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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. Εισαγωγή 

Μια καλή πολιτική εξαρτάται από την ύπαρξη πληροφοριών υψηλής ποιότητας και τη 
συµµετοχή ενός ενηµερωµένου κοινού. Οι αρµόδιοι για τη χάραξη πολιτικής αναγνωρίζουν 
πλέον ότι τα προβλήµατα που έχουν επίπτωση στην ποιότητα της ζωής σήµερα είναι όλο και 
περισσότερο αλληλένδετα µεταξύ τους και πολύπλοκα, και η αναγνώριση αυτή επηρεάζει τον 
τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνονται τώρα οι νέες πολιτικές. Στο Έκτο πρόγραµµα δράσης 
για το περιβάλλον (6ο Π∆Π)1, επί παραδείγµατι, υπογραµµίζεται ότι η περιβαλλοντική 
πολιτική πρέπει να βασίζεται σε ορθή γνώση και ενηµερωµένη συµµετοχή, και η νέα αυτή 
προσέγγιση µεταβάλλει τον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνονται και αιτιολογούνται οι 
αποφάσεις για την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ. 

Χρειάζεται, εποµένως, νέα προσέγγιση όσον αφορά τον τρόπο παρακολούθησης και 
αναφοράς, διαχείρισης και διάθεσης των δεδοµένων στις διάφορες βαθµίδες διακυβέρνησης. 
Θα πρέπει να εφαρµοστούν πολιτικές που περιορίζουν την διπλή συλλογή των ιδίων 
δεδοµένων και στηρίζουν και προωθούν την εναρµόνιση, ευρεία διάδοση και χρήση των 
πληροφοριών. Τέτοιες πολιτικές αναµένεται να οδηγήσουν σε µεγαλύτερη 
αποτελεσµατικότητα και τα οφέλη που θα προκύψουν µπορούν να αξιοποιηθούν για τη 
βελτίωση της διαθεσιµότητας και της ποιότητας των πληροφοριών. Η αυξηµένη 
διαθεσιµότητα πληροφοριών, πάλι, θα τονώσει την καινοτοµία µεταξύ των φορέων παροχής 
πληροφοριών στον εµπορικό τοµέα. 

Η χωρική πληροφόρηση µπορεί να διαδραµατίσει συγκεκριµένο ρόλο στο πλαίσιο της νέας 
αυτής προσέγγισης δεδοµένου ότι επιτρέπει τον συνδυασµό πληροφοριών από διάφορους 
επιστηµονικούς κλάδους για ποικίλες χρήσεις. Μια συνεκτική και ευρέως προσβάσιµη 
χωρική περιγραφή του εδάφους της Κοινότητας θα συνέβαλε στη διαµόρφωση του 
απαραίτητου πλαισίου για τον συντονισµό της διάθεσης και παρακολούθησης των 
πληροφοριών σε όλη την Κοινότητα. Οι χωρικές πληροφορίες µπορούν επίσης να 
χρησιµοποιηθούν για την εκπόνηση χαρτών, οι οποίοι συνιστούν ένα καλό µέσο επικοινωνίας 
µε το κοινό. ∆υστυχώς, τα τεχνικά και κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά της χωρικής 
πληροφόρησης καθιστούν οξύτερα τα προβλήµατα που συνδέονται µε τον συντονισµό, τις 
ελλείψεις πληροφοριών, την αβέβαιη ποιότητά τους, τις δυσκολίες πρόσβασης σε αυτές και 
χρησιµοποίησής τους. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει την παρούσα πρόταση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε 
διαλειτουργικές χωρικές πληροφορίες να καταστούν άµεσα διαθέσιµες και αξιοποιήσιµες σε 
επίπεδο τόσο εθνικής όσο και κοινοτικής πολιτικής, και να επιτραπεί η πρόσβαση του κοινού 
στις πληροφορίες αυτές. Η πρωτοβουλία αυτή είναι απόρροια του ζήλου που επέδειξαν 
πολλές υπηρεσίες της Επιτροπής, και ιδίως η Γ∆ Περιβάλλοντος, η Eurostat και το Κοινό 
Κέντρο Ερευνών, οι οποίες έχουν διαδραµατίσει ήδη και θα συνεχίσουν να διαδραµατίζουν 
σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία έγκρισης και εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. 

                                                 
1 ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1. 
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2. Ανασκόπηση της πρότασης  

Η προτεινόµενη οδηγία διαµορφώνει νοµικό πλαίσιο για τη δηµιουργία και λειτουργία 
υποδοµής χωρικών πληροφοριών στην Ευρώπη, µε σκοπό τη χάραξη, εφαρµογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των κοινοτικών πολιτικών, σε όλα τα επίπεδα, και την 
παροχή πληροφοριών του δηµοσίου τοµέα. 

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας INSPIRE είναι να καταστήσει διαθέσιµα περισσότερα και 
καλύτερα δεδοµένα για την χάραξη κοινοτικής πολιτικής και την εφαρµογή της στα κράτη 
µέλη σε όλα τα επίπεδα. Η πρωτοβουλία INSPIRE επικεντρώνεται στην περιβαλλοντική 
πολιτική αλλά είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί και να επεκταθεί µελλοντικά σε άλλους 
τοµείς, όπως της γεωργίας, των µεταφορών και της ενέργειας. 

Η πρόταση εστιάζεται ειδικότερα στις πληροφορίες που απαιτούνται για την παρακολούθηση 
και τη βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος, όπου συµπεριλαµβάνονται ο αέρας, το 
νερό, το έδαφος και το φυσικό τοπίο. Πολλές από τις πληροφορίες αυτές πρέπει να 
συνοδεύονται από χωρικά δεδοµένα πολλαπλών χρήσεων. Σε µια υποδοµή χωρικών 
πληροφοριών, όλα τα θέµατα χωρικών δεδοµένων δεν απαιτείται να εναρµονιστούν στον ίδιο 
βαθµό, ούτε να ενσωµατωθούν στην υποδοµή µε τον ίδιο ρυθµό. Για τον λόγο αυτό, η οδηγία 
περιλαµβάνει τρία χωριστά παραρτήµατα. Και τα τρία αναφέρονται σε χωρικά δεδοµένα που 
είναι αναγκαία για ένα µεγάλο φάσµα περιβαλλοντικών πολιτικών. Ανάλογα µε το κατά 
πόσον τα χωρικά δεδοµένα θα χρησιµοποιηθούν ως γεωαναφορά για άλλα χωρικά δεδοµένα, 
µε το αν χρειάζονται εναρµονισµένα χωρικά δεδοµένα στο πλαίσιο πολιτικών που 
επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα το περιβάλλον, και µε τον βαθµό στον οποίο η εναρµόνιση έχει 
ήδη προχωρήσει στην Κοινότητα, καθορίζονται διαφορετικές προθεσµίες για την εφαρµογή 
των απαιτήσεων της INSPIRE και διαφορετικά επίπεδα αυστηρότητας για την εναρµόνιση. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα θέµατα χωρικών δεδοµένων που παρατίθενται στα παραρτήµατα 
καθορίζουν µόνο το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας και των µέτρων που προβλέπονται σε 
αυτήν. ∆εν καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να οργανωθούν ή να εναρµονιστούν 
οι χωρικές πληροφορίες. 

Η πρωτοβουλία INSPIRE δεν δροµολογεί ένα εκτεταµένο πρόγραµµα συλλογής νέων 
χωρικών δεδοµένων στα κράτη µέλη. Έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιήσει τις δυνατότητες 
αξιοποίησης των δεδοµένων που διατίθενται ήδη, µέσω της τεκµηρίωσης των διαθέσιµων 
χωρικών δεδοµένων, της λειτουργίας υπηρεσιών που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στα χωρικά δεδοµένα και στην αύξηση της διαλειτουργικότητάς τους, και της 
αντιµετώπισης των δυσκολιών στις οποίες προσκρούει η χρήση χωρικών δεδοµένων. Η 
πρωτοβουλία INSPIRE θα προλειάνει το έδαφος για τη σταδιακή εναρµόνιση των χωρικών 
δεδοµένων στα κράτη µέλη.  

Οι κυρίως επωφελούµενοι από την πρόταση αυτή θα είναι, εποµένως, όσοι συµµετέχουν στην 
χάραξη, εφαρµογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών – σε ευρωπαϊκό, 
εθνικό και τοπικό επίπεδο. Πρόκειται για τις δηµόσιες αρχές, τους νοµοθέτες, τους πολίτες 
και τις οργανώσεις τους. Ωστόσο, αναµένεται να επωφεληθούν και άλλες οµάδες χρηστών, 
όπως ο ιδιωτικός τοµέας, τα πανεπιστήµια, οι ερευνητές και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Η 
πρόταση θα συµβάλει στη χάραξη και εφαρµογή ενός ευρέος φάσµατος περιβαλλοντικών και 
άλλων πολιτικών.  
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3. Η ανάγκη κοινοτικής παρέµβασης  

Η Ευρώπη διαθέτει λεπτοµερείς χωρικές πληροφορίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 
ένα ευρύ φάσµα πολιτικών. Πράγµατι, βασισµένες σε χάρτες πληροφορίες χρησιµοποιούνται 
σε διάφορα εργαλεία και δραστηριότητες αναφοράς στοιχείων, ανάλυσης, αξιολόγησης και 
πρόβλεψης. Πέραν τούτου, η εµφάνιση του Ίντερνετ επέτρεψε την ευρεία και µη δαπανηρή 
διάθεση των πληροφοριών αυτών, και θα µπορούσε να συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση 
και συνειδητοποίηση από το κοινό των διαφόρων ζητηµάτων όσον αφορά την πολιτική. 

Παρά τις πολυάριθµες αυτές πρωτοβουλίες, η ευρεία πρόσβαση στις χωρικές πληροφορίες 
και χρήση τους παραµένει προβληµατική στην Ευρώπη. Τα κυριότερα προβλήµατα 
αποδίδονται στις ελλείψεις δεδοµένων και τεκµηρίωσης, στις ασυµβασίες µεταξύ συνόλων 
χωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών, οι οποίες οφείλονται, επί παραδείγµατι, στην ύπαρξη 
διαφορετικών προτύπων και στους φραγµούς στους οποίους προσκρούει η ανταλλαγή και η 
επαναχρησιµοποίηση χωρικών δεδοµένων.  

Ευτυχώς, τόσο σε εθνικό όσο και στο επίπεδο της ΕΕ αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η 
ανάγκη παροχής πληροφοριών ποιότητας µε γεωαναφορά προκειµένου να γίνει κατανοητός ο 
σύνθετος χαρακτήρας της συνεχώς αυξανόµενης ανθρώπινης δραστηριότητας στην ΕΕ και να 
περιοριστούν οι δυσµενείς επιπτώσεις της, αναλαµβάνονται δε πολλές περιφερειακές και 
εθνικές πρωτοβουλίες. Πέραν τούτου, νέα µέσα, όπως το σύστηµα πλοήγησης GALILEO2, θα 
συµβάλλουν στη βελτίωση της ακρίβειας και αξιοπιστίας κατά την επεξεργασία των χωρικών 
πληροφοριών. Και στις περιπτώσεις αυτές, όµως, απαιτείται δράση σε κοινοτικό επίπεδο 
διότι: 

• Λίγα κράτη µέλη έχουν διαµορφώσει ένα πλαίσιο για τη δηµιουργία εθνικής υποδοµής 
χωρικών πληροφοριών, το οποίο να καλύπτει επιχειρησιακά, οργανωτικά και νοµικά 
ζητήµατα.3 Ακόµη και εκεί όπου έχουν ληφθεί µέτρα, αυτά περιορίζονται συνήθως σε 
συγκεκριµένες περιοχές ή τοµείς. 

