
PR\544714SV.doc PE 349.811v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

PRELIMINÄR VERSION
2004/0175(COD)

13.1.2005

***I
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en 
infrastruktur för geografisk information i gemenskapen (INSPIRE)
(KOM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Frederika Brepoels



PE 349.811v01-00 2/26 PR\544714SV.doc

SV

PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en 
infrastruktur för geografisk information i gemenskapen (INSPIRE)
(KOM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0516)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0099/2004),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet en ny text om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 15

(15) Nättjänster är nödvändiga för att 
geografiska data skall kunna delas mellan 
offentliga instanser på olika nivåer inom 
gemenskapen. Dessa nättjänster bör göra 
det möjligt att söka, transformera, visa och 
ladda ned geografiska data och sätta sig i 
förbindelse med geografiska datatjänster 
och e-handelstjänster. Nättjänsterna bör 
fungera i enlighet med gemensamt 
överenskomna specifikationer och 
minimikriterier för prestanda så att de 
infrastrukturer som inrättas av 

(15) Nättjänster är nödvändiga för att 
geografiska data skall kunna delas mellan 
offentliga instanser på olika nivåer inom 
gemenskapen. Dessa nättjänster bör göra 
det möjligt att söka, transformera, visa och 
ladda ned geografiska data och sätta sig i 
förbindelse med geografiska datatjänster 
och e-handelstjänster. Nättjänsterna bör 
fungera i enlighet med gemensamt 
överenskomna specifikationer och 
minimikriterier för prestanda så att de 
infrastrukturer som inrättas av 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.



PE 349.811v01-00 6/26 PR\544714SV.doc

SV

medlemsstaterna blir kompatibla. 
Tjänstenätet bör också omfatta 
överföringstjänster så att offentliga 
instanser kan göra sina geografiska dataset 
tillgängliga.

medlemsstaterna blir kompatibla. 
Tjänstenätet bör också omfatta 
nätanslutningstjänster så att offentliga 
instanser kan göra sina geografiska dataset 
tillgängliga.

Motivering

Föredraganden önskar klarlägga termen ”överföringstjänster”.

Ändringsförslag 2
Skäl 22

(22) Ett effektivt införande av 
infrastrukturer för geografisk information 
kräver samordning av alla som har intresse 
av att sådana infrastrukturer upprättas, vare 
sig de är bidragsgivare eller användare. 
Lämpliga samordningsstrukturer bör därför 
fastställas både i medlemsstaterna och på 
gemenskapsnivå.

(22) Ett effektivt införande av 
infrastrukturer för geografisk information 
kräver samordning av alla som har intresse 
av att sådana infrastrukturer upprättas, vare 
sig de är bidragsgivare eller användare. 
Lämpliga samordningsstrukturer bör därför 
fastställas på de olika 
behörighetsnivåerna. En kontaktpunkt 
bör upprättas i varje medlemsstat genom 
att hänsyn tas till 
behörighetsfördelningen i 
medlemsstaterna.

Motivering

Föredraganden önskar ta hänsyn till den författningsenliga behörighetsfördelningen i de 
olika medlemsstaterna.

Ändringsförslag 3
Skäl 23

(23) För att dra nytta av relevanta 
erfarenheter som gjorts av europeiska 
standardiseringsorgan bör de åtgärder som 
krävs för att genomföra detta direktiv 
kunna stödjas av standarder som antagits 
av europeiska standardiseringsorgan i 
enlighet med det förfarande som föreskrivs 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.

(23) För att dra nytta av relevanta 
erfarenheter som gjorts av europeiska och 
internationella standardiseringsorgan bör 
de åtgärder som krävs för att genomföra 
detta direktiv kunna stödjas av standarder 
som antagits av europeiska 
standardiseringsorgan i enlighet med det 
förfarande som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande 
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tekniska standarder och föreskrifter och 
standarder som antagits av internationella 
standardiseringsorgan.

Motivering

I syfte att undvika missförstånd avseende tillämpningen av olika definitioner föreslår 
föredraganden att man tillämpar europeiska och internationella definitioner. Detta bidrar till 
dokumentets läsbarhet.

Ändringsförslag 4
Artikel 1, punkt 1

1. Detta direktiv innehåller allmänna 
bestämmelser för inrättandet av en 
infrastruktur för geografisk information i 
gemenskapen, avsedd att användas för 
gemenskapens miljöpolitik samt för politik 
och verksamheter som direkt eller indirekt 
kan påverka miljön.

1. Detta direktiv innehåller allmänna 
bestämmelser i syfte att inrätta en 
infrastruktur för geografisk information i 
gemenskapen, avsedd att användas för 
gemenskapens miljöpolitik samt för politik 
och verksamheter som direkt eller indirekt 
kan påverka miljön.

Motivering

Målet i artikel 7 ingår i denna punkt och därför stryks artikel 7.

