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Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE) ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia infrastruktury informacji przestrzennej

we Wspólnocie (INSPIRE) (COM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

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

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

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpie-
czeństwa Żywności (A6-0108/2005),

1. zatwierdza zmieniony projekt Komisji;

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

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

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dz.U.

P6_TC1-COD(2004)0175

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 czerwca 2005 r.
w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/.../WE w sprawie ustanowienia

infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),
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uwzględniając opinię Komitetu Regionów (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Polityka Wspólnoty w kwestii środowiska musi dążyć do wysokiego poziomu ochrony, biorąc pod
uwagę różnorodność sytuacji w różnych regionach Wspólnoty. Przy opracowywaniu polityki w
zakresie środowiska od Wspólnoty oczekuje się wzięcia pod uwagę dostępnych danych naukowych
i technicznych, warunków środowiskowych w różnych regionach Wspólnoty, gospodarczego i
społecznego rozwoju Wspólnoty jako całości oraz zrównoważonego rozwoju jej regionów. Dla
wielu polityk w kwestii środowiska niezbędne są informacje związane z aspektem przestrzennym.
Ponadto te same informacje są często potrzebne do formułowania i wdrażania innych polityk wspól-
notowych, które zgodnie z art. 6 Traktatu muszą zawierać wymagania dotyczące ochrony środo-
wiska. Aby doprowadzić do takiej integracji, należy ustanowić instrument koordynacji pomiędzy
podmiotami dostarczającymi informacje na te tematy i użytkownikami tych informacji, tak aby
możliwe było łączenie informacji i wiedzy pochodzących z różnych sektorów.

(2) Szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego, przyjęty decyzją
nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3), wymaga poświęcenia szczególnej uwagi
kwestiom mającym na celu zapewnienie, aby formułowanie polityk wspólnotowych w zakresie
środowiska odbywało się w sposób zintegrowany, biorąc pod uwagę różnice regionalne i lokalne.
Program wymaga również położenia nacisku na rozwój europejskich inicjatyw mających na celu
zwiększanie świadomości społeczeństwa i władz lokalnych oraz na podwyższaniu poziomu wiedzy
naukowej oraz danych i informacji na temat stanu środowiska naturalnego oraz jego tendencji.
Wymaga on również przeprowadzenia następujących działań priorytetowych: oceny ex-ante i
ex-post środków polityki, rozwoju powiązań w dziedzinie informacji, szkoleń, badań, edukacji i
polityk pomiędzy podmiotami związanymi ze środowiskiem oraz innymi, zapewnienia regularnych
informacji m.in. w celu powiadamiania szerszej społeczności oraz rewidowania i regularnego moni-
torowania systemów informacji i sprawozdań. Dodatkowo wymaga on skutecznego zajęcia się
monitorowaniem i zbieraniem danych w przyszłym prawodawstwie w sprawie środowiska natural-
nego oraz zwiększenia rozwoju narzędzi oraz wniosków w sprawie monitorowania ziemi, aby
wesprzeć Państwa Członkowskie w opracowywaniu odpowiednich systemów zbierania danych.
Istnieje wiele poważnych problemów dotyczących dostępności, jakości i organizacji informacji prze-
strzennej potrzebnej do osiągnięcia celów wyznaczonych w Szóstym wspólnotowym programie
działań w zakresie środowiska naturalnego.

(3) Problemy dotyczące dostępności, jakości i organizacji informacji przestrzennej są problemami
wspólnymi dla wielu obszarów działalności informacji i doświadczają ich władze publiczne na
różnych poziomach. Rozwiązanie tych problemów wymaga działań nastawionych na wymianę,
dzielenie się, dostęp i stosowanie interoperacyjnych danych przestrzennych i serwisów danych prze-
strzennych z różnych poziomów władz publicznych i różnych sektorów. Należy zatem utworzyć
infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie.

(4) Infrastruktura Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej, nazywana również INSPIRE,
powinna opierać się na infrastrukturach informacji przestrzennej stworzonych przez Państwa Człon-
kowskie, które są zgodne ze wspólnymi zasadami i uzupełniane środkami na poziomie wspólno-
towym. Środki te powinny zapewnić zgodność i możliwość stosowania w kontekście transgra-
nicznym infrastruktur informacji przestrzennej stworzonych przez Państwa Członkowskie.