• Στα περισσότερα από τα κράτη µέλη όπου θεσπίστηκε σχετικό πλαίσιο, αυτό δεν καλύπτει 
όλα τα προβλήµατα ή οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί δεν συµβιβάζονται µεταξύ 
τους. 

• Ελλείψει εναρµονισµένου πλαισίου σε κοινοτικό επίπεδο, η χάραξη, εφαρµογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση εθνικών και κοινοτικών πολιτικών που αφορούν άµεσα ή 
έµµεσα το περιβάλλον θα προσκρούσουν σε φραγµούς όσον αφορά την αξιοποίηση των 
διασυνοριακών χωρικών δεδοµένων τα οποία απαιτούνται για τις πολιτικές που έχουν ως 
αντικείµενο προβλήµατα µε διασυνοριακή χωρική διάσταση. 

                                                 
2 COM(2004)112 τελικό 
3 SDI in Europe, State of Play Spring 2003 (Υποδοµή χωρικών δεδοµένων στην Ευρώπη, Τρέχουσα 

κατάσταση – Άνοιξη 2003). 
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4. Συνοχή µε άλλες πολιτικές  

Υπάρχουν πολλά άλλα κοινοτικά µέσα που σχεδιάζονται ή έχουν ήδη θεσπιστεί µε σκοπό την 
προώθηση της διάθεσης πληροφοριών του δηµοσίου τοµέα. Τα σηµαντικότερα από αυτά 
είναι η οδηγία για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες4, η οδηγία για 
την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµοσίου τοµέα 5, η πρωτοβουλία GMES6 και το 
πρόγραµµα GALILEO.  

Απαιτούνται, ωστόσο, επιπλέον µέτρα για τη συναρµογή και εναρµόνιση των καταλλήλων 
για την άσκηση πολιτικής χωρικών δεδοµένων που προέρχονται από διάφορους τοµείς και 
καλύπτουν διάφορα επίπεδα, ώστε να αξιοποιηθεί όλο το δυναµικό της χωρικής 
πληροφόρησης. Η πρόταση INSPIRE συµπληρώνει, εποµένως, τα προαναφερθέντα µέσα και 
θα βοηθήσει στην εφαρµογή τους.  

Θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη το υπάρχον νοµικό πλαίσιο σχετικά µε την προστασία 
των δεδοµένων και τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

5. ∆ιεξοδική εκτίµηση του αντίκτυπου  

Τον Ιούνιο του 2002, η Επιτροπή εισήγαγε νέα ολοκληρωµένη διαδικασία εκτίµησης του 
αντίκτυπου µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της συνοχής του τρόπου διαµόρφωσης 
πολιτικής.7 Η πρωτοβουλία INSPIRE περιλαµβάνεται στον κατάλογο των προτάσεων του 
προγράµµατος εργασίας του 2003 για τις οποίες η Επιτροπή αποφάσισε να υποβληθούν σε 
εκτεταµένη εκτίµηση του αντίκτυπου.8 Κατόπιν τούτου, διενεργήθηκε διεξοδική εκτίµηση 
του αντίκτυπου της INSPIRE, στο πλαίσιο της οποίας εξετάστηκαν έξι επιλογές άσκησης 
πολιτικής. 9 

Οι απαιτούµενες επενδύσεις για την προτιµώµενη επιλογή - εστιασµένο πλαίσιο 
υποστηριζόµενο από οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ – θα βαρύνουν ως επί το πλείστον το δηµόσιο 
τοµέα και υπολογίζονται σε 3,6–5,4 εκατ. € ετησίως κατά µέσο όρο ανά κράτος µέλος της ΕΕ 
(ΕΕ25). Αυτό αντιπροσωπεύει µόνο το 1% των συνολικών δαπανών για χωρικές 
πληροφορίες.  

Στα οφέλη που θα προκύψουν περιλαµβάνονται περιβαλλοντικά οφέλη, ευρύτερα κοινωνικά 
οφέλη και οφέλη για τον ιδιωτικό τοµέα. Μόνο τα περιβαλλοντικά οφέλη προσδιορίστηκαν 
ποσοτικά. Το µέσο ετήσιο όφελος ανά κράτος µέλος (ΕΕ25) ανέρχεται σε 27-42 εκατ. €. 
Γνωρίζοντας ότι τα στοιχεία αυτά αντιπροσωπεύουν ένα τµήµα µόνο της συνολικής εικόνας, 
συµπεραίνεται ότι τα οφέλη υπερβαίνουν κατά πολύ τις αναγκαίες επενδύσεις. 

                                                 
4 ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26. 
5 ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90. 
6 COM(2004) 65 τελικό. 
7 COM(2002) 276. 
8 COM(2002) 590. 
9 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής “Extended impact assessment of INSPIRE” 

(∆ιεξοδική εκτίµηση του αντίκτυπου της πρωτοβουλίας INSPIRE) 
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6. ∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη για την πρωτοβουλία INSPIRE 

6.1. ∆ιαβούλευση µέσω του Ίντερνετ 

Σκοπός της διαβούλευσης µέσω του Ίντερνετ ήταν να ενηµερωθούν τα ενδιαφερόµενα µέρη 
για την πρωτοβουλία INSPIRE και να συγκεντρωθούν οι απόψεις και τα σχόλιά τους σχετικά 
µε τα διάφορα βασικά σηµεία που θα έπρεπε να καλύψει η προτεινόµενη οδηγία-πλαίσιο 
INSPIRE. Η διαβούλευση αυτή πραγµατοποιήθηκε από τις 29 Μαρτίου έως τις 6 Ιουνίου 
2003. 

Απήντησαν συνολικά 185 οργανισµοί και ιδιώτες από τα κράτη µέλη της ΕΕ και τις 
υποψήφιες για προσχώρηση χώρες. Οι απαντήσεις τους αντιπροσωπεύουν τις απόψεις άνω 
των 1.000 οργανισµών. 

Τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης µέσω Ίντερνετ κατέδειξαν τη σε µεγάλο βαθµό 
συµφωνία των ενδιαφεροµένων µερών µε την εκτίµηση των εµποδίων και των συνεπειών 
τους, καθώς και την ευρεία υποστήριξή τους προς την προτεινόµενη πρωτοβουλία INSPIRE. 
Άνω του 90% των συµµετεχόντων απήντησαν θετικά σε πολλές από τις ερωτήσεις που 
τέθηκαν σχετικά µε την ύπαρξη εµποδίων και την ανάγκη ανάπτυξης µέτρων στο πλαίσιο της 
INSPIRE. Λεπτοµερής ανάλυση των αποτελεσµάτων της εν λόγω διαβούλευσης παρέχεται 
στο Ίντερνετ (http://inspire.jrc.it/) 

6.2. ∆ηµόσια ακρόαση 

Η δηµόσια ακρόαση πραγµατοποιήθηκε στη Ρώµη στις 10 Ιουλίου 2003. Στόχος της ήταν να 
ενηµερωθούν τα ενδιαφερόµενα για την πρωτοβουλία INSPIRE µέρη σχετικά µε τα 
αποτελέσµατα της διαβούλευσης µέσω του Ίντερνετ και να ληφθούν οι αντιδράσεις τους 
όσον αφορά το σχέδιο διεξοδικής εκτίµησης του αντίκτυπου της INSPIRE. Η έκθεση της 
δηµόσιας ακρόασης διατίθεται στο Ίντερνετ (http://inspire.jrc.it/). 

7. Νοµικά στοιχεία της πρότασης 

7.1 Νοµική βάση 

Το άρθρο 175 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ αποτελεί την κατάλληλη νοµική βάση διότι τα 
χωρικά δεδοµένα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του είναι αναγκαία για τη στήριξη της 
χάραξης, εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών πολιτικών µε 
σκοπό την εξασφάλιση περιβαλλοντικής προστασίας υψηλού επιπέδου. Πέραν τούτου, το 
άρθρο 174 απαιτεί από την Κοινότητα να λαµβάνει υπόψη τα διαθέσιµα επιστηµονικά και 
τεχνικά δεδοµένα. Η πρωτοβουλία INSPIRE συµβάλλει στην ικανοποίηση της απαίτησης 
αυτής βοηθώντας την Κοινότητα να έχει πρόσβαση στα διαθέσιµα χωρικά δεδοµένα και να τα 
χρησιµοποιεί. 

Ορισµένα από τα εν λόγω χωρικά δεδοµένα είναι αναγκαία και στο πλαίσιο άλλων εθνικών 
και κοινοτικών πολιτικών, όπως της γεωργίας, των µεταφορών ή της περιφερειακής 
πολιτικής. Η επιλογή της νοµικής βάσης συµβιβάζεται µε την ανάγκη ενσωµάτωσης της 
περιβαλλοντικής διάστασης στις άλλες αυτές πολιτικές, µε σκοπό την προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης. 
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7.2 Επικουρικότητα και αναλογικότητα  

Η αρχή της επικουρικότητας έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι αποφάσεις λαµβάνονται 
όσο το δυνατό πλησιέστερα στον πολίτη και ότι ελέγχεται συνεχώς κατά πόσον οι ενέργειες 
που αναλαµβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο δικαιολογούνται σε σχέση µε τις εναλλακτικές 
λύσεις που υφίστανται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 

Περιβαλλοντικά φαινόµενα, όπως η αποδηµία των ειδών, ο άνεµος, οι ροές υδάτων δεν 
γνωρίζουν εθνικά σύνορα. Πέραν τούτου, οι πιέσεις και οι επιπτώσεις που υφίσταται το 
περιβάλλον (πληµµύρες, ρύπανση του αέρα και των υδάτων, κ.λπ.) συχνά διέρχονται τα 
εθνικά σύνορα. Οι περιβαλλοντικές πολιτικές χρειάζονται, εποµένως, οντότητες 
περιβαλλοντικής διαχείρισης που να καλύπτουν το έδαφος διαφόρων κρατών µελών, όπως οι 
περιοχές λεκάνης απορροής ποταµού που θεσπίστηκαν δυνάµει της οδηγίας-πλαισίου για τα 
ύδατα10. Για την αποτελεσµατική εφαρµογή και παρακολούθηση των πολιτικών αυτών 
απαιτούνται διαλειτουργικές, πέραν των εθνικών συνόρων, χωρικές πληροφορίες και 
απλοποιηµένη πρόσβαση και χρήση των εν λόγω πληροφοριών για όλα τα ενδιαφερόµενα 
µέρη. Η προτεινόµενη οδηγία θα εξασφαλίσει συνεπή, σε κοινοτικό επίπεδο, τεκµηρίωση των 
χωρικών δεδοµένων και της ποιότητάς τους, περισσότερες χωρικές πληροφορίες µε 
µεγαλύτερη συνοχή σε όλη την Κοινότητα, ενοποιηµένες σε κοινοτική κλίµακα υπηρεσίες για 
την ανεύρεση των πληροφοριών αυτών και την πρόσβαση σ’αυτές, καθώς και κοινοτικούς 
κανόνες για την πρόσβαση, ανταλλαγή και χρήση των πληροφοριών. Χωρίς την οδηγία αυτή, 
θα είναι δύσκολο για τα κράτη µέλη να καταστήσουν τα συστήµατά τους διαλειτουργικά, 
προσβάσιµα και χρησιµοποιήσιµα πέραν των συνόρων τους. Αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει 
σε συχνότερη διπλή και αναποτελεσµατική συλλογή δεδοµένων και να παρεµποδίσει τη 
χάραξη, εφαρµογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών 
που έχουν άµεση ή έµµεση επίπτωση στο περιβάλλον 