Ändringsförslag 5
Artikel 2

Artikel 2 utgår
1. Detta direktiv skall omfatta 
identifierbara samlingar av geografiska 
data, nedan kallade geografiska dataset, 
som uppfyller följande villkor:
a) De är kopplade till ett område som står 
under en medlemsstats jurisdiktion eller 
till dess exklusiva ekonomiska zon eller 
räddningsområde, eller motsvarande.
b) De är i elektroniskt format.
c) De innehas av
i) en offentlig instans, har framställts eller 
tagits emot av en offentlig instans, eller 
underhålls och uppdateras av den 
instansen,
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ii) en fysisk eller juridisk person för en 
offentlig instans räkning,
iii) en tredje part som har fått tillgång till 
överföringstjänster i enlighet med artikel 
17.3,
d) De rör ett eller flera av de teman som 
förtecknas i bilagorna I, II eller III.
2. Detta direktiv skall, utöver de 
geografiska data som anges i punkt 1, 
omfatta de operationer som med hjälp av 
ett datorprogram kan utföras på de 
geografiska data som ingår i dessa 
geografiska dataset eller tillhörande 
metadata, nedan kallade geografiska 
datatjänster.
3. När det gäller geografiska dataset som 
uppfyller villkoret i punkt 1 c, men för 
vilka en tredje part har immateriella 
rättigheter, får den offentliga instansen 
vidta åtgärder enligt detta direktiv endast 
med den tredje partens samtycke.
4. Bilagorna I, II och III får ändras av 
kommissionen i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 30.2 för att 
ta hänsyn till ändrade behov av 
geografiska data till stöd för 
gemenskapspolitik som direkt eller 
indirekt rör miljön.

Motivering

Ändringen är av teknisk art och utgör en del av omstruktureringen av kapitel 1. Innehållet 
flyttas till nya artikel 5.

Ändringsförslag 6
Artikel 4

Om geografiska data innehas av en 
offentlig instans eller för dess räkning 
enligt artikel 2.1 c, och den instansen 
verkar på den lägsta förvaltningsnivån i 
en medlemsstat, skall detta direktiv 
tillämpas endast på geografiska dataset 
vilkas insamling eller spridning 

I detta direktiv avses med
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samordnas av en annan offentlig instans 
eller är obligatorisk enligt nationell 
lagstiftning.

(1) infrastruktur för geografisk 
information: infrastruktur vars 
komponenter omfattar metadata, 
geografiska dataset och geografiska 
datatjänster, nättjänster och nätteknik, 
avtal om delning, tillgång och utnyttjande, 
samt mekanismer, processer och 
förfaranden för samordning och 
övervakning som upprättats, verkar eller 
gjorts tillgängliga i enlighet med detta 
direktiv,
(2) geografiska data: data som direkt eller 
indirekt avser en viss plats eller ett visst 
geografiskt område,
(3) geografiskt dataset: en identifierbar 
samling av geografiska data,
(4) geografiska datatjänster: operationer 
som med hjälp av ett datorprogram kan 
utföras på de geografiska data som ingår i 
geografiska dataset eller tillhörande 
metadata,
(5) geografiskt objekt: en abstrakt 
representation av en företeelse i världen 
kopplad till en särskild plats eller ett visst 
geografiskt område,
(6) metadata: information som beskriver 
geografiska dataset och geografiska
datatjänster och gör det möjligt att finna, 
inventera och utnyttja dem,
(7) Offentliga instanser 
a) Statlig eller annan offentlig 
förvaltning, inbegripet offentliga 
rådgivande organ på nationell, regional 
eller lokal nivå.
b) Fysiska eller juridiska personer som 
har offentliga förvaltningsuppgifter enligt 
nationell lagstiftning, inklusive forskning 
och särskilda uppdrag, verksamheter eller 
tjänster som rör miljön.
c) Fysiska eller juridiska personer med 
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offentligt ansvar eller offentliga uppgifter, 
eller som tillhandahåller offentliga 
tjänster under överinseende av ett sådant 
organ eller en sådan person som anges i a 
eller b.
Medlemsstaterna får föreskriva att organ 
eller institutioner med en juridisk eller 
lagstiftande funktion inte skall anses vara 
offentliga instanser i den mening som 
avses i detta direktiv.
(8) tredje part: en fysisk eller juridisk 
person som inte är en offentlig instans.

Motivering

Ändringen är i huvudsak av tekniskt slag och utgör en del av omstruktureringen av kapitel 1.
Innehållet flyttas till nya artikel 5.4. Den nya formuleringen gör direktivet mer 
sammanhängande.

Ändringsförslag 7
Artikel 5

Vid tillämpningen av detta direktiv skall 
följande anses vara en offentlig instans:

1. Detta direktiv skall omfatta geografiska 
data som uppfyller följande villkor:

a) Statlig eller annan offentlig 
förvaltning, inbegripet offentliga 
rådgivande organ på nationell, regional 
eller lokal nivå.

a) De är kopplade till ett område som står 
under en medlemsstats jurisdiktion.

b) Fysiska eller juridiska personer som 
har offentliga förvaltningsuppgifter enligt 
nationell lag, inklusive särskilda uppdrag, 
verksamheter eller tjänster som rör 
miljön.

b) De är i elektroniskt format.

c) Fysiska eller juridiska personer med 
offentligt ansvar eller offentliga uppgifter, 
eller som tillhandahåller offentliga 
tjänster som har samband med miljön 
under överinseende av ett sådant organ 
eller en sådan person som anges i a eller 
b.