(5) Infrastruktury informacji przestrzennej w Państwach Członkowskich powinny być opracowane tak,
aby zapewnić przechowywanie, udostępnianie oraz utrzymywanie danych przestrzennych na najod-
powiedniejszym poziomie; aby możliwe było łączenie w jednolity sposób danych przestrzennych
pochodzących z różnych źródeł we Wspólnocie i równoczesne wykorzystywanie ich przez kilku
użytkowników i do celów kilku aplikacji; aby możliwe było wykorzystywanie danych przestrzen-
nych zebranych na jednym poziomie władz publicznych przez wszystkie poziomy władz publicz-
nych; aby dane przestrzenne były udostępniane na warunkach, które nie ograniczają ich szerokiego
wykorzystywania; aby łatwo było znaleźć dostępne dane przestrzenne, ocenić ich przydatność dla
danego celu oraz poznać warunki odnoszące się do ich wykorzystywania.
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(6) Informacje przestrzenne, o których mowa w niniejszej dyrektywie, oraz informacje, których dotyczy
dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie
publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska (1), w pewnym stopniu się pokrywają.
Jednakże techniczne i ekonomiczne aspekty informacji przestrzennych utrudniają stosowanie ich w
celu wspierania polityki ochrony środowiska oraz włączenie kwestii środowiskowych do innych
obszarów działalności. W związku z tym potrzebne jest wprowadzenie szczególnych przepisów w
odniesieniu do informacji przestrzennej, dotyczących zobowiązań, wyjątków i zabezpieczeń.
Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla dyrektywy 2003/4/WE za wyjątkiem niektórych
przepisów odnoszących się do powodów ograniczenia dostępu do danych przestrzennych, o których
mowa w niniejszej dyrektywie, unikając możliwości nadmiernego ograniczania dostępu do danych
przestrzennych, o których mowa w niniejszej dyrektywie.

(7) Niniejsza dyrektywa powinna pozostawać bez uszczerbku dla dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania infor-
macji sektora publicznego (2), której cele uzupełniają cele niniejszej dyrektywy. Jednakże Komisja
powinna podjąć dalsze środki w celu poruszenia kwestii istotnych dla ponownego wykorzystywania
konkretnej kategorii informacji sektora publicznego, której dotyczy niniejsza dyrektywa.

(8) Ustanowienie Infrastruktury Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej stanowić będzie
znaczącą wartość dodaną do – a także będzie korzystać z – innych inicjatyw wspólnotowych, takich
jak rozporządzenie Rady (WE) nr 876/2002 z dnia 21 maja 2002 r. ustanawiające Wspólne Przed-
siębiorstwo Galileo (3) oraz Globalny Monitoring dla Środowiska i Bezpieczeństwa (Global Monito-
ring for Environment and Security – GMES): Ustanowienie wydolności GMES do roku 2008 (4). Aby
wykorzystać synergię pomiędzy tymi dwoma inicjatywami, Państwa Członkowskie powinny
rozważyć korzystanie z danych i usług powstałych w wyniku programów Galileo i GMES, kiedy
tylko staną się one dostępne, a szczególnie z pochodzących z Galileo informacji odnoszących się do
czasu i przestrzeni.

(9) Na poziomie krajowym i wspólnotowym podejmuje się wiele inicjatyw mających na celu groma-
dzenie, harmonizację lub organizację rozpowszechniania czy wykorzystania informacji przestrzen-
nych. Inicjatywy takie mogą być zainicjowane ustawodawstwem wspólnotowym (np. decyzją Komisji
2000/479/WE z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie wdrożenia europejskiego rejestru emisji
zanieczyszczeń (EPER) zgodnie z art. 15 dyrektywy Rady 96/61/WE dotyczącej zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (5), rozporządzeniem (WE) nr 2152/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. dotyczącym monitorowania wzajem-
nego oddziaływania lasów i środowiska naturalnego we Wspólnocie (Forest focus) (6), w ramach
programów finansowanych przez Wspólnotę (np. CORINE land cover, Europejski System Informacji
o Polityce Transportowej) lub może pochodzić od inicjatyw podejmowanych na poziomie krajowym
lub regionalnym. Niniejsza dyrektywa nie tylko uzupełni takie inicjatywy tworząc ramy, które
pozwolą im stać się interoperacyjnymi, lecz będzie rozwijać istniejące doświadczenia i inicjatywy
zamiast powtarzać wykonaną już pracę.

(10) Niniejsza dyrektywa powinna się stosować do danych przestrzennych przechowywanych przez
władze publiczne lub w ich imieniu oraz do wykorzystania danych przestrzennych przez władze
publiczne w wykonywaniu ich publicznych zadań. Jednak z pewnymi zastrzeżeniami powinna się
również stosować do danych przestrzennych przechowywanych przez osoby fizyczne lub prawne
inne niż władze publiczne, pod warunkiem wystąpienia o to przez wspomniane osoby fizyczne lub
prawne.

(11) Niniejsza dyrektywa nie powinna wyznaczać wymagań w odniesieniu do gromadzenia nowych
danych dotyczących stanu środowiska naturalnego lub przedkładania takich informacji Komisji,
ponieważ kwestie te są regulowane innym ustawodawstwem w sprawie środowiska.

(12) Wdrażanie infrastruktur na poziomie krajowym powinno odbywać się stopniowo, a co za tym idzie,
grupom danych przestrzennych, do których odnosi się niniejsza dyrektywa, należy przyznać różne
poziomy pierwszeństwa. Przy wdrażaniu należy wziąć pod uwagę stopień przydatności danych
przestrzennych dla szerokiej gamy zastosowań w różnych obszarach polityki, priorytetową wagę
działań wynikających z polityk Wspólnoty, które potrzebują zharmonizowanych danych przestrzen-
nych oraz postępy już poczynione przez działania harmonizacyjne podejmowane w Państwach
Członkowskich.
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(13) Główną przeszkodą w pełnym wykorzystaniu dostępnych danych jest strata czasu i środków na
poszukiwanie istniejących danych przestrzennych lub sprawdzanie, czy mogą one być użyte w
danym celu.. Państwa Członkowskie powinny zatem dostarczyć opisy dostępnych grup danych prze-
strzennych oraz usług w formie metadanych.