Η προτεινόµενη οδηγία δεν περιλαµβάνει µέτρα πέραν εκείνων που είναι αναγκαία για την 
επίτευξη των στόχων της. Έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να εµπλουτίζεται από τα διάφορα 
συστήµατα πληροφοριών που υπάρχουν ήδη στα κράτη µέλη και παρέχει ένα γενικό πλαίσιο 
ώστε να µπορούν να λειτουργούν σε συνέργια µεταξύ τους, ενταγµένα στην υποδοµή 
χωρικών πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η πρωτοβουλία INSPIRE θα 
επωφεληθεί επίσης από τους ήδη υπάρχοντες οργανισµούς που ασχολούνται µε τη χρήση και 
παραγωγή χωρικών δεδοµένων και θα εξασφαλίσει, από πλευράς οργάνωσης, µόνο τους 
γενικούς συντονιστικούς µηχανισµούς που απαιτούνται για τη λειτουργία της υποδοµής σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά την εναρµόνιση, η πρωτοβουλία INSPIRE θα ασχοληθεί 
µόνο µε τις πτυχές που είναι αναγκαίες για να επιτευχθεί συνοχή των χωρικών δεδοµένων 
µεταξύ των διαφόρων επιπέδων και θεµάτων και για να καταστούν διαθέσιµα για τη στήριξη 
των κοινοτικών πολιτικών. Η πρωτοβουλία INSPIRE, επί παραδείγµατι, δεν απαιτεί από τα 
κράτη µέλη να αλλάξουν τη µορφή των χωρικών δεδοµένων που κατέχουν· αντ’ αυτού, 
µπορούν να χρησιµοποιήσουν διεπαφές που µετατρέπουν ετερογενή δεδοµένα σε δεδοµένα 
ενιαίου τύπου. 

                                                 
10 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1. 
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Η παρούσα πρόταση λαµβάνει τη µορφή οδηγίας-πλαισίου ώστε να αφήνει περιθώριο στα 
κράτη µέλη να προσαρµόζουν τα απαιτούµενα για την επίτευξη των τεθέντων στόχων µέτρα 
στις ειδικές τους καταστάσεις. Οι εκτελεστικές διατάξεις τεχνικής και περισσότερο 
κανονιστικής φύσεως θα θεσπίζονται µε τη διαδικασία της επιτροπής. Οι διατάξεις αυτές 
είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η γενική συνοχή που χρειάζεται η υποδοµή χωρικών 
πληροφοριών στην Ευρώπη προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της στήριξης των 
κοινοτικών πολιτικών. Με τη διαδικασία της επιτροπής εξασφαλίζεται επίσης επαρκής 
ευελιξία ώστε η υποδοµή χωρικών πληροφοριών στην Ευρώπη να δύναται να προσαρµόζεται 
στην τεχνολογική πρόοδο και στις νεοεµφανιζόµενες πολιτικές προτεραιότητες. 

Η πρόταση ασχολείται µόνο µε τις πτυχές που πρέπει να ρυθµιστούν σε επίπεδο ΕΕ για να 
εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της συνθήκης ΕΚ. Τα περισσότερα µέτρα παρέχουν τη 
δυνατότητα στα κράτη µέλη να συνεχίσουν να χρησιµοποιούν τα συστήµατα και τις 
οργανωτικές δοµές που υπάρχουν στη χώρα τους, επιβάλλοντας µόνο τα µέτρα που είναι 
αναγκαία για να καταστούν διαλειτουργικά τα υπάρχοντα συστήµατα ή για να αρθούν οι 
υφιστάµενοι φραγµοί. Πέραν τούτου, έχουν προβλεφθεί ορισµένοι περιορισµοί για την 
αποφυγή τυχόν δυσανάλογης πρόσθετης διοικητικής επιβάρυνσης των κρατών µελών, και η 
πρόταση εισάγει επίσης διασφαλίσεις για να µην παρεµποδίζεται η καινοτοµία, 
εξασφαλίζοντας το άνοιγµα στη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα 

7.3 Πώς ελήφθησαν υπόψη στην πρόταση τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων µε 
τα ενδιαφερόµενα µέρη και η διεξοδική εκτίµηση του αντίκτυπου; 

Τα αποτελέσµατα της διεξοδικής εκτίµησης του αντίκτυπου και τα σχόλια των 
ενδιαφεροµένων µερών χρησιµοποιήθηκαν ως βάση για την αναθεώρηση των µέτρων που 
προέβλεπε το διαθέσιµο µέσω του Ίντερνετ έγγραφο διαβούλευσης σχετικά µε την 
πρωτοβουλία INSPIRE και του σχεδίου διεξοδικής εκτίµησης του αντίκτυπου, µε 
αποτέλεσµα να εκπονηθεί πρόταση βασισµένη στην επιλογή 4 της διεξοδικής εκτίµησης του 
αντίκτυπου. Σε σχέση µε τα µέτρα που περιελάµβανε το έγγραφο διαβούλευσης INSPIRE: 

• Το πεδίο εφαρµογής της πρότασης περιορίστηκε κατόπιν των ανησυχιών που 
διατυπώθηκαν όσον αφορά τον προϋπολογισµό και τον βαθµό φιλοδοξίας της 
πρωτοβουλίας INSPIRE. Το πεδίο εφαρµογής περιορίστηκε κατά 35%, ποσοστό που 
αντιπροσωπεύει τη µείωση του αριθµού θεµάτων χωρικών δεδοµένων που καλύπτονται 
από την πρωτοβουλία INSPIRE. 

• Εγκαταλείφθηκαν οι απαιτήσεις σχετικά µε τη συλλογή νέων πολυθεµατικών χωρικών 
δεδοµένων για την κατάσταση του περιβάλλοντος. 

• Μειώθηκαν οι απαιτήσεις εναρµόνισης για ορισµένα σύνολα χωρικών δεδοµένων 
θεµατικού κυρίως χαρακτήρα, επιτρέποντας µια καλύτερη αξιοποίηση της συνέργιας 
µεταξύ INSPIRE και υφισταµένων δραστηριοτήτων εναρµόνισης. 
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• Η ανοικτή πρόσβαση στην υποδοµή χωρικών πληροφοριών στην Ευρώπη εξασφαλίζεται 
µε την παροχή στον ιδιωτικό τοµέα, της δυνατότητας τηλεφόρτωσης χωρικών δεδοµένων 
και υπηρεσιών στην υποδοµή, σε εκούσια βάση και υπό ορισµένες προϋποθέσεις. 

• Αποσαφηνίστηκαν οι διασυνδέσεις µεταξύ INSPIRE και GMES. 

• Η οργάνωση των παραρτηµάτων και οι περιγραφές των θεµάτων χωρικών δεδοµένων 
αναθεωρήθηκαν. 

• Προστέθηκαν διατάξεις για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων. 

Ωστόσο, πολλά από τα σχόλια αφορούν θέµατα εφαρµογής και θα ληφθούν υπόψη κατά την 
υλοποίηση της πρωτοβουλίας INSPIRE. 
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2004/0175 (COD) 

Πρόταση 

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη δηµιουργία υποδοµής χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα (INSPIRE) 
 

Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 
παράγραφος 1, 

την πρόταση της Επιτροπής,11 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής,12 

τη γνώµη της Επιτροπής Περιφερειών,13 

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251 της συνθήκης,14 

Εκτιµώντας τα εξής: 

(1) Η κοινοτική πολιτική στον τοµέα του περιβάλλοντος πρέπει να αποσκοπεί σε υψηλό 
επίπεδο προστασίας λαµβάνοντας υπόψη τις ανόµοιες καταστάσεις στις διάφορες 
περιφέρειες της Κοινότητας. Κατά την χάραξη της πολιτικής της στον τοµέα του 
περιβάλλοντος, η Κοινότητα οφείλει να λαµβάνει υπόψη τα διαθέσιµα επιστηµονικά 
και τεχνικά δεδοµένα, τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις διάφορες περιφέρειες της 
Κοινότητας, την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του συνόλου της Κοινότητας 
και την ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών της. Πολλά θέµατα πληροφοριών που 
αφορούν χωρικά χαρακτηριστικά απαιτούνται για ευρύ φάσµα περιβαλλοντικών 
πολιτικών. Επιπλέον, οι ίδιες πληροφορίες απαιτούνται συχνά για τη χάραξη και την 
εφαρµογή άλλων πολιτικών της Κοινότητας, στις οποίες πρέπει να ενσωµατώνονται οι 
απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Συνθήκης. 
Για να επιτευχθεί αυτή η ολοκλήρωση είναι αναγκαίο να καθιερωθεί σε κάποιο βαθµό 
ο συντονισµός µεταξύ των χρηστών και των παρόχων των πληροφοριών επ’ αυτών 

                                                 
11 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
12 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
13 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
14 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
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των θεµάτων, ώστε να είναι δυνατός ο συνδυασµός των πληροφοριών και της γνώσης 
που προέρχονται από διάφορους τοµείς. 

(2) Το Έκτο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον, που θεσπίστηκε µε την απόφαση 
αριθ. 1600/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου15 απαιτεί να 
διασφαλιστεί πλήρως ότι η χάραξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της Κοινότητας 
γίνεται κατά ολοκληρωµένο τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές και τοπικές 
διαφορές. Σύµφωνα µε το εν λόγω πρόγραµµα επιδιώκεται, επιπλέον, να δοθεί 
έµφαση στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης των πολιτών και των τοπικών αρχών και τη βελτίωση της 
επιστηµονικής γνώσης καθώς και των δεδοµένων και πληροφοριών για την 
κατάσταση και τις τάσεις του περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα απαιτείται 
επίσης να επιδιωχθούν οι ακόλουθες δράσεις προτεραιότητας: εκ των προτέρων και εκ 
των υστέρων αξιολόγηση των µέτρων άσκησης πολιτικής· ανάπτυξη συνδέσεων 
µεταξύ περιβαλλοντικών και άλλων φορέων στους τοµείς της ενηµέρωσης, της 
κατάρτισης, της έρευνας, της εκπαίδευσης και άσκησης πολιτικής· εξασφάλιση 
τακτικής πληροφόρησης, µεταξύ άλλων, για την ενηµέρωση του ευρύτερου κοινού 
καθώς και ανασκόπηση και τακτική παρακολούθηση των συστηµάτων πληροφόρησης 
και υποβολής εκθέσεων. Επιπλέον, απαιτείται να καλυφθούν αποτελεσµατικά από την 
µελλοντική περιβαλλοντική νοµοθεσία η παρακολούθηση και η συλλογή δεδοµένων 
και να ενισχυθεί η ανάπτυξη εφαρµογών και εργαλείων παρακολούθησης της γης για 
να υποστηριχθεί η συγκρότηση κατάλληλων συστηµάτων συλλογής δεδοµένων από 
τα κράτη µέλη. Υπάρχουν πολλά σοβαρά προβλήµατα ως προς τη διαθεσιµότητα, την 
ποιότητα, την οργάνωση και την πρόσβαση στις χωρικές πληροφορίες που 
απαιτούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται στο Έκτο Πρόγραµµα 
∆ράσης για το Περιβάλλον. 