c) De innehas av eller för

Medlemsstaterna får föreskriva att organ 
eller institutioner med en juridisk eller 
lagstiftande funktion inte skall anses vara 
offentliga instanser i den mening som 

i) en offentlig instans, har framställts eller 
tagits emot av en offentlig instans, eller 
underhålls och uppdateras av den 
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avses i detta direktiv. instansen,
(ii) en tredje part som har fått tillgång till 
nätanslutningstjänster i enlighet med 
artikel 17.3.
d) De rör ett eller flera av de teman som 
förtecknas i bilagorna I, II eller III.
2. Detta direktiv skall också omfatta 
geografiska datatjänster som rör data som 
ingår i de geografiska dataset som anges i 
punkt 1.
3. När det gäller geografiska dataset som 
uppfyller villkoret i punkt 1 c, men för 
vilka en tredje part har immateriella 
rättigheter, får den offentliga instansen 
vidta åtgärder enligt detta direktiv endast 
med den tredje partens samtycke.
4. Trots vad som föreskrivs i punkt 1 skall 
detta direktiv omfatta geografiska dataset 
som innehas av eller för en offentlig 
instans på lägsta förvaltningsnivå i en 
medlemsstat endast om insamlingen eller 
spridningen av dessa geografiska dataset 
samordnas av en annan offentlig instans 
eller är obligatorisk enligt nationell 
lagstiftning.
5. De teman för geografiska data som 
avses i bilagorna I, II och III får ändras 
av kommissionen i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 30.2 för att 
ta hänsyn till ändrade behov av 
geografiska data till stöd för 
gemenskapspolitik som direkt eller 
indirekt rör miljön.

Motivering

Ändringen är i huvudsak av tekniskt slag och utgör en del av omstruktureringen av kapitel 1. 
Innehållet flyttas till nya artikel 4. Den nya formuleringen gör direktivet mer 
sammanhängande.

Föredraganden anser dessutom att det är nödvändigt att specificera i vilken utsträckning 
kommissionen kan anpassa bilagorna I, II och III.

Ändringsförslag 8
Artikel 6
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Artikel 6 utgår
I detta direktiv avses med
(1) geografiska data: data som direkt eller 
indirekt avser en viss plats eller ett visst 
geografiskt område,
(2) geografiskt objekt: en abstrakt 
representation av en företeelse i världen 
kopplad till en särskild plats eller ett visst 
geografiskt område,
(3) metadata: information som beskriver 
geografiska dataset och geografiska
datatjänster och gör det möjligt att finna, 
inventera och utnyttja dem,
(4) tredje part: en fysisk eller juridisk 
person som inte är en offentlig instans

Motivering

Ändringen är i huvudsak av tekniskt slag och utgör en del av omstruktureringen av kapitel 1. 
Innehållet flyttas till nya artikel 4.

Ändringsförslag 9
Artikel 7

Artikel 7 utgår
Medlemsstaterna skall upprätta och sköta 
infrastrukturer för geografisk information 
i enlighet med detta direktiv.

Motivering

Innehållet i denna artikel införlivas i artikel 1 och i de andra bestämmelserna i direktivet som 
kräver att medlemsstaterna upprättar och sköter de olika komponenterna i infrastrukturer för 
geografisk information.

Ändringsförslag 10
Artikel 8, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att metadata är 
fullständiga och håller hög kvalitet.

3. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att metadata är 
fullständiga och håller lämplig kvalitet.
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Motivering

Kvaliteten på metadata måste vara lämplig med avseende på direktivets mål.

Ändringsförslag 11
Artikel 9

Medlemsstaterna skall skapa de metadata 
som avses i artikel 8 enligt följande 
tidsplan:

Medlemsstaterna skall skapa de metadata 
som avses i artikel 8 enligt följande 
tidsplan:

a) Senast [tre år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som motsvarar ett eller flera av de 
teman som förtecknas i bilagorna I och II.

a) Senast [tre år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som motsvarar de teman som 
förtecknas i bilagorna I och II.

b) Senast [sex år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som motsvarar ett eller flera av de 
teman som förtecknas i bilaga III.

b) Senast [sex år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som motsvarar ett eller flera av de 
teman som förtecknas i bilaga III.

Motivering

Föredraganden klarlägger att det förväntas att medlemsstaterna skall skapa metadata i ett 
tidigare skede och att tidsfristen är det allra sista datum då vederbörande metadata måste 
vara skapade.

Ändringsförslag 12
Artikel 11, punkt 2

2. Personer som har intresse av berörda 
geografiska data genom sin roll i 
infrastrukturen för geografisk information, 
som användare, producenter, leverantörer 
av förädlade tjänster eller 
samordningsorgan, skall ges möjlighet att 
delta i utarbetandet av de 
genomförandebestämmelser som avses i 
punkt 1.

2. Fysiska och juridiska personer som har 
intresse av berörda geografiska data genom 
sin roll i infrastrukturen för geografisk 
information, som användare, producenter, 
leverantörer av förädlade tjänster eller 
samordningsorgan, skall ges möjlighet att 
delta i förberedande diskussioner om 
innehållet i de genomförandebestämmelser 
som avses i punkt 1, innan den kommitté 
som avses i artikel 30 behandlar frågan.

Motivering

Tillägget av fysiska och juridiska personer avser att klargöra situationen. Det är klart att 
fysiska och juridiska personer på ett betydande och avsevärt sätt kan bidra till genomförandet 
av INSPIRE. Deras roll måste klarläggas.
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Ändringsförslag 13
Artikel 12

1. De genomförandebestämmelser som 
avses i artikel 11.1 a skall utformas på ett 
sådant sätt att geografiska dataset kan 
kombineras eller tjänster samverka, så att 
resultatet blir en sammanhängande 
kombination av geografiska dataset eller 
tjänster som har ett mervärde, utan att det 
kräver särskilda insatser av en mänsklig 
operatör eller av en apparat.

1. De genomförandebestämmelser som 
avses i artikel 11.1 skall utformas på ett 
sådant sätt att geografiska dataset kan 
kombineras eller tjänster samverka, så att 
resultatet blir en sammanhängande 
kombination av geografiska dataset eller 
tjänster som har ett mervärde, utan att det 
kräver särskilda insatser av en mänsklig 
operatör eller av en apparat.