(14) Ponieważ duża różnorodność formatów i struktur, w których dane przestrzenne są zorganizowane i
dostępne we Wspólnocie, utrudnia efektywne formułowanie, wdrażanie, monitorowanie i ocenę
wspólnotowego ustawodawstwa bezpośrednio lub pośrednio dotyczącego środowiska, należy
przyjąć środki wykonawcze ułatwiające korzystanie z danych przestrzennych z różnych źródeł i
różnych Państw Członkowskich. Środki te powinny mieć na celu uczynienie zestawów danych prze-
strzennych interoperacyjnymi, a Państwa Członkowskie powinny zapewnić, aby dostęp do żadnych
danych lub informacji potrzebnych do osiągnięcia interoperacyjności nie był w jakikolwiek sposób
ograniczony.

(15) Do dzielenia się danymi przestrzennymi pomiędzy różnymi poziomami władz publicznych we
Wspólnocie niezbędne są usługi sieciowe. Usługi te powinny umożliwiać wyszukiwanie, przetwa-
rzanie, przeglądanie i pobieranie danych przestrzennych oraz wykorzystywanie danych przestrzen-
nych i usług świadczonych drogą internetową. Aby zapewnić interoperacyjność infrastruktur utwo-
rzonych przez Państwa Członkowskie, usługi sieciowe powinny działać zgodnie ze wspólnie uzgod-
nionymi specyfikacjami i minimalnymi kryteriami wydajności. Sieć usług powinna również obej-
mować usługi połączeń sieciowych, co pozwoli władzom publicznym na udostępnianie swoich
zestawów danych przestrzennych i usług.

(16) Doświadczenie w Państwach Członkowskich pokazuje, że dla udanego wdrożenia infrastruktury
informacji przestrzennej ważne jest bezpłatne udostępnienie minimalnej ilości usług. Państwa Człon-
kowskie i Unia Europejska powinny zatem udostępnić, jako minimum i bezpłatnie, usługi zezwa-
lające na odkrywanie i przeglądanie zestawów danych przestrzennych.

(17) Niektóre zestawy danych przestrzennych i usług istotne dla polityk wspólnotowych bezpośrednio
lub pośrednio wpływających na środowisko są w posiadaniu i są obsługiwane przez strony trzecie.
Państwa Członkowskie powinny zatem zaoferować stronom trzecim możliwość wniesienia wkładu
w infrastruktury na poziomie krajowym pod warunkiem, że nie pogorszy to spójności i łatwości
użytkowania danych i usług przestrzennych będących częściami tej infrastruktury.

(18) Aby pomóc w integracji infrastruktur krajowych ze wspólnotową infrastrukturą informacji prze-
strzennej, Państwa Członkowskie powinny zapewnić dostęp do swoich infrastruktur przez
geo-portal Wspólnoty obsługiwany przez Komisję oraz przez wszelkie drogi dostępu, które same
zdecydują się obsługiwać.

(19) Aby udostępnić informacje z różnych poziomów władz publicznych, Państwa Członkowskie
powinny usunąć bariery, które napotykają te władze na poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym przy wykonywaniu swoich funkcji publicznych mogących mieć pośredni lub bezpośredni
wpływ na środowisko. Bariery te należy usunąć na etapie, na którym informacje mają zostać użyte
do wykonywania funkcji publicznych. W wypadkach prowadzenia przez władze publiczne nie tylko
działalności publicznej, ale też gospodarczej, Państwa Członkowskie powinny podjąć stosowne
środki, aby zapobiec zakłóceniu konkurencji.

(20) Ramy służące do dzielenia się danymi przestrzennymi pomiędzy władzami publicznymi powinny
być neutralne nie tylko względem władz publicznych w obrębie Państwa Członkowskiego, lecz
również władz publicznych w innych Państwach Członkowskich oraz instytucji wspólnotowych.
Ponieważ instytucje i organy wspólnotowe muszą często integrować i oceniać informacje prze-
strzenne z innych Państw Członkowskich, powinny mieć możliwość uzyskania dostępu oraz
skorzystania z danych przestrzennych i powiązanych z nimi usług na zharmonizowanych warun-
kach.

(21) Wykluczenie ograniczeń natury finansowej w miejscu dostępu nie uniemożliwia władzom
publicznym, które wytwarzają zestawy danych przestrzennych i świadczą związane z nimi usługi,
otrzymywania rekompensat finansowych od władz publicznych używających tych zestawów
danych przestrzennych i korzystających ze związanych z nimi usług.
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(22) Aby stymulować rozwijanie przez strony trzecie usług o wartości dodanej, z korzyścią zarówno dla
władz publicznych, jak i społeczeństwa, należy ułatwić dostęp oraz ponowne wykorzystanie danych
przestrzennych, a dostęp ten powinien przekraczać granice administracyjne i państwowe.

(23) Skuteczne wprowadzanie infrastruktury informacji przestrzennej wymaga koordynacji tych wszyst-
kich, którzy są zainteresowani zbudowaniem takiej infrastruktury, jako wprowadzający dane lub ich
użytkownicy. Należy zatem ustanowić odpowiednie struktury koordynacyjne na różnych szczeblach
rządowych oraz uwzględnić podział uprawnień i obowiązków pomiędzy Państwami Członkow-
skimi.