(3) Τα προβλήµατα ως προς τη διαθεσιµότητα, την ποιότητα, την οργάνωση και την 
πρόσβαση στις χωρικές πληροφορίες είναι κοινά για πλήθος θεµάτων άσκησης 
πολιτικής και πληροφόρησης και απαντούν σε όλες τις βαθµίδες των δηµοσίων 
αρχών. Προς επίλυση αυτών των προβληµάτων απαιτούνται µέτρα για την ανταλλαγή, 
τον µερισµό, την πρόσβαση και τη χρήση διαλειτουργικών χωρικών δεδοµένων και 
υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων µεταξύ όλων των βαθµίδων δηµόσιας διοίκησης και 
µεταξύ διαφορετικών κλάδων. Πρέπει ως εκ τούτου να δηµιουργηθεί υποδοµή 
χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα. 

(4) Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αποκαλούµενη 
επίσης INPIRE, πρέπει να βασισθεί σε υποδοµές χωρικών πληροφοριών 
δηµιουργηµένες από τα κράτη µέλη και οι οποίες έχουν καταστεί συµβατές βάσει 
κοινών κανόνων και συµπληρώνονται µε µέτρα σε επίπεδο Κοινότητας. Τα µέτρα 
αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν ότι υποδοµές χωρικών πληροφοριών δηµιουργηµένες 
από τα κράτη µέλη είναι συµβατές και αξιοποιήσιµες διασυνοριακώς.  

(5) Οι υποδοµές χωρικών πληροφοριών στα κράτη µέλη πρέπει να έχουν σχεδιαστεί έτσι 
ώστε να εξασφαλίζουν ότι: τα χωρικά δεδοµένα καταχωρούνται σε µνήµες, 
καθίστανται διαθέσιµα και συντηρούνται στο πλέον ενδεδειγµένο επίπεδο· είναι 
δυνατόν να συνδυαστούν µε συνεκτικό τρόπο χωρικά δεδοµένα από διαφορετικές 

                                                 
15 ΕΕ L 242, 10.9.2002, σ. 1. 
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πηγές απ’ όλη την Κοινότητα και είναι δυνατός ο µερισµός τους µεταξύ διαφορετικών 
χρηστών και εφαρµογών· είναι δυνατός ο µερισµός µεταξύ όλων των διαφορετικών 
βαθµίδων δηµοσίων αρχών των χωρικών δεδοµένων που έχουν συλλεχθεί σε µια µόνο 
βαθµίδα δηµόσιας αρχής· είναι διαθέσιµα χωρικά δεδοµένα υπό όρους που δεν 
περιορίζουν την ευρεία χρήση τους· είναι εύκολη η εξεύρεση των διαθέσιµων 
χωρικών δεδοµένων, η αξιολόγηση της καταλληλότητας χρήσης τους και η 
εξοικείωση µε τους όρους που ισχύουν για τη χρήση τους. 

(6) Υφίσταται κάποιος βαθµός αλληλεπικάλυψης µεταξύ των χωρικών πληροφοριών που 
διέπονται από την παρούσα οδηγία και των πληροφοριών που διέπονται από την 
οδηγία 2003/4/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης 
Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες16. 
Ωστόσο, οι τεχνικές και οικονοµικές πτυχές των χωρικών πληροφοριών 
παρεµποδίζουν την χρήση τους για την υποστήριξη των περιβαλλοντικών πολιτικών 
και την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών σε άλλες πολιτικές. Κατά 
συνέπεια, είναι αναγκαίες ειδικές διατάξεις για τις χωρικές πληροφορίες όσον αφορά 
τις υποχρεώσεις, τις εξαιρέσεις και τις διασφαλίσεις. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται 
µε την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/4/EΚ εξαιρουµένων ορισµένων διατάξεων 
σχετικά µε τους λόγους περιορισµού της πρόσβασης στα χωρικά δεδοµένα που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, ώστε να αποφευχθεί η δυνατότητα 
αδικαιολόγητων περιορισµών πρόσβασης σε χωρικά δεδοµένα που καλύπτονται από 
την παρούσα οδηγία. 

(7) Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/98/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Νοεµβρίου 2003, για 
την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δηµοσίου τοµέα17, της οποίας οι στόχοι 
συµπληρώνουν τους στόχους της παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, η Επιτροπή πρέπει να 
λάβει περαιτέρω µέτρα που να πραγµατεύονται προβλήµατα σχετικά µε την 
περαιτέρω χρήση της ειδικής κατηγορίας πληροφοριών του δηµοσίου τοµέα η οποία 
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.  

(8) Η δηµιουργία Υποδοµής Χωρικών Πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα 
προσδώσει σηµαντική προστιθέµενη αξία σε άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες - 
επωφελούµενη ταυτόχρονα από αυτές - όπως ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του 
Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 2002, για τη δηµιουργία της κοινής επιχείρησης 
Galileo18 και η Παγκόσµια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας 
(GMES)- Ανάπτυξη ικανότητας GMES µέχρι το 200819. Για να αξιοποιηθούν οι 
συνέργειες µεταξύ αυτών των πρωτοβουλιών τα κράτη µέλη πρέπει να εξετάσουν την 
αξιοποίηση δεδοµένων και υπηρεσιών Galileo και GMES από τη στιγµή που θα 
διατίθενται, ιδίως εκείνων του Galileo για χρονική και χωρική αναφορά. 

(9) Πολλές πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο για τη 
συλλογή, εναρµόνιση ή οργάνωση της διάδοσης ή της χρήσης των χωρικών 
πληροφοριών. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι δυνατό να έχουν καθιερωθεί µε κοινοτική 
νοµοθεσία (για παράδειγµα, µε την απόφαση 2000/479/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης 

                                                 
16 ΕΕ L 41, 14.2.2003, σ. 26. 
17 ΕΕ L 345, 31.12.2003, σ. 90. 
18 ΕΕ L 138, 28.5.2002, σ. 1. 
19 COM(2004) 65 τελικό. 
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Ιουλίου 2000, περί υιοθέτησης ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) 
σύµφωνα µε το άρθρο 15 της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την 
ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC)20, τον κανονισµό (EΚ) 
αριθ. 2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης 
Νοεµβρίου 2003, για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών 
αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα, Έµφαση στα ∆άση21), στο πλαίσιο προγραµµάτων 
χρηµατοδοτούµενων από την Κοινότητα (για παράδειγµα, δεδοµένα εδαφικής 
κάλυψης CORINE, Σύστηµα πληροφοριών για την ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών) ή 
είναι δυνατόν να προκύπτουν από πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο. Η παρούσα οδηγία όχι µόνο θα συµπληρώσει τις πρωτοβουλίες 
αυτές επειδή θα αποτελέσει το πλαίσιο που θα τους προσφέρει τη δυνατότητα να 
καταστούν διαλειτουργικές, αλλά και θα στηριχθεί στην υπάρχουσα πείρα και 
πρωτοβουλίες ούτως ώστε να µην επαναληφθούν εργασίες που έχουν ήδη επιτελεσθεί. 

(10) Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρµόζεται σε χωρικά δεδοµένα τα οποία οι ίδιες οι 
δηµόσιες αρχές έχουν στην κατοχή τους ή κατέχουν τρίτοι για λογαριασµό των 
δηµοσίων αρχών και στη χρήση χωρικών δεδοµένων από δηµόσιες αρχές για την 
άσκηση της δηµόσιας αποστολής τους. Ωστόσο, υπό ορισµένους όρους, η οδηγία 
πρέπει επίσης να εφαρµόζεται σε χωρικά δεδοµένα που κατέχουν φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα εκτός των δηµοσίων αρχών, υπό την προϋπόθεση ότι ζητούνται από αυτά τα 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

(11) Στην παρούσα οδηγία δεν πρέπει να καθορίζονται απαιτήσεις για τη συλλογή νέων 
δεδοµένων σχετικά µε την κατάσταση του περιβάλλοντος ή για τη διαβίβαση αυτών 
των πληροφοριών στην Επιτροπή, δεδοµένου ότι τα θέµατα αυτά ρυθµίζονται από 
άλλη περιβαλλοντική νοµοθεσία.  

(12) Η υλοποίηση των εθνικών υποδοµών πρέπει να είναι σταδιακή και, κατά συνέπεια, 
στα θέµατα χωρικών δεδοµένων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία πρέπει να 
δοθεί διαφορετικός βαθµός προτεραιότητας. Για την υλοποίηση πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες για χωρικά δεδοµένα για ευρεία κλίµακα εφαρµογών 
σε διαφορετικά πεδία άσκησης πολιτικής, οι προτεραιότητες των δράσεων που 
προβλέπονται υπό τις κοινοτικές πολιτικές για τις οποίες χρειάζονται εναρµονισµένα 
χωρικά δεδοµένα και η πρόοδος που έχει ήδη επιτευχθεί από τις προσπάθειες 
εναρµόνισης που έχουν καταβληθεί στα κράτη µέλη.  

(13) Η απώλεια χρόνου και πόρων για την αναζήτηση ήδη υπαρχόντων χωρικών 
δεδοµένων ή για να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν για 
συγκεκριµένο σκοπό αποτελεί καίριο εµπόδιο για την πλήρη αξιοποίηση των 
διαθέσιµων δεδοµένων. Τα κράτη µέλη θα πρέπει κατά συνέπεια να παρέχουν 
περιγραφές των διαθέσιµων συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων υπό µορφή 
µεταδεδοµένων.  

(14) Επειδή η ευρύτατη ποικιλία των µορφοτύπων και δοµών οργάνωσης των χωρικών 
δεδοµένων και της πρόσβασης σε αυτά στην Κοινότητα εµποδίζει την 
αποτελεσµατική εκπόνηση, εφαρµογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
κοινοτικής νοµοθεσίας που επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα το περιβάλλον, πρέπει να 

                                                 
20 ΕΕ L 192, 28.7.2000, σ. 36. 
21 ΕΕ L 324, 11.12.2003, σ. 1. 
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προβλεφθούν εκτελεστικά µέτρα ώστε να διευκολυνθεί η χρήση των χωρικών 
δεδοµένων από διαφορετικές πηγές σε όλα τα κράτη µέλη. Ο σχεδιασµός των µέτρων 
αυτών πρέπει να καθιστά διαλειτουργικά τα σύνολα χωρικών δεδοµένων και τα κράτη 
µέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισµό οποιαδήποτε 
δεδοµένα ή πληροφορίες χρειάζονται για επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα.  

(15) ∆ικτυακές υπηρεσίες είναι αναγκαίες για τον µερισµό χωρικών δεδοµένων µεταξύ των 
διαφόρων βαθµίδων δηµοσίων αρχών στην Κοινότητα. Αυτές οι δικτυακές υπηρεσίες 
πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα εξεύρεσης, µετασχηµατισµού, απεικόνισης και 
τηλεφόρτωσης από την υποδοµή (download) των χωρικών δεδοµένων και επίκληση 
χωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου. Οι υπηρεσίες του 
δικτύου πρέπει να λειτουργούν σύµφωνα µε συµφωνηµένες προδιαγραφές και 
ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των 
υποδοµών που έχουν συγκροτηθεί από τα κράτη µέλη. Το δίκτυο υπηρεσιών πρέπει 
επίσης να περιλαµβάνει υπηρεσίες τηλεφόρτωσης προς την υποδοµή (upload) ώστε οι 
δηµόσιες αρχές να έχουν τη δυνατότητα να καθιστούν διαθέσιµα τα σύνολα και τις 
υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων. 

(16) Η πείρα στα κράτη µέλη έχει δείξει ότι είναι σηµαντικό, για την επιτυχή υλοποίηση 
υποδοµής χωρικών πληροφοριών, να διατίθεται δωρεάν στο κοινό ένας ελάχιστος 
αριθµός υπηρεσιών. Τα κράτη µέλη πρέπει λοιπόν να προσφέρουν δωρεάν και 
τουλάχιστον τις υπηρεσίες εξεύρεσης και απεικόνισης συνόλων χωρικών δεδοµένων.  