2. De genomförandebestämmelser som 
avses i artikel 11.1 a skall omfatta 
definition och klassificering av geografiska 
objekt som är relevanta för geografiska 
data samt sättet att georeferera dessa 
geografiska data.

2. De genomförandebestämmelser som 
avses i artikel 11.1 skall omfatta definition 
och klassificering av geografiska objekt 
som är relevanta för geografiska data samt 
sättet att georeferera dessa geografiska 
data.

Motivering

Hela artikel 11.1 berörs.

Ändringsförslag 14
Artikel 13, punkt 1

1. När det gäller geografiska dataset som 
motsvarar ett eller flera av de teman som 
förtecknas i bilagorna I eller II skall de 
genomförandebestämmelser som avses i 
artikel 11.1 a uppfylla villkoren i 
punkterna 2, 3 och 4.

1. När det gäller geografiska dataset som 
motsvarar de teman som förtecknas i 
bilagorna I eller II skall de 
genomförandebestämmelser som avses i 
artikel 11.1 uppfylla villkoren i punkterna 
2, 3 och 4.

Motivering

Hela artikel 11.1 berörs.

Ändringsförslag 15
Artikel 13, punkt 2, led c

c) Viktiga attribut och motsvarande 
flerspråkiga synonymförteckningar som 
krävs för ett stort antal tematiska 

c) Viktiga attribut och motsvarande 
flerspråkiga synonymförteckningar som 
krävs för politikområden som direkt eller 



PR\544714SV.doc 15/26 PE 349.811v01-00

SV

politikområden. indirekt kan påverka miljön.

Motivering

Det är nödvändigt att koncentrera sig på dessa teman.

Ändringsförslag 16
Artikel 14

De genomförandebestämmelser som avses 
i artikel 11.1 a skall antas enligt följande 
tidsplan:

De genomförandebestämmelser som avses 
i artikel 11.1 skall antas enligt följande 
tidsplan:

a) Senast [två år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som motsvarar ett eller flera av de 
teman som förtecknas i bilaga I.

a) Senast [två år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som motsvarar de teman som 
förtecknas i bilaga I.

b) Senast [fem år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som motsvarar ett eller flera av de 
teman som förtecknas i bilagorna II eller 
III.

b) Senast [fem år efter detta direktivs 
ikraftträdande] när det gäller geografiska 
dataset som motsvarar de teman som 
förtecknas i bilagorna II eller III.

Motivering

Föredraganden klarlägger att det förväntas att genomförandebestämmelserna antas tidigare 
än det sista datum då de relevanta genomförandebestämmelserna måste vara skapade.

Ändringsförslag 17
Artikel 15

Medlemsstaterna skall se till att 
geografiska dataset som samlas in eller 
uppdateras senare än två år efter 
antagandet av motsvarande specifikationer 
enligt artikel 11.1 a bringas i 
överensstämmelse med dessa 
specifikationer, antingen genom att de 
geografiska dataseten anpassas eller genom 
att de transformeras.

Medlemsstaterna skall se till att 
geografiska dataset som samlas in eller 
uppdateras senare än två år efter 
antagandet av motsvarande specifikationer 
enligt artikel 11.1 bringas i 
överensstämmelse med dessa 
specifikationer, antingen genom att de 
geografiska dataseten anpassas eller genom 
att de transformeras.

Motivering

Hela artikel 11.1 berörs.
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Ändringsförslag 18
Artikel 16, punkt 2

2. För att skapa sammanhang i geografiska 
data som avser en geografisk företeelse 
som sträcker sig över gränsen mellan 
två medlemsstater, skall medlemsstaterna i 
tillämpliga fall gemensamt besluta om 
beskrivning och lägesbestämning av dessa 
gemensamma företeelser.

2. För att skapa sammanhang i geografiska 
data som avser en geografisk företeelse 
som sträcker sig över gränsen mellan två 
eller flera medlemsstater, skall 
medlemsstaterna i tillämpliga fall 
gemensamt besluta om beskrivning och 
lägesbestämning av dessa gemensamma 
företeelser.

Motivering

I vissa fall berörs två eller flera medlemsstater.

Ändringsförslag 19
Artikel 17

1. Medlemsstaterna skall inrätta och driva 
överföringstjänster så att metadata och 
geografiska dataset och tjänster kan göras 
tillgängliga genom de tjänster som avses i 
artikel 18.1.

1. Medlemsstaterna skall inrätta och driva 
nätanslutningstjänster så att metadata och 
geografiska dataset och tjänster kan göras 
tillgängliga genom de tjänster som avses i 
artikel 18.1.

2. De överföringstjänster som avses i 
punkt 1 skall göras tillgängliga för de 
offentliga instanserna.

2. De nätanslutningstjänster som avses i 
punkt 1 skall göras tillgängliga för de 
offentliga instanserna.

3. De överföringstjänster som avses i 
punkt 1 skall göras tillgängliga för tredje 
parter på deras begäran, förutsatt att deras 
geografiska dataset och tjänster följer 
genomförandebestämmelserna och i 
synnerhet de krav som gäller för metadata, 
nättjänster och kompatibilitet.

3. De nätanslutningstjänster som avses i 
punkt 1 skall göras tillgängliga för tredje 
parter på deras begäran, förutsatt att deras 
geografiska dataset och tjänster följer 
genomförandebestämmelserna och i 
synnerhet de krav som gäller för metadata, 
nättjänster och kompatibilitet.