(24) Aby wykorzystać doświadczenie europejskich i międzynarodowych organów normalizacyjnych,
środki niezbędne do wdrożenia niniejszej dyrektywy powinny wspierać się na normach przyjętych
przez europejskie organy normalizacyjne zgodnie z procedurą wyznaczoną dyrektywą 98/34/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania infor-
macji w zakresie norm i przepisów technicznych (1) oraz na normach przyjętych przez międzynaro-
dowe organy normalizacyjne.

(25) Ponieważ Europejska Agencja Ochrony Środowiska ustanowiona rozporządzeniem Rady (EWG)
nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środo-
wiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (2) ma za zadanie dostarczanie
Wspólnocie obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych informacji na temat środowiska na
poziomie wspólnotowym, i dąży między innymi do polepszenia przepływu ważnych dla polityki
informacji o środowisku pomiędzy Państwami Członkowskimi oraz instytucjami wspólnotowymi,
powinna się ona brać aktywny udział we wdrażaniu niniejszej dyrektywy.

(26) Ponieważ niniejsza dyrektywa jest dyrektywą ramową, jej wdrożenie wymaga podjęcia dalszych
decyzji, biorących pod uwagę zmieniający się kontekst polityczny, instytucjonalny i organizacyjny
oraz szybki postęp technologiczny w zakresie usług i systemów danych przestrzennych. Środki
potrzebne do wdrożenia niniejszej dyrektywy należy zatem przyjąć zgodnie z decyzją Rady
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji (3).

(27) Prace przygotowawcze nad decyzjami dotyczącymi wdrażania niniejszej dyrektywy oraz przyszłej
ewolucji infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie wymagają ciągłego monitorowania
wdrażania dyrektywy oraz regularnych sprawozdań.

(28) Celu niniejszej dyrektywy – ustanowienia infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie –
same Państwa Członkowskie nie mogą osiągnąć w wystarczającym stopniu ze względu na jego
aspekty transnarodowe oraz z powodu ogólnej wewnątrzwspólnotowej potrzeby koordynacji
warunków dostępu do danych przestrzennych. Może on zatem zostać lepiej osiągnięty na szczeblu
wspólnotowym i Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą subsydiarności, jak stanowi art.
5 Traktatu. Zgodnie z opisaną w tym artykule zasadą proporcjonalności niniejsza dyrektywa nie
wykracza poza zakres niezbędny do osiągnięcia tego celu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

Artykuł 1

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia elementy lub główne składniki planowania strategicznego przezna-
czone do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie dla celów polityki zrównoważo-
nego wzrostu we Wspólnocie oraz polityk lub działań mogących mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na
środowisko naturalne i zarządzanie przestrzenne.
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2. Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie opiera się na infrastrukturach informacji prze-
strzennej ustanowionych i obsługiwanych przez Państwa Członkowskie oraz na każdej odpowiedniej
infrastrukturze istniejącej już na szczeblu wspólnotowym.

Elementy składowe tych infrastruktur zawierają metadane, zestawy danych przestrzennych oraz związa-
nych z nimi usług, usługi i technologie sieciowe, umowy dotyczące podziału, dostępu i użytkowania, a
także mechanizmy, procesy oraz procedury koordynacji i monitorowania.

Artykuł 2

1. Niniejsza dyrektywa nie uchybia przepisom dyrektywy 2003/4/WE, z zastrzeżeniem odmiennych
przepisów.

2. Niniejsza dyrektywa nie uchybia przepisom dyrektywy 2003/98/WE.

Artykuł 3

Dla celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:

1) „infrastruktura informacji przestrzennej” oznacza infrastrukturę, której elementy składowe
zawierają metadane, zestawy danych przestrzennych oraz związanych z nimi usług, usługi i techno-
logie sieciowe, umowy dotyczące podziału, dostępu i użytkowania, a także mechanizmy, procesy oraz
procedury koordynacji i monitorowania ustanowione, obsługiwane lub udostępniane zgodnie z
niniejszą dyrektywą;

2) „dane przestrzenne” oznacza wszelkie dane z bezpośrednim lub pośrednim odniesieniem do konkret-
nego miejsca lub obszaru geograficznego;

3) „zestaw danych przestrzennych” oznacza określony zbiór danych przestrzennych;

4) „usługi dotyczące danych przestrzennych” oznaczają operacje, które można przeprowadzić, za pomocą
aplikacji komputerowej, na danych przestrzennych zawartych w zestawach danych przestrzennych
lub w powiązanych z nimi metadanych;

5) „obiekt przestrzenny” oznacza abstrakcyjne przedstawienie występującej w świecie rzeczywistym
jednostki powiązanej z konkretnym miejscem lub obszarem geograficznym;

6) „metadane” oznacza informacje opisujące zestawy danych przestrzennych oraz związane z nimi
usługi i umożliwiające ich odnalezienie, klasyfikowanie i wykorzystanie;

7) „władze publiczne” oznacza:

