredia 
(potraviny, geneticky modifikované 
organizmy, stres atď.).

nepriamo spojených s kvalitou životného 
prostredia (potraviny, geneticky 
modifikované organizmy, stres atď.).

Odôvodnenie

Spravodajkyňa usudzuje, že údaje o úmrtnosti sú rovnako dôležité údaje ako údaje o 
chorobnosti a preto by sa mali doplniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Príloha III, odsek 7

Sídla vládnych úradov, nemocníc a 
zdravotníckych zariadení, škôl, 
materských škôl atď. Zahŕňa zariadenia 
odpadových vôd, odpadu a energetické 
zariadenia, výrobné plochy a štruktúry 
kontroly životného prostredia 
prevádzkované verejnými orgánmi alebo 
pre verejné orgány.

Verejné a vládne služby. Zahŕňa 
povrchové a podpovrchové verejné siete a 
zariadenia, ako napríklad odpadové vody, 
odpadové hospodárstvo a dodávka 
energie, telekomunikácie a zásobovanie 
vodou a administratívne a sociálne vládne 
služby, ako napríklad verejné správy, 
školy a nemocnice.
Umiestnenie a prevádzka 
environmentálnych monitorovacích 
zariadení. Zahŕňa pozorovanie a meranie 
emisií, stavu zložiek životného prostredia 
(morské prostredie, vnútrozemské 
povrchové a podpovrchové vodné útvary, 
ovzdušie a pôda) a iných parametrov 
ekosystému (biodiverzita, ekologické 
podmienky vegetácie atď.) verejnými 
orgánmi alebo v ich mene.

Odôvodnenie

Sú to 2 celkom odlišné kategórie. Monitorovacie zariadenia sú veľmi dôležité z hľadiska 
priestorových údajov pre životné prostredie, ktoré budú posilnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Príloha III, odsek 11

Spravované, regulované oblasti, ktoré sú 
využívané na podávanie správ na 
európskej, národnej, regionálnej a miestnej 
úrovni. Patria sem skládky, obmedzené 
oblasti blízko zdrojov pitnej vody, oblasti 
citlivé na dusík, regulované plavebné dráhy 

Spravované, regulované oblasti, ktoré sú 
využívané na podávanie správ na 
medzinárodnej, európskej, národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni. Patria sem 
skládky, obmedzené oblasti blízko zdrojov 
pitnej vody, oblasti citlivé na dusík, 
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na mori alebo na rozsiahlych 
vnútrozemských vodách, oblasti OSPAR 
určené na skladovanie odpadu, oblasti s 
obmedzením hluku, oblasti, kde je 
povolený prieskum a ťažba, oblasti povodí, 
jednotky OSPAR na podávanie správ a 
oblasti správy pobrežnej zóny.

regulované plavebné dráhy na mori alebo 
na rozsiahlych vnútrozemských vodách, 
oblasti OSPAR určené na skladovanie 
odpadu, oblasti s obmedzením hluku, 
oblasti, kde je povolený prieskum a ťažba, 
oblasti povodí, jednotky OSPAR na 
podávanie správ a oblasti správy pobrežnej 
zóny.

Odôvodnenie

Medzinárodná úroveň je veľmi dôležitá, ako potvrdzujú príklady uvedené v zozname príkladov 
a preto by sa mala doplniť.
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EXPLANATORY STATEMENT

Background

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

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

The Commission proposal

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

Despite these initiatives, some major problems concerning access and use of spatial 

  
1 Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to 
environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC, OJ L 41, 14.2.2003, p.26-32 as a result 
of progress made in the Arhus Convention and Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the 
Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information, OJ L 345, 31.12.2003, p. 90-96.
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information 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 
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 
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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 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 
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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.