(17) Τρίτα µέρη έχουν στην κατοχή τους ή διαχειρίζονται ορισµένα σύνολα και υπηρεσίες 
χωρικών δεδοµένων σχετικών µε κοινοτικές πολιτικές οι οποίες άµεσα ή έµµεσα 
αφορούν το περιβάλλον. Κατά συνέπεια, τα κράτη µέλη πρέπει να προσφέρουν στα 
τρίτα µέρη τη δυνατότητα να συµβάλλουν στις εθνικές υποδοµές, υπό τον όρο ότι δεν 
υποβαθµίζεται η συνοχή και η ευκολία χρήσης των χωρικών δεδοµένων και των 
υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων που καλύπτονται από αυτές τις υποδοµές. 

(18) Προκειµένου να βοηθηθεί η ενσωµάτωση των εθνικών υποδοµών στην υποδοµή 
χωρικών πληροφοριών της Κοινότητας, τα κράτη µέλη πρέπει να παρέχουν πρόσβαση 
στις υποδοµές τους µέσω της δικτυακής πύλης γεωγραφικών δεδοµένων (geo-portal) 
της Κοινότητας που διαχειρίζεται η Επιτροπή, καθώς και µέσω οποιωνδήποτε 
σηµείων πρόσβασης τα οποία αποφασίζουν να λειτουργήσουν τα ίδια. 

(19) Για να καταστούν διαθέσιµες οι πληροφορίες από διαφορετικές βαθµίδες δηµοσίων 
αρχών, τα κράτη µέλη πρέπει να εξαλείψουν τους φραγµούς που αντιµετωπίζουν εν 
προκειµένω οι δηµόσιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όταν 
ασκούν δηµόσια αποστολή που έχει ενδεχοµένως άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο στο 
περιβάλλον. Οι φραγµοί πρέπει να αρθούν στο σηµείο όπου οι πληροφορίες 
προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για την άσκηση δηµόσιας αποστολής. Όταν οι 
δηµόσιες αρχές ασκούν εµπορικές δραστηριότητες και δηµόσια αποστολή, τα κράτη 
µέλη πρέπει να λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα µέτρα για να αποφευχθεί νόθευση του 
ανταγωνισµού. 

(20) Τα πλαίσια για τον µερισµό των χωρικών δεδοµένων µεταξύ δηµοσίων αρχών πρέπει 
να είναι ουδέτερα όχι µόνον ως προς τις δηµόσιες αρχές εντός του κράτους µέλους, 
αλλά και έναντι των δηµοσίων αρχών άλλων κρατών µελών και των θεσµικών 
οργάνων της Κοινότητας. ∆εδοµένου ότι τα όργανα και οι οργανισµοί της Κοινότητας 
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χρειάζονται συχνά να ενσωµατώσουν και να έχουν πρόσβαση σε χωρικές 
πληροφορίες από όλα τα κράτη µέλη, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και 
χρήσης χωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων υπό εναρµονισµένους 
όρους. 

(21) Με σκοπό να προσφερθούν κίνητρα για την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέµενης 
αξίας από τρίτα µέρη, προς όφελος τόσο των δηµοσίων αρχών όσο και του κοινού, 
είναι απαραίτητο να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η περαιτέρω χρήση χωρικών 
δεδοµένων που υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια ή τα εθνικά σύνορα.  

(22) Για την αποτελεσµατική υλοποίηση των υποδοµών χωρικών πληροφοριών απαιτείται 
συντονισµός όλων όσων ενδιαφέρονται για την συγκρότηση τέτοιων υποδοµών, 
ανεξαρτήτως εάν συµβάλλουν µε χωρικές πληροφορίες ή είναι χρήστες τους. Οι 
κατάλληλες δοµές συντονισµού πρέπει κατά συνέπεια να καθιερωθούν σε επίπεδο 
κράτους µέλους και σε επίπεδο Κοινότητας. 

(23) Για να αξιοποιηθεί η σχετική πείρα των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης, 
ενδείκνυται τα αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας µέτρα να 
υποστηρίζονται από πρότυπα που έχουν εγκριθεί από ευρωπαϊκούς οργανισµούς 
τυποποίησης σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην oδηγία 98/34/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την 
καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και 
κανονισµών22. 

(24) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος, ο οποίος ιδρύθηκε µε τον κανονισµό 
(ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συµβουλίου της 7ης Μαΐου 1990 για την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος και του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Πληροφοριών 
και Παρατηρήσεων σχετικά µε το Περιβάλλον23, έχει ως καθήκον να παρέχει στην 
Κοινότητα αντικειµενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιµες πληροφορίες σε κοινοτικό 
επίπεδο και αποσκοπεί, µεταξύ άλλων, στη βελτίωση της ροής των σχετικών µε την 
άσκηση πολιτικής περιβαλλοντικών πληροφοριών µεταξύ κρατών µελών και των 
οργάνων της Κοινότητας. Κατά συνέπεια, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος 
πρέπει να συµβάλει δραστήρια στην εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.  

(25) ∆εδοµένου ότι η παρούσα συνιστά οδηγία-πλαίσιο, η εφαρµογή της απαιτεί περαιτέρω 
αποφάσεις µε τις οποίες να λαµβάνονται υπόψη η εξέλιξη σε πολιτικό, θεσµικό και 
οργανωτικό επίπεδο και η ταχύρυθµη τεχνολογική πρόοδος των συστηµάτων και 
υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων. Τα µέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρµογή της 
παρούσας οδηγίας πρέπει κατά συνέπεια να θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 24. 

                                                 
22 ΕΕ L 204, 21.7.1998, σ. 37. 
23 ΕΕ L 120, 11.5.1990, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 1641/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 1). 
24 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. 
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(26) Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για αποφάσεις σχετικά µε την εφαρµογή της 
παρούσας οδηγίας και µε τη µελλοντική εξέλιξη της υποδοµής χωρικών πληροφοριών 
στην Κοινότητα απαιτεί τη συνεχή παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας 
οδηγίας και τακτική υποβολή εκθέσεων. 

(27) Ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η καθιέρωση υποδοµής χωρικών πληροφοριών 
στην Κοινότητα, δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη λόγω των 
διεθνικών πτυχών και λόγω της γενικής ανάγκης συντονισµού των όρων πρόσβασης 
στις χωρικές πληροφορίες εντός της Κοινότητας. Ως εκ τούτου, ο στόχος αυτός είναι 
δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Κοινότητας και η Κοινότητα δύναται να 
θεσπίζει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω 
άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών 
των στόχων.  

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

Κεφάλαιο I 
Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 1 

1. Στην παρούσα οδηγία ορίζονται οι γενικοί κανόνες για την δηµιουργία υποδοµής 
χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα, για τους σκοπούς της περιβαλλοντικής 
πολιτικής της Κοινότητας και της άσκησης πολιτικών ή δραστηριοτήτων που 
ενδέχεται να έχουν άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

2. Η υποδοµή χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα βασίζεται σε υποδοµές χωρικών 
πληροφοριών που έχουν δηµιουργήσει και διαχειρίζονται τα κράτη µέλη. 

Τα συστατικά στοιχεία των υποδοµών αυτών αποτελούν µεταδεδοµένα, σύνολα 
χωρικών δεδοµένων και υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων· δικτυακές υπηρεσίες και 
τεχνολογίες· συµφωνίες µερισµού, πρόσβασης και χρήσης· καθώς και µηχανισµοί, 
µέθοδοι και διαδικασίες συντονισµού και παρακολούθησης.  

Άρθρο 2 

1. Η παρούσα οδηγία καλύπτει αναγνωρίσιµες συλλογές χωρικών δεδοµένων, στο εξής 
"σύνολα χωρικών δεδοµένων", που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) αφορούν περιοχή υπό τη δικαιοδοσία κράτους µέλους ή την αποκλειστική 
οικονοµική ζώνη του/περιοχή έρευνας και διάσωσης ή υπό ισοδύναµο 
καθεστώς·  

β) είναι σε ηλεκτρονική µορφή·  

γ) βρίσκονται στην κατοχή ενός εκ των κατωτέρω: 
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(i) δηµόσιας αρχής, έχουν παραχθεί ή παραληφθεί από δηµόσια αρχή, ή τα 
διαχειρίζεται ή τα επικαιροποιεί αυτή η αρχή· 

(ii) φυσικού ή νοµικού προσώπου για λογαριασµό δηµόσιας αρχής· 

(ii) τρίτου µέρους στο οποίο έχουν διατεθεί υπηρεσίες τηλεφόρτωσης προς 
την υποδοµή σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 3· 

δ) αφορούν ένα ή περισσότερα θέµατα που καταλογογραφούνται στα 
παραρτήµατα Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ. 

2. Η παρούσα οδηγία καλύπτει, πέραν των συνόλων χωρικών δεδοµένων που 
καθορίζονται στην παράγραφο 1, τις πράξεις που είναι δυνατό να εκτελούνται, µε 
την επίκληση εφαρµογής πληροφορικής, στα χωρικά δεδοµένα που περιέχονται στα 
εν λόγω σύνολα δεδοµένων ή στα σχετικά µεταδεδοµένα, στο εξής καλούµενες 
"υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων". 

3. Στην περίπτωση συνόλων χωρικών δεδοµένων που πληρούν την προϋπόθεση που 
ορίζεται ανωτέρω στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1, αλλά των οποίων τα 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας κατέχει τρίτο µέρος, επιτρέπεται στη δηµόσια 
αρχή να ενεργήσει σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία µόνον µε τη συναίνεση του εν 
λόγω τρίτου µέρους.  

4. Τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ είναι δυνατό να προσαρµόζονται από την Επιτροπή 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 ώστε να 
λαµβάνονται υπόψη οι εξελισσόµενες ανάγκες για χωρικά δεδοµένα προς στήριξη 
των κοινοτικών πολιτικών οι οποίες αφορούν άµεσα ή έµµεσα το περιβάλλον.  

Άρθρο 3 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/4/EΚ, εκτός εάν 
ορίζεται άλλως.  

2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/98/EΚ.  

Άρθρο 4  

Στην περίπτωση συνόλων χωρικών δεδοµένων τα οποία έχει στην κατοχή της δηµόσια αρχή ή 
κατέχει τρίτο µέρος για λογαριασµό δηµόσιας αρχής σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 
στοιχείο γ), όταν πρόκειται για αρχή της κατώτατης δυνατής βαθµίδας σε κράτος µέλος, η 
οδηγία ισχύει µόνο για τα σύνολα χωρικών δεδοµένων των οποίων η συλλογή ή η διάδοση 
συντονίζεται από άλλη δηµόσια αρχή ή απαιτείται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. 

Άρθρο 5 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ως δηµόσια αρχή νοείται: 

α) η κυβέρνηση ή άλλη δηµόσια διοίκηση, συµπεριλαµβανοµένων δηµόσιων 
συµβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο · 
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β) οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκτελεί δηµόσια διοικητικά καθήκοντα 
δυνάµει του εθνικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων ειδικών αρµοδιοτήτων, 
δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών σχετικών µε το περιβάλλον· 

γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα ή αρµοδιότητες 
δηµόσιας αρχής, ή παρέχει δηµόσιες υπηρεσίες, υπό τον έλεγχο φορέα ή προσώπου 
που εµπίπτει στα στοιχεία α) ή β). 