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

b) każdą osobę fizyczną lub prawną sprawującą publiczne funkcje administracyjne zgodnie z
prawem krajowym, wraz ze szczególnymi obowiązkami, działaniami lub usługami związanymi ze
środowiskiem i zapewnionym w każdym przypadku wsparciem technologicznym mającym na celu
poprawę jego stanu; oraz

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

Państwa Członkowskie mogą zastrzec, że kiedy organy lub instytucje działają w charakterze prawo-
dawczym lub sądowym, nie należy ich traktować jako władze publiczne dla celów niniejszej dyrek-
tywy;

8) „osoba trzecia” oznacza każda osobę fizyczną lub prawną nie będącą władzą publiczną.
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Artykuł 4

1. Niniejsza dyrektywa obejmuje zestawy danych przestrzennych spełniające następujące warunki

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

b) są w formie elektronicznej;

c) są przechowywane przez lub w imieniu.

i) władz publicznych, po ich utworzeniu lub otrzymaniu przez władze publiczne, albo po
zarządzaniu nimi lub uaktualnieniu przez te władze;

ii) osoby trzeciej, której udostępniono usługi w zakresie połączeń sieciowych zgodnie z art. 14 ust. 3;

d) są związane z jedną lub więcej spośród jednostek tematycznych wymienionych w załącznikach I, II
lub III.

2. Niniejsza dyrektywa obejmuje również usługi dotyczące danych przestrzennych związanych z
danymi zawartymi w zestawach danych przestrzennych określonych w ust. 1.

3. W przypadku zestawów danych przestrzennych spełniających warunek zawarty w ust. 1 lit. c), ale
w stosunku do których prawa własności intelektualnej są w posiadaniu osoby trzeciej, władze publiczne
mogą podjąć działania na mocy niniejszej dyrektywy tylko za zgodą tej osoby trzeciej.

4. W drodze odstępstwa od ust. 1 niniejsza dyrektywa obejmuje zestawy danych przestrzennych prze-
trzymywane przez lub w imieniu władz publicznych działających na najniższym szczeblu rządowym w
Państwie Członkowskim wyłącznie, gdy zbieranie lub rozprowadzanie takich zestawów danych prze-
strzennych koordynowane jest przez inne władze publiczne lub jest wymagane prawem krajowym.

5. Komisja może dostosować jednostki tematyczne odnoszące się do danych przestrzennych określo-
nych w załącznikach I, II i III zgodnie z procedurą określoną art. 27 ust. 2, tak, aby wziąć pod uwagę
zmieniające się zapotrzebowanie na dane przestrzenne dla celów polityk wspólnotowych bezpośrednio
lub pośrednio dotyczących środowiska.

ROZDZIAŁ II

Metadane

Artykuł 5

1. Państwa Członkowskie zapewniają stworzenie metadanych dotyczących zestawów danych przestrzen-
nych oraz związanych z nimi usług, a także bieżące uaktualnianie tych metadanych.

2. Metadane zawierają informacje dotyczące:

a) zgodności zestawów danych przestrzennych z przepisami wykonawczymi opisanymi w art. 8 ust. 1;

b) praw użytkowania zestawów danych przestrzennych oraz związanych z nimi usług, a także wszelkich
związanych z nimi kosztów;

c) jakości i ważności danych przestrzennych;

d) władz publicznych odpowiedzialnych za utworzenie, zarządzanie, utrzymywanie i dystrybucję
zestawów danych przestrzennych oraz związanych z nimi usług;

e) zestawów danych przestrzennych, do których dostęp publiczny jest ograniczony zgodnie z art. 16 oraz
powodów tych ograniczeń.

3. Państwa Członkowskie podejmują kroki niezbędne dla zapewnienia kompletności i odpowiedniej
jakości metadanych.
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Artykuł 6

Państwa Członkowskie tworzą metadane opisane w art. 5 zgodnie z następującym harmonogramem:

a) nie później niż w ciągu ... (*) w przypadku zestawów danych przestrzennych dotyczących jednostek
tematycznych wymienionych w załącznikach I i II;

b) nie później niż w ciągu ... (**) w przypadku zestawów danych przestrzennych dotyczących jednostek
tematycznych wymienionych w załączniku III.

Artykuł 7

Komisja przyjmuje przepisy do wdrożenia art. 5 zgodnie z procedurą wymienioną w art. 27 ust. 2.

ROZDZIAŁ III

Interoperacyjność zestawów danych przestrzennych i związanych z nimi usług

Artykuł 8

1. Komisja, zgodnie z procedurą wymienioną w art. 27 ust. 2, przyjmuje przepisy wykonawcze okreś-
lające:

a) specyfikacje harmonizacji danych przestrzennych;

b) ustalenia dotyczące wymiany danych przestrzennych.

2. Przedstawiciele Państw Członkowskich na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym mogą
otrzymać, z racji swojej roli jako wytwórców, posiadaczy i dostawców danych przestrzennych, jak
również jako osoby fizyczne i prawne, zainteresowane opisywanymi danymi przestrzennymi z racji swojej
roli w infrastrukturze informacji przestrzennej, która obejmuje użytkowników, producentów, dostawców
usług o wartości dodanej lub organ koordynujący otrzymują możliwość uczestnictwa w dyskusjach przy-
gotowawczych dotyczących treści przepisów wykonawczych wymienionych w ust. 1, przed ich rozpatrze-
niem przez Komitet, o którym mowa w art. 27 ust. 1.