Motivering

Föredraganden önskar klarlägga termen ”överföringstjänster”.

Ändringsförslag 20
Artikel 18, punkt 1, stycke 2

Dessa tjänster skall vara lättanvända och 
åtkomliga via Internet eller något annat 

Dessa tjänster skall vara lättanvända, 
tillgängliga för allmänheten och 
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lämpligt telekommunikationsmedel som är 
tillgängligt för allmänheten.

åtkomliga via Internet eller något annat 
lämpligt telekommunikationsmedel.

Motivering

Föredraganden klarlägger att tjänsterna bör göras tillgängliga för allmänheten.

Ändringsförslag 21
Artikel 22, led a

a) Tekniska specifikationer för de tjänster 
som avses i artiklarna 17.1, 18.1 och 20.2 
samt, med hänsyn till tekniska framsteg, 
minimikriterier för prestanda hos dessa 
tjänster.

a) Tekniska specifikationer för de tjänster 
som avses i artiklarna 17.1, 18 och 20.2 
samt, med hänsyn till tekniska framsteg, 
minimikriterier för prestanda hos dessa 
tjänster.

Motivering

Det är viktigt att kommittén tar hänsyn till artikel 18 i sin helhet.

Ändringsförslag 22
Artikel 23, punkt 1, stycke 2

Genom de bestämmelser som avses i första 
stycket skall alla begränsningar vid 
tidpunkten för utnyttjandet avlägsnas, i 
synnerhet begränsningar av handelsmässig, 
procedurmässig, institutionell och 
ekonomisk natur.

Genom de bestämmelser som avses i första 
stycket skall alla begränsningar avlägsnas, 
i synnerhet begränsningar av 
handelsmässig, procedurmässig, 
institutionell och ekonomisk natur som 
förekommer vid tidpunkten för 
utnyttjandet.

Motivering

Det är nödvändigt att göra de åtgärder som vidtas mer strikta.

Ändringsförslag 23
Artikel 25, punkt 1, stycke 1

1. Medlemsstaterna skall inrätta lämpliga 
strukturer och mekanismer för att 
samordna bidragen från alla dem som har 
intresse av deras infrastrukturer för 
geografisk information, såsom användare, 
producenter, leverantörer av förädlade 

1. Medlemsstaterna skall se till att lämpliga 
strukturer och mekanismer för att 
samordna bidragen från alla dem som har 
intresse av deras infrastrukturer för 
geografisk information inrättas på olika 
förvaltningsnivåer. De som har intresse 
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tjänster och samordningsorgan. av infrastrukturerna för geografisk 
information skall omfatta användare, 
producenter, leverantörer av förädlade 
tjänster och samordningsorgan.

Motivering

Föredraganden önskar ta hänsyn till den författningsenliga behörighetsfördelningen i 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 24
Artikel 26, punkt 2

2. Varje medlemsstat skall utse den 
offentliga instans som skall ha ansvaret för 
kontakter med kommissionen i samband 
med detta direktiv.

2. Varje medlemsstat skall utse en 
kontaktpunkt som skall ha ansvaret för 
kontakter med kommissionen i samband 
med detta direktiv. Detta skall inte 
påverka behörighetsfördelningen i 
medlemsstaterna.

Motivering

Föredraganden önskar ta hänsyn till den författningsenliga behörighetsfördelningen i 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 25
Artikel 27

De standarder som antagits av europeiska 
standardiseringsorgan i enlighet med det 
förfarande som anges i direktiv 98/34/EG 
kan stödja genomförandet av det här 
direktivet.

De standarder som antagits av europeiska 
standardiseringsorgan i enlighet med det 
förfarande som anges i direktiv 98/34/EG 
och av internationella 
standardiseringsorgan kan stödja 
genomförandet av det här direktivet.

Motivering

I syfte att undvika missförstånd avseende tillämpningen av olika definitioner föreslår 
föredraganden att man tillämpar europeiska och internationella definitioner. Detta bidrar till 
dokumentets läsbarhet.

Ändringsförslag 26
Artikel 31, stycke 1
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Kommissionen skall lämna en rapport om 
tillämpningen av detta direktiv till 
Europaparlamentet och rådet senast den 
[sju år efter dagen för dess ikraftträdande] 
och därefter vart sjätte år.

Kommissionen skall lämna en rapport om 
tillämpningen av detta direktiv till 
Europaparlamentet och rådet senast den 
[sju år efter dagen för dess ikraftträdande] 
och därefter vart sjätte år på grundval av 
medlemsstaternas rapporter som avses i 
artikel 29.

Motivering

För att man på ett korrekt sätt skall kunna behandla bland annat frågor som gäller kostnader 
och fördelar är det nödvändigt att kommissionen rapporterar medlemsstaternas slutsatser till 
Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag 27
Bilaga I, punkt 4

Nationellt territorium indelat i 
administrativa enheter på lokal, regional 
och nationell nivå. De administrativa 
enheterna skiljs av administrativa gränser. 
Innefattar även det nationella territoriets 
gränser och kustlinjen.

Administrativa enheter som indelar det 
nationella territoriet på lokal, regional och 
nationell nivå. De administrativa enheterna 
skiljs av administrativa gränser. Innefattar 
även det nationella territoriets gränser och 
kustlinjen.

Motivering

Föredraganden klarlägger att föremål för bilaga I punkt 4 är de administrativa enheterna 
och inte det nationella territoriet.

Ändringsförslag 28
Bilaga II, punkt 5

5. Ortofoto 5. Observation av jordytan
Georefererade bilddata över jordytan, 
antingen från satelliter eller från flygburna 
sensorer.