Τα κράτη µέλη επιτρέπεται να προβλέπουν ότι δεν πρέπει να θεωρούνται ως δηµόσιες αρχές 
για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας οργανισµοί ή όργανα που ενεργούν υπό δικαστική ή 
νοµοθετική ιδιότητα. 

Άρθρο 6 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:  

(1) "χωρικά δεδοµένα", οποιαδήποτε δεδοµένα αφορούν άµεσα ή έµµεσα συγκεκριµένη 
τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή· 

(2) "χωροαντικείµενο", αφηρηµένη παρουσίαση υλικής οντότητας που σχετίζεται µε 
συγκεκριµένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή· 

(3) "µεταδεδοµένα", πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν σύνολα χωρικών δεδοµένων 
και υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων και καθιστούν δυνατή την εξεύρεση, την 
καταλογογράφηση και την χρήση τους· 

(4) "τρίτο µέρος", οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δεν είναι δηµόσια αρχή.  

Άρθρο 7 

Τα κράτη µέλη δηµιουργούν και λειτουργούν υποδοµές για χωρικές πληροφορίες σύµφωνα 
µε την παρούσα οδηγία. 

Κεφάλαιο II 
Μεταδεδοµένα 

Άρθρο 8 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι δηµιουργούνται µεταδεδοµένα για τα σύνολα και 
τις υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων και ότι αυτά τα µεταδεδοµένα επικαιροποιούνται. 

2. Τα µεταδεδοµένα περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε τα εξής: 

α) τη συµµόρφωση των συνόλων χωρικών δεδοµένων µε τις εκτελεστικές 
διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1· 

β) τα δικαιώµατα χρήσης συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων· 
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γ) την ποιότητα και την εγκυρότητα των χωρικών δεδοµένων· 

δ) τις δηµόσιες αρχές που είναι αρµόδιες για τη δηµιουργία, διαχείριση, 
συντήρηση και διανοµή συνόλων χωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών χωρικών 
δεδοµένων· 

ε) τα σύνολα χωρικών δεδοµένων στα οποία η πρόσβαση του κοινού είναι 
περιορισµένη σύµφωνα µε το άρθρο 19 καθώς και τους λόγους της 
περιορισµένης πρόσβασης.  

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
µεταδεδοµένα είναι πλήρη και υψηλής ποιότητας.  

Άρθρο 9 

Τα κράτη µέλη δηµιουργούν τα µεταδεδοµένα που προβλέπονται στο άρθρο 8 σύµφωνα µε το 
ακόλουθο χρονοδιάγραµµα: 

α) εντός [3 ετών µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα σύνολα 
χωρικών δεδοµένων που υπάγονται σε ένα ή περισσότερα θέµατα τα οποία 
καταλογογραφούνται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ· 

β) εντός [6 ετών µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα σύνολα 
χωρικών δεδοµένων που υπάγονται σε ένα ή περισσότερα θέµατα τα οποία 
καταλογογραφούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ. 

Άρθρο 10 

Η Επιτροπή θεσπίζει τους κανόνες για την εφαρµογή του άρθρου 8 σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2. 

Κεφάλαιο III 
∆ιαλειτουργικότητα των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών 

δεδοµένων 

Άρθρο 11 

1. Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 
2, θεσπίζει εκτελεστικές διατάξεις όπου καθορίζονται τα εξής: 

α) εναρµονισµένες προδιαγραφές για τα χωρικά δεδοµένα· 

β) ρυθµίσεις για την ανταλλαγή χωρικών δεδοµένων. 

2. Παρέχεται η δυνατότητα συµµετοχής στην εκπόνηση των εκτελεστικών διατάξεων 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 σε πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τα χωρικά 
δεδοµένα λόγω του ρόλου τους στην υποδοµή χωρικών πληροφοριών, στα οποία 



 

EL 20   EL 

περιλαµβάνονται οι χρήστες, οι παραγωγοί, οι πάροχοι υπηρεσίας προστιθέµενης 
αξίας ή ο συντονιστικός φορέας. 

Άρθρο 12 

1. Οι εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) εκπονούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ότι είναι δυνατός ο συνδυασµός 
συνόλων χωρικών δεδοµένων, ή η διάδραση υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε το 
αποτέλεσµα να είναι συνεκτικός συνδυασµός συνόλων ή υπηρεσιών χωρικών 
δεδοµένων που να ενέχει προστιθέµενη αξία, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες 
προσπάθειες από τον χειριστή ή τη µηχανή. 

2. Οι εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) καλύπτουν τον ορισµό και την ταξινόµηση χωροαντικειµένων σχετικών µε τα 
χωρικά δεδοµένα και τον τρόπο γεωαναφοράς αυτών των χωρικών δεδοµένων. 

Άρθρο 13 

1. Στην περίπτωση συνόλων χωρικών δεδοµένων που υπάγονται σε ένα ή περισσότερα 
θέµατα που καταλογογραφούνται στο παράρτηµα Ι ή ΙΙ, οι εκτελεστικές διατάξεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) πρέπει να πληρούν τους 
όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. 

2. Οι εκτελεστικές διατάξεις πραγµατεύονται τα ακόλουθα ζητήµατα χωρικών 
δεδοµένων: 

α) κοινό σύστηµα µονοσήµαντων αναγνωριστικών για χωροαντικείµενα· 

β) τη σχέση µεταξύ χωροαντικειµένων· 

γ) τις χαρακτηριστικές ιδιότητες και τα αντίστοιχα πολυγλωσσικά γλωσσάρια 
που απαιτούνται συνήθως για ευρεία κλίµακα θεµατικών πολιτικών· 

δ) τον τρόπο µε τον οποίο πρόκειται να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικές µε 
την χρονική συνιστώσα των δεδοµένων· 

ε) τον τρόπο µε τον οποίο πρόκειται να ανταλλάσσονται τα επικαιροποιηµένα 
δεδοµένα. 

3. Οι εκτελεστικές διατάξεις εκπονούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν τη συνοχή 
µεταξύ στοιχείων πληροφοριών που αφορούν την ίδια τοποθεσία ή µεταξύ στοιχείων 
πληροφοριών που αφορούν το ίδιο αντικείµενο υπό διαφορετικές κλίµακες.  

4. Οι εκτελεστικές διατάξεις καταρτίζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που προκύπτουν από διαφορετικά σύνολα χωρικών δεδοµένων είναι 
συγκρίσιµες όσον αφορά τα ζητήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 
2 και στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 



 

EL 21   EL 

Άρθρο 14 

Οι εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
εκδίδονται σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα: 

α) εντός [2 ετών µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα 
σύνολα χωρικών δεδοµένων που υπάγονται σε ένα ή περισσότερα θέµατα τα 
οποία καταλογογραφούνται στο παράρτηµα Ι· 

β) εντός [5 ετών µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τα 
σύνολα χωρικών δεδοµένων που υπάγονται σε ένα ή περισσότερα θέµατα τα 
οποία καταλογογραφούνται στα παραρτήµατα ΙΙ ή ΙΙΙ. 

Άρθρο 15 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι σύνολα χωρικών δεδοµένων τα οποία έχουν συλλεχθεί ή 
επικαιροποιηθεί αφού έχουν παρέλθει δύο έτη µετά την ηµεροµηνία έκδοσης των σχετικών 
προδιαγραφών που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) ευθυγραµµίζονται 
προς αυτές τις προδιαγραφές µε την προσαρµογή ή τον µετασχηµατισµό των συνόλων 
χωρικών δεδοµένων. 

Άρθρο 16 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή δεδοµένα 
χρειάζονται για τη συµµόρφωση προς τις εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 11 παράγραφος 1 διατίθενται στις δηµόσιες αρχές ή στα τρίτα µέρη υπό 
όρους που δεν περιορίζουν τη χρήση τους για τον σκοπό αυτό. 

2. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνοχή των χωρικών δεδοµένων τα οποία αφορούν 
χωρικό χαρακτηριστικό της τοποθεσίας η οποία εκτείνεται εκατέρωθεν της µεθορίου 
δύο κρατών µελών, τα κράτη µέλη, κατά περίπτωση, αποφασίζουν µε αµοιβαία 
συναίνεση σχετικά µε τον τρόπο παρουσίασης και τη θέση αυτών των κοινών 
χαρακτηριστικών. 

Κεφάλαιο IV 
∆ικτυακές υπηρεσίες 

Άρθρο 17 

1. Τα κράτη µέλη δηµιουργούν και λειτουργούν υπηρεσίες τηλεφόρτωσης προς την 
υποδοµή (upload) για να καθίστανται προσβάσιµα τα µεταδεδοµένα και τα σύνολα 
και οι υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων µέσω των υπηρεσιών που προβλέπονται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 1.  

2. Οι υπηρεσίες τηλεφόρτωσης προς την υποδοµή που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
καθίστανται προσβάσιµες στις δηµόσιες αρχές.  
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3. Οι υπηρεσίες τηλεφόρτωσης προς την υποδοµή που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
καθίστανται προσβάσιµες σε τρίτα µέρη µετά από αίτηµά τους, υπό τον όρο ότι τα 
σύνολα και οι υπηρεσίες τους χωρικών δεδοµένων πληρούν τις εκτελεστικές 
διατάξεις όπου ορίζονται οι υποχρεώσεις, ιδίως όσον αφορά τα µεταδεδοµένα, τις 
δικτυακές υπηρεσίες και τη διαλειτουργικότητα. 

Άρθρο 18 

1. Τα κράτη µέλη δηµιουργούν και λειτουργούν δίκτυο των ακόλουθων υπηρεσιών για 
µεταδεδοµένα συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων που έχουν συγκροτηθεί 
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία: 

α) υπηρεσίες εξεύρεσης που καθιστούν δυνατή την αναζήτηση συνόλων χωρικών 
δεδοµένων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων µε βάση το περιεχόµενο των 
αντίστοιχων µεταδεδοµένων και την οπτική παρουσίαση του περιεχοµένου των 
µεταδεδοµένων·  

β) υπηρεσίες απεικόνισης που καθιστούν δυνατή, τουλάχιστον, την οπτική 
παρουσίαση, την πλοήγηση, την µεγέθυνση/σµίκρυνση, την µετακίνηση του 
κέντρου (pan) ή την υπέρθεση (overlay) συνόλων χωρικών δεδοµένων και την 
οπτική απεικόνιση των πληροφοριών υποµνήµατος και οποιουδήποτε σχετικού 
περιεχοµένου µεταδεδοµένων· 

γ) υπηρεσίες τηλεφόρτωσης από την υποδοµή (download) που καθιστούν δυνατή 
την τηλεφόρτωση από την υποδοµή αντιγράφων ολόκληρων συνόλων χωρικών 
δεδοµένων ή µερών τους· 

δ) υπηρεσίες µετασχηµατισµού, που καθιστούν δυνατό τον µετασχηµατισµό των 
συνόλων χωρικών δεδοµένων· 

ε) υπηρεσίες "επίκλησης υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων" που καθιστούν δυνατή 
την επίκληση υπηρεσιών δεδοµένων. 

Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι εύχρηστες και εύκολα προσβάσιµες µέσω του 
∆ιαδικτύου ή οποιουδήποτε άλλου µέσου τηλεπικοινωνίας είναι διαθέσιµο στο 
κοινό.  