Artykuł 9

1. Przepisy wykonawcze wymienione w art. 8 ust. 1 są tak skonstruowane, aby zapewnić możliwość
łączenia zestawów danych przestrzennych i interakcji usług, w taki sposób, aby otrzymany wynik był
przedstawiającą wartość dodaną, spójną kombinacją, niewymagającą szczególnych wysiłków ze strony
osoby obsługującej ani maszyny.

2. Przepisy wykonawcze wymienione w art. 8 ust. 1 obejmują definicję i klasyfikację obiektów prze-
strzennych dotyczących danych przestrzennych oraz sposobu, w jaki te dane przestrzenne opisują odnie-
sienia geograficzne.

Artykuł 10

1. W przypadku zestawów danych przestrzennych odpowiadających jednostkom tematycznym wymie-
nionym w załącznikach I i II, przepisy wykonawcze wymienione w art. 8 ust. 1 spełniają warunki wymie-
nione w ust. 2, 3 i 4 tego artykułu.

2. Przepisy wykonawcze dotyczą następujących aspektów danych przestrzennych:

a) wspólnego systemu niepowtarzalnych identyfikatorów obiektów przestrzennych;

b) związków pomiędzy obiektami przestrzennymi;

c) głównych atrybutów oraz odpowiadających im wielojęzycznych synonimów powszechnie stosowanych
w politykach mogących mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na środowisko naturalne;
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d) sposobu, w jaki mają być wymieniane informacje na temat czasowego wymiaru danych;

e) sposobu, w jaki mają być wymieniane informacje o aktualizacjach danych.

3. Przepisy wykonawcze są tak skonstruowane, aby zapewnić spójność informacji odnoszących się do
tej samej lokalizacji lub informacji odnoszących się do tego samego obiektu przedstawionego w różnej
skali.

4. Przepisy wykonawcze są tak skonstruowane, aby zapewnić porównywalność informacji pochodzą-
cych z różnych zestawów danych przestrzennych pod względem aspektów wymienionych w art. 9 ust. 2
oraz w ust. 2 niniejszego artykułu.

Artykuł 11

Przepisy wykonawcze wymienione w art. 8 ust. 1 zostają przyjęte zgodnie z następującym harmono-
gramem:

a) nie później niż w ciągu ... (*) w przypadku zestawów danych przestrzennych dotyczących jednostek
tematycznych wymienionych w załączniku I;

b) nie później niż w ciągu ... (**) w przypadku zestawów danych przestrzennych dotyczących jednostek
tematycznych wymienionych w załączniku II lub III.

Artykuł 12

Państwa Członkowskie zapewniają doprowadzenie do zgodności z tymi specyfikacjami zestawów danych
przestrzennych zebranych lub aktualizowanych później niż w ciągu dwóch lat po przyjęciu odpowiednich
specyfikacji wymienionych w art. 8 ust. 1 poprzez adaptację zestawów danych przestrzennych lub poprzez
ich przekształcenie.

Artykuł 13

1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby wszelkie informacje lub dane potrzebne zgodnie z przepisami
wykonawczymi wymienionymi w art. 8 ust. 1 zostały udostępnione władzom publicznym lub stronom
trzecim zgodnie z warunkami, które nie ograniczają ich użycia w tym celu.

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

ROZDZIAŁ IV

Usługi sieciowe

Artykuł 14

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

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

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

Artykuł 15

1. Państwa Członkowskie tworzą i obsługują sieć następujących usług odnośnie do zestawów danych
przestrzennych oraz związanych z nimi usług, dla których metadane zostały utworzone zgodnie z niniejszą
dyrektywą:

a) usług wyszukiwania, umożliwiających przeszukiwanie zestawów danych przestrzennych oraz związa-
nych z nimi usług na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz pokazywanie zawar-
tości metadanych;
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b) usług przeglądania, umożliwiających, jako minimum, wyświetlanie, nawigowanie, zbliżanie i oddalanie,
przesuwanie lub nakładanie zestawów danych przestrzennych oraz wyświetlanie informacji z legendy i
istotnej zawartości metadanych;

c) usług pobierania, umożliwiających pobieranie kopii kompletnych zestawów danych przestrzennych lub
części takich zestawów;

d) usług przekształcania, umożliwiających przekształcanie zestawów danych przestrzennych;

e) usług typu „wywołaj usługi danych przestrzennych”, umożliwiających wywoływanie usług związanych
z danymi.

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

2. Dla celów usług wymienionych w ust. 1 lit. a), wprowadza się jako minimum następującą kombinację
kryteriów wyszukiwania:

a) słowa kluczowe;

b) klasyfikacja danych przestrzennych oraz związanych z nimi usług;

c) jakość i dokładność danych przestrzennych;

d) stopień zgodności ze specyfikacjami harmonizacji danych przestrzennych opisanymi w art. 8;

e) położenie geograficzne;

f) warunki odnoszące się do dostępu i użytkowania zestawów danych przestrzennych oraz związanych z
nimi usług;

g) władze publiczne odpowiedzialne za tworzenie, zarządzanie, konserwację i rozprzestrzenianie
zestawów danych przestrzennych oraz związanych z nimi usług.