Bilder över jordytan, antingen från 
satelliter eller från flygburna sensorer.

Motivering

Föredraganden harmoniserar beskrivningen av detta tema med beskrivningen av andra 
teman och klarlägger att geografiska data hänför sig till bilder som observerar jordytan och 
inte till metadata (dvs. geografiska data som hänför sig till data på bilder).
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Ändringsförslag 29
Bilaga II, punkt 5a (ny)

5a. Geologi
Geologiska förhållanden indelade efter 
sammansättning och struktur. Innefattar 
berggrund och geomorfologi.

Motivering

Geologi bör harmoniseras i samma utsträckning som akviferer som avses i bilaga I punkt 6 
eftersom harmoniserade geologiska data är nödvändiga för harmoniseringen av data om 
akviferer. I detta syfte förflyttas det särskilda datatemat ”geologi” från bilaga III till 
bilaga II. 

Ändringsförslag 30
Bilaga III, punkt 4

4. Geologi utgår
Geologiska förhållanden indelade efter 
sammansättning och struktur. Innefattar 
berggrund och geomorfologi.

Motivering

Geologi bör harmoniseras i samma utsträckning som akviferer som avses i bilaga I punkt 6 
eftersom harmoniserade geologiska data är nödvändiga för harmoniseringen av data om 
akviferer. I detta syfte förflyttas det särskilda datatemat ”geologi” från bilaga III till 
bilaga II. 

Ändringsförslag 31
Bilaga III, punkt 6

Geografisk fördelning av förekomsten av 
sjukdomar som har ett direkt (epidemier, 
sjukdomsspridning, hälsoeffekter till följd 
av miljöbetingad stress, luftföroreningar, 
kemikalier, uttunning av ozonskiktet, 
buller osv.) eller ett indirekt (livsmedel, 
genetiskt modifierade organismer, stress 
osv.) samband med miljöns kvalitet.

Geografisk fördelning av sjuklighet och 
dödlighet som har ett direkt (epidemier, 
sjukdomsspridning, hälsoeffekter till följd 
av miljöbetingad stress, luftföroreningar, 
kemikalier, uttunning av ozonskiktet, 
buller osv.) eller ett indirekt (livsmedel, 
genetiskt modifierade organismer, stress 
osv.) samband med miljöns kvalitet.



PR\544714SV.doc 21/26 PE 349.811v01-00

SV

Motivering

Föredraganden anser att data om dödlighet är lika viktiga som data om sjuklighet och att 
förstnämnda data därför bör tilläggas.

Ändringsförslag 32
Bilaga III, punkt 7

Offentliga serviceställen, sjukhus och 
vårdinrättningar, skolor, daghem m.m.
Innefattar reningsverk, avfalls- och 
energianläggningar, produktionsställen 
och anläggningar för miljöövervakning 
som drivs av offentliga instanser.

Allmännyttiga och offentliga tjänster.
Innefattar nätverk och anläggningar för 
offentliga tjänster på och under jordytan 
såsom reningsverk, avfallshantering, 
energitillförsel, telekommunikationer och 
vattenförsörjning samt administrativa och 
samhälleliga offentliga tjänster såsom 
offentlig förvaltning, skolor och sjukhus.

Miljöövervakningssystemens läge och 
verksamhet. Innefattar observation och 
mätning av utsläpp, av miljöelementens 
tillstånd (marina miljön, yt- och 
grundvatten i inlandet, luft och jordmån) 
och av andra parametrar i ekosystemen 
(biologisk mångfald, växtlighetens 
ekologiska förhållanden osv.) som 
förrättas av en offentlig instans eller för 
dess räkning.

Motivering

Det är fråga om två helt olika kategorier. Övervakningssystem är mycket viktiga när det 
gäller de geografiska miljödata som kommer att införas.

Ändringsförslag 33
Bilaga III, punkt 11

Områden som förvaltas, regleras eller 
används för rapportering på europeisk, 
nationell, regional och lokal nivå. 
Innefattar avfallsdeponier, skyddsområden 
runt dricksvattentäkter, områden som är 
känsliga för nitratbelastning, reglerade 
farleder till havs och i större inlandsvatten, 
OSPAR-områden för dumpning av avfall, 
områden med bullerrestriktioner, områden 
med tillstånd för prospektering och 

Områden som förvaltas, regleras eller 
används för rapportering på internationell, 
europeisk, nationell, regional och lokal 
nivå. Innefattar avfallsdeponier, 
skyddsområden runt dricksvattentäkter, 
områden som är känsliga för 
nitratbelastning, reglerade farleder till havs 
och i större inlandsvatten, OSPAR-
områden för dumpning av avfall, områden 
med bullerrestriktioner, områden med 
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gruvbrytning, avrinningsdistrikt, enheter 
för rapportering enligt OSPAR och 
områden med kustförvaltning.

tillstånd för prospektering och 
gruvbrytning, avrinningsdistrikt, enheter 
för rapportering enligt OSPAR och
områden med kustförvaltning.

