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W opracowywaniu przepisów wykonawczych do dyrektywy INSPIRE ma byæ
zapewniony szeroki udzia³ wszystkich
zainteresowanych informacj¹ przestrzenn¹ w Europie. Dotyczy to organizacji oraz grup osób po³¹czonych wspólnym interesem.

K

omisja Europejska 23 lipca 2004 r. zaakceptowa³a projekt dyrektywy
w sprawie utworzenia Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie (INSPIRE)
i skierowa³a go do Rady Unii Europejskiej
oraz do rz¹dów pañstw cz³onkowskich.
Tym samym podjêty zosta³ proces legislacyjny, w którym – obok Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej – bezpoœrednio uczestniczy tak¿e Parlament Europejski. Procesowi temu bêd¹ towarzyszy³y prace maj¹ce na celu wprowadzenie
dyrektywy w ¿ycie. Wyodrêbniæ w nich
mo¿na trzy fazy:
■ przygotowawcz¹ (2005-06), w czasie
której opracowane zostan¹ przepisy implementacyjne, czyli wykonawcze (Implementing Rules),
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■ przeniesienia prawa (2007-08), obejmuj¹c¹ wprowadzenie dyrektywy INSPIRE do prawa pañstw cz³onkowskich,
■ implementacyjn¹ (2009-13), która doprowadzi do realizacji dyrektywy w pañstwach cz³onkowskich oraz na poziomie KE.

N

a pocz¹tku grudnia 2004 r., podczas
posiedzenia Grupy Ekspertów INSPIRE, które odby³o siê w Hadze, przedstawiony zosta³ program prac fazy przygotowawczej. W ramach tych prac powstan¹
przepisy implementacyjne dotycz¹ce:
1. metadanych dla danych i us³ug przestrzennych,
2. specyfikacji i harmonizacji danych przestrzennych,
3. us³ug sieciowych i interoperacyjnoœci,
4. wspó³u¿ytkowania danych i us³ug,
5. monitorowania i sprawozdawczoœci.
Jako prace towarzysz¹ce okreœlono dzia³ania w zakresie:
1. struktur organizacyjnych i koordynacji,
2. integracji i wspó³pracy.
W procesie opracowania tych przepisów powinien byæ zapewniony szeroki udzia³
wszystkich zainteresowanych informacj¹
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przestrzenn¹ w Europie. W zwi¹zku z tym
przewiduje siê zg³aszanie spo³ecznoœci (grup
osób i organizacji) wspólnego zainteresowania danymi przestrzennymi (Spatial Data Interest Communities – SDIC) tworzonych stosownie do ich funkcji w spo³eczeñstwie, dziedziny tematycznej lub obszaru
geograficznego. Do tego rodzaju spo³ecznoœci bêd¹ nale¿a³y zarówno europejskie
zrzeszenia zajmuj¹ce siê informacj¹ przestrzenn¹ w zakresie swoich specjalizacji, jak
i organizacje ³¹cz¹ce inicjatywy tworzenia
krajowych i regionalnych infrastruktur informacji przestrzennej. Obok nich bêd¹
funkcjonowa³y organizacje uprawnione
w poszczególnych pañstwach (Legally Mandated Organisations – LMO) do prowadzenia dzia³añ w zakresie INSPIRE.

N

a diagramie przedstawiono proces tworzenia projektu koñcowego przepisów
implementacyjnych z podzia³em na cztery
nastêpuj¹ce fazy:
■ stowarzyszenia, w której KE og³osi zaproszenie dla SDIC oraz zaproszenie do
sk³adania propozycji projektów, co umo¿liwi podjêcie konkretnych, a jednoczeœnie
szeroko prowadzonych prac,
■ opracowania propozycji przepisów
oraz ich konsolidacji przez zespo³y wybranych ekspertów,
■ opiniowania proponowanych przepisów przez SDIC i uzgadniania ich z LMO,
wprowadzanie niezbêdnych zmian z udzia³em zespo³ów ekspertów, w tym Grupy
Ekspertów INSPIRE,
■ publicznych konsultacji, w wyniku których mog¹ równie¿ byæ wprowadzone zmiany proponowanych przepisów.
Po opracowaniu projektu przepisów implementacyjnych dotycz¹cych okreœlonej
dziedziny bêdzie nastêpowa³a procedura
legislacyjna z udzia³em odpowiedniego komitetu obejmuj¹cego przedstawicieli
pañstw cz³onkowskich oraz KE. Procedura ta nazywa siê komitologi¹ (comitology)
i bêdzie prowadzi³a do przyjêcia przepisów w formie odpowiedniego, obowi¹zuj¹cego aktu wykonawczego.
W trakcie dyskusji na haskim posiedzeniu
Grupy Ekspertów INSPIRE przedstawiony
projekt planu prac zosta³, ogólnie rzecz bior¹c, oceniony pozytywnie. Pojawi³y siê jednak równie¿ liczne uwagi krytyczne, które
bêd¹ przeanalizowane i czêœciowo uwzglêdnione w nastêpnej wersji planu. Przebieg
dyskusji stanowi³ swoiste odzwierciedlenie
z³o¿onoœci i trudnoœci tego wielkiego przedsiêwziêcia, jakim jest INSPIRE.
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