3. Usługi przekształcania wymienione w ust. 1 lit d) są połączone z innymi usługami wymienionymi w
tym ust.ie w sposób umożliwiający obsługiwanie wszystkich tych usług zgodnie z przepisami wykona-
wczymi zawartymi w art. 8.

Artykuł 16

1. W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 2 dyrektywy 2003/4/WE oraz art. 15 ust. 1 niniejszej dyrektywy,
Państwa Członkowskie mogą ograniczyć publiczny dostęp do usług wymienionych w art. 15 ust. 1 lit b) i
e) lub do usług handlu za pośrednictwem Internetu, wymienionych w art. 17 ust. 2, w wypadkach, w
których dostęp taki niekorzystnie wpłynąłby na którąkolwiek z następujących kwestii:

a) tajność poczynań władz publicznych, gdy tajność ta jest zagwarantowana prawnie;

b) stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo publiczne lub obrona narodowa;

c) wymiar sprawiedliwości, prawo każdego człowieka do uczciwego procesu, lub zdolność władz publicz-
nych do prowadzenia dochodzenia w sprawie kryminalnej lub dyscyplinarnej;

d) poufność informacji handlowych lub przemysłowych, gdy poufność ta jest zagwarantowana prawem
krajowym lub wspólnotowym w celu ochrony prawowitych interesów gospodarczych, włączając w to
interes publiczny zachowania poufności statystyk i tajności podatkowej;

e) poufność danych i/lub kartotek osobowych odnoszących się do osoby fizycznej, gdy osoba ta nie
wyraziła zgody na publiczne ujawnienie tych informacji oraz gdy poufność ta jest zagwarantowana
prawem krajowym lub wspólnotowym;

f) ochrona środowiska naturalnego, do którego odnoszą się informacje, takie jak miejsce występowania
rzadkich gatunków.
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2. 2 Przyczyny ograniczania dostępu wymienione w ust. 1 interpretuje się w sposób restrykcyjny, biorąc
pod uwagę w poszczególnych przypadkach interes publiczny, któremu służyłoby udzielenie tego dostępu.
W każdym poszczególnym przypadku interes publiczny, któremu służyłoby ujawnienie informacji, porów-
nuje się z interesem publicznym, któremu służyłoby ograniczenie lub uwarunkowanie dostępu. Państwa
Członkowskie nie mogą z racji ust. 1 lit. a), d), e) oraz f) ograniczać dostępu do informacji dotyczących
emisji do środowiska naturalnego.

Artykuł 17

1. Państwa Członkowskie zapewniają bezpłatny publiczny dostęp do usług wymienionych w art. 15 ust.
1 lit. a) i b). W celu ochrony praw własności intelektualnej przysługujących władzom publicznym w
odniesieniu do danych przestrzennych, dane udostępniane za pomocą usług wymienionych w art. 15 ust.
1 lit. b) mogą mieć formę uniemożliwiającą ich ponowne użycie dla celów komercyjnych oraz może być
przewidziana licencja elektroniczna, aby ograniczyć możliwość użycia tych danych.

2. Tam, gdzie władze publiczne pobierają opłaty za usługi wymienione w art. 15 ust. 1 lit. c) i e),
Państwa Członkowskie zapewniają dostępność usług handlu za pośrednictwem Internetu.

Artykuł 18

1. Komisja zakłada i obsługuje geo-portal Wspólnoty.

2. Państwa Członkowskie zapewniają dostęp przez geo-portal Wspólnoty do usług wymienionych w art.
15 ust. 1.

Państwa Członkowskie mogą również zapewnić dostęp do tych usług przez swoje własne punkty dostępu.

Artykuł 19

Komisja, zgodnie z procedurą opisaną w art. 27 ust. 2, przyjmuje przepisy wykonawcze dla niniejszego
rozdziału, a w szczególności określa:

a) specyfikacje techniczne dla usług wymienionych w art. 14 ust. 1, art. 15 i art. 17 ust. 2 oraz, biorąc
pod uwagę postęp technologiczny, minimalne kryteria wydajności dla tych usług;

b) obowiązki wymienione w art. 14 ust. 3.

ROZDZIAŁ V

Podział oraz ponowne wykorzystanie danych

Artykuł 20

1. Państwa Członkowskie przyjmują środki służące do dzielenia się zestawami danych przestrzennych
oraz związanymi z nimi usługami pomiędzy władzami publicznymi. Środki te umożliwiają władzom
publicznym Państw Członkowskich oraz instytucjom i organom Wspólnoty uzyskanie dostępu do
zestawów danych przestrzennych i związanych z nimi usług oraz wymianę i wykorzystywanie tych
zestawów i usług dla celów zadań publicznych, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na
środowisko naturalne.

Środki opisane w ustępie pierwszym wykluczają jakiekolwiek ograniczenia w miejscach dostępu, w szcze-
gólności natury transakcyjnej, proceduralnej, prawnej, instytucjonalnej lub finansowej. Państwa Członkow-
skie zapewniają, że implementacja tych środków nie wpływa niekorzystnie na dostępność zestawów
danych przestrzennych i związanych z nimi usług.