Motivering

Det framgår ur exempelförteckningen att den internationella nivån är mycket viktig och 
därför bör den tilläggas.
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MOTIVERING

Bakgrund

Miljöpolitiken har varit verkligen framgångsrik i EU. EU-lagstiftningen har medfört stora 
förbättringar eftersom den behandlat faktorer som utgör ett betydande hot mot den europeiska 
kontinenten även om vissa grundläggande problem kvarstår och bör prioriteras. Dessa 
prioriteringar tas uttryckligen upp i det sjätte miljöhandlingsprogrammet även om beslut om 
politiska och ekonomiska åtgärder som rör miljön nuförtiden fattas på andra politikområden. 
God politik beror i hög grad på att sunda högkvalitativa vetenskapliga och ekonomiska 
bedömningar finns tillgängliga och på delaktighet av välinformerade intressenter och en 
välinformerad allmänhet. Det finns ett allt större behov av mera information och bättre 
hantering av existerande informationsflöden med tanke på differentieringen i regionerna. 
Detta gäller för all gemenskapspolitik och särskilt för miljöpolitiken. Tillgång till geografiska 
data är en nödvändig förutsättning för vetenskaplig bedömning som ligger till grund för 
lagstiftning på detta område. Kontinuerlig övervakning och kontinuerligt rapporterande om 
miljötillståndet gör det möjligt att i högre grad fokusera på strategier och effektivitet.

Även om man skulle kunna tro att årtionden av europeisk integration och gemensam 
EU-miljöpolitik skulle ha lett till en hög standardiseringsnivå och kompatibilitet när det gäller 
insamling av geografiska data, finns det fortsättningsvis, på grund av de tekniska och 
socioekonomiska särdragen hos geografiska data, stora hinder för utnyttjandet av existerande 
geografiska data på gemenskapsnivå. Av denna orsak måste tillgången till och utnyttjandet av 
geografiska data ytterligare förbättras för att underlätta utformningen, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av strategier på europeisk, nationell, regional och lokal 
nivå. 

Kommissionens förslag

Gemenskapen har tillgång till ett antal medel som är utformade för att göra tillförlitliga data, 
särskilt data från den offentliga sektorn, till en början tillgängliga och slutligen jämförbara på 
gemenskapsnivå. Europeiska miljöbyrån har under dess tio första verksamhetsår sedan 1994 
visat sig vara en betydande källa för information av detta slag. Förutom miljöbyråns 
verksamhet håller man på och utvecklar nya medel, särskilt direktiven om allmänhetens 
tillgång till miljöinformation och om vidareutnyttjande av information från den offentliga 
sektorn1 samt Europeiska kommissionens och Europeiska rymdorganets gemensamma 
initiativ om global övervakning av miljö och säkerhet (GMES) och Galileo, vilka båda skall 
vara verksamma senast 2008. Målet för GMES är att stödja Europas mål avseende hållbar 
utveckling och global förvaltning som en del av miljö- och säkerhetspolitiken. Galileo å andra 
sidan är ett program för radionavigering genom satelliter och genom det inrättas 
infrastrukturer för civila syften i fråga om utveckling inom områdena för industri, transporter, 
teknik och miljö.

  
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till 
miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG, EUT L 41, 14.2.2003, s. 26-32 till följd av 
framstegen i Århuskonventionen och Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 
2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, EUT L 345, 31.12.2003, s. 90-96.
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Trots dessa initiativ kvarstår vissa betydande problem avseende tillgång till och utnyttjande av 
geografiska data. Problemen gäller uppdelningen av dataset och datakällor, brister i 
tillgången, brist på harmonisering mellan dataset med olika geografiska skalor och 
överlappningar i fråga om insamling av information. Kommissionens förslag strävar efter att 
rationalisera flödet av geografiska data och insamlingen av information och främja 
samordningen mellan berörda parter inom alla sektorer och på alla förvaltningsnivåer; det är 
helt kortfattat fråga om att  bistå vid tillhandahållandet av en kunskapsbas för strategier som 
påverkar miljön i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Förslaget gynnar också i högre grad 
den offentliga och privata sektorn i ekonomiskt och socialt hänseende.

Kommissionens förslag behandlar dessa brister genom en lagstiftningsram för upprättande 
och hantering av en infrastruktur för geografisk information i gemenskapen (INSPIRE). 
Förslaget är i sig självt resultatet av flera års förberedande verksamhet och samråd från 
kommissionens sida. Det har varit föremål för en undersökning om infrastruktur för 
geografiska data i Europa (augusti 2003), omfattande rådfrågning av intressenter per Internet 
(augusti 2003), en offentlig utfrågning (Rom-juli 2003) samt en utvidgad 
konsekvensbedömning i juli 2003. 

Den föreslagna infrastrukturen definierar till att börja med tillämpningsområdet genom att 
fastställa tre olika geografiska dataset som är nödvändiga för ett betydande antal 
miljöstrategier. Den åtskillnad som görs i de tre bilagorna är resultatet av olika krav på 
användning, harmoniseringsgrad och mål som avser genomförandet; den prioriterar inte 
insamling av information. De geografiska data som krävs i infrastrukturen bygger på 
befintliga data och system i medlemsstaterna, antingen på nationell, regional eller lokal nivå. 

Data skall först dokumenteras i syfte att katalogisera existerande geografiska dataset, källor 
och användningsvillkor (skapande av metadata), därefter skall de göras tillgängliga för 
infrastrukturen genom upprättande av tjänster som behandlar problem om tillgång och 
kompatibilitet och klarlägger användningsvillkoren. Tillgång till data skall vara möjligt 
genom en geoportal inom EU med länkar till olika medlemsstaters infrastruktur.

Det är med andra ord fråga om ett stegvist förfarande som inleds med att finna möjliga och 
befintliga geografiska data och infrastrukturer för geografiska data. Data och 
informationstjänster skall sedan harmoniseras gradvis vilket gör det möjligt att smidigt 
integrera system och dataset på olika nivåer till en sammanhängande europeisk infrastruktur 
för geografiska data på grundval av data från medlemsstaterna och gemenskapen. Det är 
således fråga om att finna, standardisera, vid behov harmonisera och integrera data i 
infrastrukturen.