2. Για τους σκοπούς των υπηρεσιών που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 
1, εφαρµόζεται τουλάχιστον ο ακόλουθος συνδυασµός κριτηρίων αναζήτησης: 

α) λέξεις κλειδιά· 

β) ταξινόµηση χωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών· 

γ) ποιότητα και ακρίβεια των χωρικών δεδοµένων· 

δ) βαθµός συµµόρφωσης προς τις εναρµονισµένες προδιαγραφές που 
προβλέπονται στο άρθρο 11· 

ε) γεωγραφική τοποθεσία· 
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στ) όροι που ισχύουν για την πρόσβαση στα σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών 
δεδοµένων και τη χρήση τους· 

ζ) δηµόσιες αρχές που είναι αρµόδιες για την δηµιουργία, διαχείριση, συντήρηση 
και διανοµή των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων. 

3. Οι υπηρεσίες µετασχηµατισµού που αναφέρονται στο στοιχείο δ) της παραγράφου 1 
συνδυάζονται µε τις άλλες υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτήν παράγραφο κατά 
τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η λειτουργία όλων αυτών των υπηρεσιών 
σύµφωνα µε τις εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 11. 

Άρθρο 19 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/4/EΚ και από το 
άρθρο 18 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη δύνανται να 
περιορίζουν την πρόσβαση του κοινού στις υπηρεσίες που αναφέρονται υπό τα 
στοιχεία β) µέχρι και ε) του άρθρου 18 παράγραφος 1 ή στις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού εµπορίου που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2, όταν η 
πρόσβαση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά: 

α) τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των διαδικασιών των δηµόσιων αρχών, εφόσον ο 
εµπιστευτικός αυτός χαρακτήρας προβλέπεται από τη νοµοθεσία· 

β) τις διεθνείς σχέσεις, τη δηµόσια ασφάλεια ή την εθνική άµυνα· 

γ) τη λειτουργία της δικαιοσύνης, την δυνατότητα κάθε προσώπου για δίκαιη 
δίκη ή τη δυνατότητα δηµόσιας αρχής να διεξαγάγει έρευνα ποινικού ή 
πειθαρχικού χαρακτήρα· 

δ) τον εµπιστευτικό χαρακτήρα εµπορικών ή βιοµηχανικών πληροφοριών όταν η 
εθνική ή κοινοτική νοµοθεσία προβλέπει αυτόν τον εµπιστευτικό χαρακτήρα 
προκειµένου να προστατευθεί θεµιτό οικονοµικό συµφέρον, 
συµπεριλαµβανοµένου του δηµόσιου συµφέροντος για την τήρηση του 
εµπιστευτικού χαρακτήρα των στατιστικών στοιχείων και του φορολογικού 
απορρήτου·  

ε) τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδοµένων ή/και αρχείων που 
αφορούν φυσικό πρόσωπο όταν το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει συναινέσει στην 
δηµοσιοποίηση των πληροφοριών, εφόσον προβλέπεται ο εµπιστευτικός 
χαρακτήρας από εθνική ή κοινοτική νοµοθεσία· 

στ) την προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο αναφέρονται οι ως άνω 
πληροφορίες, όπως ο εντοπισµός σπάνιων ειδών.  
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2. Οι λόγοι περιορισµού της πρόσβασης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
ερµηνεύονται συσταλτικά, λαµβανοµένου υπόψη, για τη συγκεκριµένη περίπτωση, 
του δηµόσιου συµφέροντος που εξυπηρετεί η παροχή πρόσβασης. Σε κάθε 
συγκεκριµένη περίπτωση, το δηµόσιο συµφέρον που εξυπηρετεί η δηµοσιοποίηση 
των πληροφοριών σταθµίζεται συγκριτικά προς το συµφέρον που εξυπηρετεί η 
περιορισµένη ή υπό προϋποθέσεις πρόσβαση. Τα κράτη µέλη δεν δύνανται, δυνάµει 
της παραγράφου 1 στοιχεία α), δ), ε) και στ) να περιορίζουν την πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά µε εκποµπές στο περιβάλλον.  

Άρθρο 20 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) διατίθενται δωρεάν στο κοινό. 

2. Όταν οι δηµόσιες αρχές επιβάλλουν τέλη για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή ε), τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι 
διατίθενται υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Άρθρο 21 

1. Η Επιτροπή δηµιουργεί και λειτουργεί κοινοτική δικτυακή πύλη γεωγραφικών 
πληροφοριών (geoportal). 

2. Τα κράτη µέλη παρέχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1 µέσω της κοινοτικής δικτυακής πύλης γεωγραφικών πληροφοριών.  

Τα κράτη µέλη δύνανται επίσης να παρέχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές µέσω 
των δικών τους σηµείων πρόσβασης.  

Άρθρο 22 

Η Επιτροπή εκδίδει, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2, 
διατάξεις για την εκτέλεση του παρόντος κεφαλαίου, και συγκεκριµένα καθορίζει τα εξής: 

α) τεχνικές προδιαγραφές για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1, στο άρθρο 18 παράγραφος 1 και στο άρθρο 20 παράγραφος 2 και, 
λαµβάνοντας υπόψη την τεχνολογική πρόοδο, κριτήρια ελάχιστων επιδόσεων για 
αυτές τις υπηρεσίες· 

β) τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3. 
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Κεφάλαιο V 
Μερισµός και περαιτέρω χρήση δεδοµένων  

Άρθρο 23 

1. Τα κράτη µέλη υιοθετούν µέτρα για τον µερισµό των συνόλων και υπηρεσιών 
χωρικών δεδοµένων µεταξύ των δηµοσίων αρχών. Τα µέτρα αυτά πρέπει να 
παρέχουν τη δυνατότητα στις δηµόσιες αρχές των κρατών µελών και στα όργανα και 
τους οργανισµούς της Κοινότητας να αποκτούν πρόσβαση στα σύνολα και τις 
υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων, καθώς και να ανταλλάσσουν και να χρησιµοποιούν 
αυτά τα σύνολα και τις υπηρεσίες για την άσκηση δηµόσιας αποστολής τους που 
ενδέχεται να έχει άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Τα µέτρα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο αποκλείουν, στο σηµείο χρήσης, 
οποιουσδήποτε περιορισµούς, ιδίως συναλλακτικού, δικονοµικού, νοµικού, 
θεσµικού ή χρηµατοδοτικού χαρακτήρα. 

2. Η δυνατότητα µερισµού χωρικών δεδοµένων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, 
παρέχεται σε φορείς που έχουν συσταθεί µε διεθνή συµφωνία της οποίας 
συµβαλλόµενο µέρος είναι η Κοινότητα ή κράτος µέλος, για την εκτέλεση 
καθηκόντων που ενδέχεται να έχουν άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να αποφευχθεί νόθευση του 
ανταγωνισµού σε περιπτώσεις όπου οι δηµόσιες αρχές ασκούν επίσης εµπορικές 
δραστηριότητες που δεν σχετίζονται µε την άσκηση δηµόσιας αποστολής, και 
δηµοσιεύουν τα µέτρα αυτά. 

4. Τα όργανα και οι οργανισµοί της Κοινότητας έχουν πρόσβαση στα σύνολα και τις 
υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων επιπροσθέτως της πρόσβασης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1. Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 2, εκδίδει τις εκτελεστικές διατάξεις που διέπουν αυτή την πρόσβαση 
καθώς και τα σχετικά δικαιώµατα χρήσης.  

Άρθρο 24 

Η Επιτροπή εκδίδει, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2, 
τις εκτελεστικές διατάξεις για την αύξηση του δυναµικού περαιτέρω χρήσης συνόλων και 
υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων από τρίτα µέρη. Στις εν λόγω εκτελεστικές διατάξεις 
επιτρέπεται να περιλαµβάνεται ο καθορισµός κοινών προϋποθέσεων αδειοδότησης.  
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Κεφάλαιο VI 
Συντονισµός και συµπληρωµατικά µέτρα 

Άρθρο 25 

1. Τα κράτη µέλη καθορίζουν κατάλληλες δοµές και µηχανισµούς για τον συντονισµό 
της συµβολής όλων των ενδιαφεροµένων για τις υποδοµές χωρικών πληροφοριών 
των κρατών µελών, όπως χρήστες, παραγωγοί, πάροχοι υπηρεσιών προστιθέµενης 
αξίας και συντονιστικοί φορείς. 

Η συµβολή αυτή περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των αναγκών των χρηστών, την 
παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις ισχύουσες πρακτικές και την ανάδραση σχετικά 
µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 

Άρθρο 26 

1. Η Επιτροπή είναι αρµόδια σε επίπεδο Κοινότητας για τον συντονισµό της υποδοµής 
χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα και προς το σκοπό αυτό επικουρείται από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος. 

2. Κάθε κράτος µέλος ορίζει τη δηµόσια αρχή που είναι αρµόδια για τις επαφές µε την 
Επιτροπή όσον αφορά την παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 27 

Τα πρότυπα που εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που ορίζεται στην οδηγία 98/34/EΚ είναι δυνατό να ενισχύσουν την υλοποίηση 
της παρούσας οδηγίας. 

Κεφάλαιο VII 
Τελικές διατάξεις 

Άρθρο 28 

1. Τα κράτη µέλη παρακολουθούν την υλοποίηση και τη χρήση των υποδοµών τους 
χωρικών πληροφοριών.  

2. Η παρακολούθηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 διενεργείται σύµφωνα µε τις 
εκτελεστικές διατάξεις που εκδίδονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2. 

3. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από την παρακολούθηση η οποία προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 καθίστανται προσβάσιµες στην Επιτροπή επί µονίµου βάσεως. 
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Άρθρο 29 

1. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε την υλοποίηση της 
παρούσας οδηγίας και την πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρµογή της. Στην 
έκθεση περιλαµβάνεται: 

α) περιγραφή του τρόπου συντονισµού των παρόχων του δηµοσίου τοµέα και των 
χρηστών των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων και των 
διαµεσολαβούντων φορέων, καθώς και περιγραφή της σχέσης µεταξύ των 
τρίτων µερών και της οργάνωσης της διασφάλισης ποιότητας· 

β) περιγραφή της συµβολής από δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη στη λειτουργία και 
τον συντονισµό της υποδοµής χωρικών πληροφοριών· 

γ) περίληψη σχετικά µε την διαθεσιµότητα και την ποιότητα συνόλων χωρικών 
δεδοµένων και την διαθεσιµότητα και τις επιδόσεις των υπηρεσιών χωρικών 
δεδοµένων·  

δ) περίληψη των πληροφοριών σχετικά µε τη χρήση της υποδοµής χωρικών 
πληροφοριών· 

ε) περιγραφή των συµφωνιών µερισµού µεταξύ δηµοσίων αρχών· 

στ) συνοπτική παρουσίαση του κόστους και των οφελών από την υλοποίηση της 
παρούσας οδηγίας. 

2. Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διαβιβάζεται στην Επιτροπή ανά 
τριετία, αρχής γενοµένης [τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].  

3. Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 
2, εκδίδει διατάξεις για την εκτέλεση της παραγράφου 1.  

Άρθρο 30 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα 
άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 
8 της ίδιας απόφασης. 

Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία 
ορίζεται σε τρεις µήνες. 

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. 
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Άρθρο 31 

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο [επτά έτη µετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας ] και εν συνεχεία ανά εξαετία έκθεση σχετικά µε την 
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 

Εάν είναι αναγκαίο, η έκθεση συνοδεύεται από προτάσεις για δράση της Κοινότητας. 

Άρθρο 32 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία [δύο έτη µετά 
την έναρξη ισχύος της]. Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν 
λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ αυτών των διατάξεων και 
της παρούσας οδηγίας. 