2. Te same ustalenia w zakresie dzielenia się danymi przestrzennymi, opisane w ust. 1, mają zastoso-
wanie do organów utworzonych na podstawie umów międzynarodowych, których stronami są Państwa
Członkowskie lub Wspólnota, do wykonywania zadań, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ
na środowisko naturalne.
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3. Państwa Członkowskie podejmują odpowiednie środki, aby zapobiec zakłócaniu konkurencji.

4. Instytucje i organy Wspólnoty mają dostęp do zestawów danych przestrzennych i związanych z nimi
usług na zharmonizowanych warunkach.. Komisja, zgodnie z procedurą opisaną w art. 27 ust. 2, przyj-
muje przepisy wykonawcze regulujące taki dostęp i związane z nim prawa do użytkowania.

Artykuł 21

Komisja, zgodnie z procedurą opisaną w art. 27 ust. 2, przyjmuje przepisy wykonawcze zwiększające
możliwość ponownego wykorzystania zestawów danych przestrzennych i związanych z nimi usług przez
strony trzecie. Te przepisy wykonawcze mogą zawierać ustanowienie wspólnych warunków licencjono-
wania.

Ustanowienie wspólnych licencji nie ograniczy niepotrzebnie możliwości ponownego wykorzystania
danych i wykorzystania usług oraz nie zostanie użyte do ograniczenia konkurencji.

ROZDZIAŁ VI

Koordynacja i działania uzupełniające

Artykuł 22

1. Państwa Członkowskie zapewniają wyznaczenie, na poszczególnych szczeblach rządowych, odpowied-
nich struktur i mechanizmów do koordynacji udziału wszystkich stron zainteresowanych ich infrastrukturą
informacji przestrzennej, takich jak użytkownicy, producenci, dostawcy usług o wartości dodanej oraz
organy koordynujące należą do osób zainteresowanych infrastrukturą informacji przestrzennej.

2. Udział ten zawiera określenie potrzeb użytkownika, dostarczenie informacji o istniejących praktykach
oraz opinii na temat wdrożenia niniejszej dyrektywy.

Artykuł 23

1. Komisja jest odpowiedzialna za koordynację infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie
na szczeblu wspólnotowym, a pomaga jej w tym Europejska Agencja Ochrony Środowiska.

2. Każde Państwo Członkowskie określa strukturę koordynacyjną odpowiedzialną za kontakty z
Komisją w kwestiach związanych z niniejszą dyrektywą, biorąc pod uwagę podział uprawnień i
obowiązków w Państwach Członkowskich.

Artykuł 24

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

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

Artykuł 25

1. Państwa Członkowskie monitorują wdrażanie i wykorzystywanie swoich infrastruktur informacji
przestrzennej.

2. Monitorowanie opisane w ust. 1 odbywa się zgodnie z przepisami wykonawczymi przyjętymi przez
Komisję zgodnie z procedurą opisaną w art. 27 ust. 2.

3. Informacje uzyskane w wyniku monitorowania opisanego w ust. 1 są stale udostępniane Komisji i
udostępniane publicznie.

Artykuł 26

1. Państwa Członkowskie zdają Komisji raport z wdrażania niniejszej dyrektywy oraz z doświadczeń
uzyskanych podczas jej stosowania. Raport zawiera:

a) opis w jaki sposób są skoordynowani należący do sektora publicznego dostawcy i użytkownicy
zestawów danych przestrzennych i związanych z nimi usług oraz organy pośrednie, a także opis
stosunków ze stronami trzecimi i organizacji zapewnienia jakości;
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b) opis wkładu władz publicznych lub stron trzecich w funkcjonowanie i koordynację infrastruktury infor-
macji przestrzennej;

c) podsumowanie dostępności i jakości zestawów danych przestrzennych oraz dostępności i działania
związanych z nimi usług;

d) podsumowanie informacji na temat używania infrastruktury informacji przestrzennej;

e) opis zawartych między władzami publicznymi umów w sprawie harmonizacji informacji i dzielenia
się nimi;

f) podsumowanie kosztów i korzyści z wdrożenia niniejszej dyrektywy.

2. Raport opisany w ust. 1 przysyłany jest do Komisji co trzy lata, poczynając od roku ... (*)

3. Komisja, zgodnie z procedurą opisaną w art. 27 ust. 2, przyjmuje przepisy wykonawcze dla ust. 1.

Artykuł 27

1. Komisji pomaga Komitet.

2. W przypadku odniesień do niniejszego ustępu mają zastosowanie art. 5 i art. 7 decyzji
1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet przyjmuje swój regulamin.

Artykuł 28

Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie raport ze stosowania niniejszej dyrektywy
oparty na raportach Państw Członkowskich, o których mowa w art. 26, do ... (**), a następnie co sześć
lat.

Tam, gdzie to konieczne, do raportu dołącza się projekt działań Wspólnoty.

Artykuł 29

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne
niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do ... (***). Przedstawiają też Komisji
bezzwłocznie tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odnie-
sienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są
przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przedstawiają Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego, które
przyjęły w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 30

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Artykuł 31

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w …

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący

(*) trzy lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.
(**) siedem lat po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.
(***) dwa lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.
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