Föredragandens bedömning av förslaget

Föredraganden godkänner fullt ut det föreslagna direktivets mål och principer som strävar 
efter att underlätta tillgången till och användningen av högkvalitativa geografiska data på 
miljöområdet. Detta kommer inte endast att vara av stor nytta för beslutsfattare på 
gemenskapsnivå, utan också möjliggöra gränsöverskridande tillgång för beslutsfattare på 
nationell, regional och lokal nivå.
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Det är därför mycket viktigt att förse EU med en lämplig infrastruktur som gör det möjligt att 
effektivt använda redan insamlade geografiska data. Det viktigaste målet är att minska 
hindren mellan offentliga instanser då det gäller delning av data, särskilt på 
miljöområdet. Kapitel V i det föreslagna direktivet om delning och vidareutnyttjande av data 
är mycket viktigt i detta hänseende. Initiativet skall minska överlappningar, brister på tillgång 
och harmonisering som utgör hinder för ett effektivt användande av befintliga data.

INSPIRE kommer att komplettera direktiven om information från den offentliga sektorn 
och om tillgång till miljöinformation. Det tar upp ett antal frågor som inte behandlas i dessa 
direktiv, såsom delning av data mellan offentliga instanser och frågan om kompatibilitet. När 
det gäller vissa andra frågor som också omfattas av direktiven om information från den 
offentliga sektorn eller om tillgång till miljöinformation, går detta direktiv längre än de andra 
direktiven samtidigt som det iakttar deras huvudsakliga mål. INSPIRE och de andra 
direktiven strider således inte mot varandra.

Förslaget iakttar dessutom subsidiaritetsprincipen eftersom det medför ett betydande 
mervärde för gemenskapen. De enskilda medlemsstaterna har naturligtvis en viktig roll då det 
gäller att införliva direktivet, men föredraganden anser trots allt att det är nödvändigt att ta 
hänsyn till den författningsenliga fördelningen av olika åligganden i medlemsstaterna.

Det är mycket viktigt att poängtera att det i föreliggande förslag till direktiv inte krävs ny 
insamling av data. INSPIRE kommer att upprättas och verka på grundval av befintliga data i 
varje medlemsstat. Enligt det som konstaterats tidigare påför INSPIRE ingen särskild skala. 
Detta avfärdar uppfattningen bland dataleverantörer om att stora stegvis ökande kostnader 
kommer att uppstå.

Andra mer begränsade kostnader kommer dock att uppstå i varje medlemsstat till följd av 
samordningen mellan offentliga instanser, införlivandet av nätverkstjänster och 
dokumenteringen av geografiska data. Andra kostnader uppstår till följd av upprättandet av 
genomförandebestämmelser och avtal om delning av data.

Det är också helt entydigt att fördelarna i hög grad överstiger de nödvändiga investeringarna 
som optimerar insamlingen av geografiska data i gemenskapen och medlemsstaterna och leder 
till effektivare politik, mindre överlappningar, sociala vinster, införlivande av politik, 
innovationer osv. Det är emellertid svårt att uträkna och värdera dessa fördelar eftersom de 
gagnar betydligt större privata och offentliga intressen. Mot bakgrund av det ovan anförda 
kommer föredraganden inte att föreslå några ändringar med avseende på kostnaderna.

Det har ofta lagts fram kritik om det (eventuella) inkomstbortfallet som drabbar 
dataleverantörer. Direktivets syfte är under inga som helst omständigheter att belasta dessa 
organisationer med ekonomiska problem. Enligt förslaget kan medlemsstaterna ta upp denna 
fråga trots bestämmelserna i artikel 20.

Föredraganden tar i betraktande frågorna avseende säkerhet och konfidentialitet och den oro 
som hänför sig till dem, men anser att denna fråga i tillräcklig mån omfattas av artikel 19.

Kommittéförfarandet är nödvändigt för att kunna finslipa INSPIRE. Eftersom detta 
raminstrument är mångfacetterat krävs det fortgående tekniska och organisatoriska ändringar. 
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Man måste dock specificera i vilken mån direktivet kan ändras genom kommittéförfarandet. 
Föredraganden anser att en utvidgning av direktivets tillämpningsområde genom bilagorna 
bör beslutas av lagstiftarna. Därutöver är det nödvändigt att klarlägga hur användare och 
leverantörer skall delta i införlivandet av geografiska data. Deras relevanta och 
betydelsefulla insatser är mycket viktiga då det gäller att införliva INSPIRE. Därför har 
föredraganden försökt koppla dessa intressenter närmare förberedelserna av 
kommittéförfarandet.

Vissa frågor kvarstår i fråga om Europeiska miljöbyråns särskilda roll vid genomförandet 
av infrastrukturen. Kommissionen måste inom kort klarlägga denna fråga.

Föredraganden anser också att bilagorna kan göras tydligare och lägger fram vissa 
ändringsförslag för att göra dem entydigare och överskådligare.

Föredraganden stöder fullt ut målen i det föreslagna direktivet samtidigt som hon gör 
vissa konstruktiva och lämpliga ändringar för att nå dessa mål. För närvarande bör 
INSPIRE koncentrera sig på miljöpolitik men samtidigt vara öppet för andra sektorer. På 
medellång sikt kan man utvidga infrastrukturen om den visar sig vara framgångsrik.