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν 
παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά 
την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη 
µέλη. 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων 
εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα 
οδηγία. 

Άρθρο 33 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 34 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

Βρυξέλλες,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ I 

ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α), ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 
13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) 

1. Συστήµατα συντεταγµένων 

Συστήµατα για µονοσήµαντη αναφορά χωρικών πληροφοριών στον χώρο, ως σύνολο 
συντεταγµένων (x,y,z) ή/και γεωγραφικό πλάτος και µήκος και ύψος, µε βάση γεωδαιτικό 
οριζόντιο και κατακόρυφο σύστηµα αναφοράς (datum).  

2. Συστήµατα γεωγραφικού καννάβου 

Εναρµονισµένος κάνναβος πολλαπλής ανάλυσης µε ενιαίο σηµείο αφετηρίας και 
τυποποιηµένη θέση και µέγεθος των φατνίων του καννάβου.  

3. Τοπωνύµια 

Τοπωνύµια εκτάσεων, περιοχών, τοποθεσιών, πόλεων, προαστίων, κωµοπόλεων ή οικισµών, 
ή οποιοδήποτε γεωγραφικό ή τοπογραφικό χαρακτηριστικό δηµοσίου ή ιστορικού 
ενδιαφέροντος. 

4. ∆ιοικητικές ενότητες 

Εθνική επικράτεια υποδιαιρεµένη σε διοικητικές ενότητες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο. Οι διοικητικές ενότητες χωρίζονται από διοικητικά όρια. Περιλαµβάνονται επίσης τα 
όρια της εθνικής επικράτειας και η ακτογραµµή. 

5. ∆ίκτυα µεταφορών 

∆ίκτυα οδικών, σιδηροδροµικών, αεροπορικών και υδάτινων µεταφορών και οι αντίστοιχες 
υποδοµές. Περιλαµβάνονται οι συνδέσεις µεταξύ των διαφόρων δικτύων. Περιλαµβάνεται 
επίσης το διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών όπως ορίζεται στην απόφαση 1692/96/EΚ25 και 
στις µελλοντικές αναθεωρήσεις της παρούσας απόφασης.  

                                                 
25 Απόφαση αριθ. 1692/96/EΚ περί των κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη του 

διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών. 
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6. Υδρογραφία 

Υδρογραφικά στοιχεία, φυσικά και τεχνητά, όπου περιλαµβάνονται ποταµοί, λίµνες, 
µεταβατικά νερά, ταµιευτήρες, υδροφόροι ορίζοντες, δίαυλοι ή άλλοι υδατικά συστήµατα, 
κατά περίπτωση υπό µορφή δικτύων και σε σύνδεση µε άλλα δίκτυα. Περιλαµβάνονται 
λεκάνες και υπολεκάνες απορροής ποταµών όπως ορίζονται στην οδηγία 2000/60/EΚ26. 

7. Προστατευόµενες τοποθεσίες 

Εκτάσεις χαρακτηρισµένες ή υποκείµενες σε ρυθµίσεις και διαχείριση για την επίτευξη 
συγκεκριµένων στόχων διατήρησης. 

                                                 
26 Οδηγία 2000/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για 

τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων, 
ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1. 
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ II  

ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α), ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 
13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β) 

1. Υψοµετρία 

Ψηφιακά υψοµετρικά µοντέλα για χερσαίες εκτάσεις, εκτάσεις καλυπτόµενες από πάγους και 
ωκεανούς. Περιλαµβάνονται εν προκειµένω η χερσαία υψοµετρία, η βαθυµετρία και οι 
ακτογραµµές. 

2. Αναγνωριστικά ιδιοκτησιών 

Γεωγραφική θέση ιδιοκτησιών µε βάση τη διεύθυνση, συνήθως µε όνοµα οδού, αριθµό 
κτιρίου, ταχυδροµικό κωδικό.  

3. Γεωτεµάχια κτηµατολογίου 

Εκτάσεις που ορίζονται από κτηµατολογικά όρια, µε αναφορά του συγκεκριµένου νοµικού 
καθεστώτος ιδιοκτησίας. 

4. Κάλυψη γης 

Φυσική και βιολογική κάλυψη της γήινης επιφάνειας, όπου συµπεριλαµβάνονται τεχνητές 
εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις, δάση, (ηµι-)φυσικές εκτάσεις, υγρότοποι, υδατικά συστήµατα.  

5. Ορθοεικόνες 

Γεωαναφερόµενα δεδοµένα από εικόνες της επιφάνειας της γης, από δορυφόρους ή 
αεροµεταφερόµενους αισθητήρες.  
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ III 

ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β) ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 14 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)  

1. Στατιστικές µονάδες 

Μονάδες αναφοράς απογραφών πληθυσµού ή άλλων στατιστικών πληροφοριών. 

2. Κτίρια 

Γεωγραφική θέση κτιρίων. 

3. Έδαφος 

Χαρακτηρισµός εδάφους και υπεδάφους ανάλογα µε το βάθος, τον ιστό-υφή, τη δοµή και την 
περιεκτικότητα σε σωµατίδια και οργανικά υλικά, το πετρώδες, και, κατά περίπτωση, τη µέση 
κλίση και την προβλεπόµενη χωρητικότητα αποθήκευσης νερού. 

4. Γεωλογία 

Γεωλογικός χαρακτηρισµός µε βάση τη σύσταση και τη δοµή. Περιλαµβάνεται εν 
προκειµένω το υπόβαθρο και η γεωµορφολογία. 

5. Χρήσεις γης 

Χαρακτηρισµός περιοχών ανάλογα µε την σηµερινή και µελλοντική λειτουργία τους ή τον 
κοινωνικοοικονοµικό σκοπό τους (π.χ. αµιγώς οικιστική, βιοµηχανική, εµπορική, γεωργική, 
δασική, αναψυχής). 

6. Ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια 

Γεωγραφική κατανοµή της εµφάνισης ασθενειών που συνδέονται άµεσα (επιδηµίες, 
εξάπλωση ασθενειών, επιπτώσεις περιβαλλοντικών πιέσεων στην υγεία, ατµοσφαιρική 
ρύπανση, χηµικές ουσίες, καταστροφή της στιβάδας του όζοντος, θόρυβος, κ.λπ.) ή έµµεσα 
(τρόφιµα, γενετικώς τροποποιηµένοι οργανισµοί, υπερένταση, κ.λπ.) µε την ποιότητα του 
περιβάλλοντος. 

7. Κυβερνητικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις παρακολούθησης του περιβάλλοντος 

Τοποθεσίες για κυβερνητικές υπηρεσίες, θέσεις νοσοκοµείων και ιατρικών κέντρων, 
σχολείων, νηπιαγωγείων, κ.λπ. Συµπεριλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυµάτων, αποβλήτων και ενέργειας, οι χώροι παραγωγής και τα κέντρα παρακολούθησης του 
περιβάλλοντος που λειτουργούν υπό τις δηµόσιες αρχές ή για λογαριασµό τους. 

8. Μεταποιητικές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 

Χώροι βιοµηχανικής παραγωγής. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις υδροληψίας, εξόρυξης, 
χώροι αποθήκευσης. 
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9. Εγκαταστάσεις γεωργικές και υδατοκαλλιεργειών 

Εγκαταστάσεις γεωργικού εξοπλισµού και παραγωγής (όπου περιλαµβάνονται συστήµατα 
άρδευσης, θερµοκήπια και στάβλοι). 

10. Κατανοµή πληθυσµού - δηµογραφία 

Γεωγραφική κατανοµή του πληθυσµού ανά κάνναβο, περιοχή, διοικητική ενότητα ή άλλη 
ενότητα ανάλυσης. 

11. ∆ιαχείριση εκτάσεων/περιορισµοί/ζώνες που υπόκεινται σε ρυθµίσεις και µονάδες 
αναφοράς 

Εκτάσεις υπό διαχείριση, υπό ρύθµιση ή χρησιµοποιούµενες για αναφορά σε ευρωπαϊκό, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Περιλαµβάνονται χώροι απόρριψης, 
προστατευόµενες περιοχές γύρω από πηγές πόσιµου νερού, ζώνες ευάλωτες στη 
νιτρορρύπανση, κανονιστικά ρυθµιζόµενοι δίαυλοι θαλάσσιας ή εσωτερικής ναυσιπλοΐας, 
περιοχές OSPAR (συνθήκη Όσλο-Παρισίου για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
του Βορειοανατολικού Ατλαντικού) για τη βύθιση αποβλήτων, ζώνες προστασίας από τον 
θόρυβο, περιοχές όπου επιτρέπεται η µεταλλευτική έρευνα και εξόρυξη, διοικητικές περιοχές 
ποτάµιων λεκανών, µονάδες αναφοράς OSPAR και περιοχές διαχείρισης παράκτιας ζώνης. 

12. Ζώνες φυσικών κινδύνων 

Χαρακτηρισµός ευάλωτων περιοχών ανάλογα µε τους φυσικούς κινδύνους (όλα τα 
ατµοσφαιρικά, υδρολογικά, σεισµικά, ηφαιστειακά φαινόµενα και τα φαινόµενα 
καταστροφικών πυρκαγιών που, λόγω της θέσης, της σφοδρότητας και της συχνότητάς τους, 
είναι δυνατό να έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στην κοινωνία), π.χ. πληµµύρες, 
κατολισθήσεις, χιονοστιβάδες, δασικές πυρκαγιές, σεισµοί, εκρήξεις ηφαιστείων. 

13. Ατµοσφαιρικές συνθήκες 

Φυσικές ιδιότητες της ατµόσφαιρας. Περιλαµβάνονται χωρικά δεδοµένα βασιζόµενα σε 
µετρήσεις ή προσοµοιώσεις ή σε συνδυασµό τους, καθώς και οι τοποθεσίες µετρήσεων. 

14. Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά 

Καιρικές συνθήκες και οι µετρήσεις τους· ατµοσφαιρικές κατακρηµνίσεις, θερµοκρασία, 
εξατµισοδιαπνοή, ταχύτητα και διεύθυνση ανέµου. 

15. Ωκεανογραφικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά 

Φυσικές ιδιότητες των ωκεανών (ρεύµατα, αλατότητα, ύψος κυµάτων, κ.λπ.). 

16. Θαλάσσιες περιοχές 

Φυσικές ιδιότητες των θαλασσών και των αλατούχων υδατικών συστηµάτων, µε υποδιαίρεση 
ανά περιοχές και υποπεριοχές µε κοινά χαρακτηριστικά. 

17. Βιο-γεωγραφικές περιοχές 

Περιοχές σχετικώς οµογενών οικολογικών συνθηκών µε κοινά χαρακτηριστικά. 
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18. Ενδιαιτήµατα και βιότοποι 

Γεωγραφικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από ειδικές οικολογικές συνθήκες και την 
ευδοκίµηση των οργανισµών που ενδιαιτούν. Περιλαµβάνονται χερσαίες ή υδάτινες εκτάσεις, 
διακρινόµενες ανάλογα µε τα γεωγραφικά, αβιοτικά και βιοτικά χαρακτηριστικά τους, 
ανεξαρτήτως εάν είναι πλήρως φυσικές ή ηµιφυσικές. Περιλαµβάνονται µικρής κλίµακας 
χαρακτηριστικά των αγροτικών τοπίων - π.χ. φυτικοί φράκτες, ρυάκια, κ.λπ. 

19. Κατανοµή ειδών 

Γεωγραφική κατανοµή ειδών πανίδας και χλωρίδας, ανά κάνναβο, περιοχή, διοικητική 
ενότητα ή άλλη ενότητα ανάλυσης. 


