
Evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tad-Direttiva INSPIRE 

Introduzzjoni 

Il-konsultazzjoni pubblika għandha tfittex li tikseb l-opinjonijiet tal-pubbliku ġenerali u tal-
partijiet interessati kollha biex tgħin: 

fil-valutazzjoni ta' jekk l-azzjonijiet li diġà nbdew biex tiġi stabbilita Infrastruttura għall-Informazzjoni 
Ġeografika fil-Komunità Ewropea skont id-Direttiva 2007/2/KE, imsejħa d-Direttiva INSPIRE, 
għadhomx fit-triq it-tajba biex jilħqu l-għanijiet tagħhom. 

Ir-riżultati ta’ din il-konsultazzjoni pubblika se jikkontribwixxu għall-evalwazzjoni tal-politika 
interim tal-INSPIRE li skont id-Direttiva trid titwettaq seba' snin wara d-dħul fis-seħħ tagħha. 
Ir-riżultati tal-evalwazzjoni tal-politika se jiġu rrappurtati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
fl-2014 u jistgħu jwasslu għal azzjoni politika ta’ rimedju li tkun meħtieġa biex jiġu addattati 
l-approċċi attwali biex dawn ikunu allinjati aħjar — fid-dawl ta’ ambjent li qiegħed dejjem 
jinbidel — mal-kisba tal-għanijiet oriġinali tal-INSPIRE.  

Il-konsultazzjoni tuża kwestjonarju biex tinġabar l-informazzjoni dwar l-opinjonijiet dwar id-
Direttiva INSPIRE mill-akbar ammont ta' sorsi possibbli, inklużi l-gvernijiet, il-fornituri u l-
utenti tad-dejta tas-settur pubbliku, l-utenti kummerċjali u mhux kummerċjali, u partijiet 
interessati oħra.  

Il-kuntest, il-kamp ta' applikazzjoni u l-istatus tad-Direttiva INSPIRE 

L-iżvilupp ta’ INSPIRE beda fl-2001 biex jiġi appoġġat l-approċċ ta’ tfassil tal-politika bbażat 
fuq l-għarfien li kien appoġġat mis-Sitt Programm ta’ Azzjoni Ambjentali tal-2002 sal-2012. 
Informazzjoni ta’ kwalità tajba u l-parteċipazzjoni ta' pubbliku infurmat huma l-pedamenti 
ewlenin ta’ twettiq ta’ politika bbażata fuq l-għarfien.   

Parti sinifikanti mill-informazzjoni kollha użata mill-awtoritajiet pubbliċi u mill-pubbliku 
(inklużi s-settur privat u dak akkademiku) — u skambjata bejniethom — hija marbuta mal-
post, u għalhekk, ma' post jew ma' żona fid-dinja. Il-kwalità ta' din l-informazzjoni 
tiddependi fuq id-disponibbiltà ta’ “dejta ġeografika”, li hija miġbura u marbuta 
(ġeoreferenzjata) ma' post. Il-biċċa l-kbira tad-dejta ambjentali, bħall-kejl tal-emissjonijiet, l-
osservazzjonijiet dwar il-bijodiversità jew id-dejta dwar il-kwalità ambjentali, hija ta’ natura 
ġeografika.  

Biex titwassal informazzjoni rilevanti għall-politika, din id-dejta ambjentali ta’ spiss jeħtieġ li 
tiġi kkumbinata ma’ tipi ta’ dejta ġeografika oħrajn, bħalma hi d-dejta dwar l-użu u l-
kopertura tal-art, il-konfini amministrattivi, l-għoli, l-idroloġija u d-dejta dwar in-netwerk tat-
trasport, il-bini, l-impjanti tal-produzzjoni, is-servizzi pubbliċi, il-ġestjoni taż-żoni u ż-żoni li 
dwarhom irid isir ir-rappurtar, pereżempju dwar is-siti protetti, eċċ. Id-dejta ġeofiżika dwar 
il-meteoroloġija, il-ġeoloġija, il-ħamrija, eċċ., kif ukoll id-dejta soċjoekonomika, pereżempju 



d-dejta dwar id-densità tal-popolazzjoni, id-dejta katastali u l-istatistika dwar l-iskart, ukoll 
huma rilevanti fil-kuntest tal-politika dwar l-ambjent. 

Il-programmi u l-miżuri stabbiliti fil-leġiżlazzjoni u fil-politiki ambjentali tematiċi li għandhom 
impatt fuq l-ambjent (bħall-agrikoltura, it-trasport, l-iżvilupp tat-territorju, eċċ.) 
ġeneralment jinvolvu l-mitigazzjoni tar-riskji li jirriżultaw minn pressjonijiet soċjali fuq l-
ambjent jew dawk relatati ma’ perikli naturali jew ikkaġunati mill-bniedem li jistgħu jwasslu 
għal xi diżastru (u t-tibdil fil-klima huwa wieħed mill-fatturi prinċipali). 

Pereżempju, id-dejta dwar il-kwalità tal-arja u l-kundizzjonijiet meteoroloġiċi, flimkien mad-
dejta dwar it-trasport, dwar fejn jinsabu s-sorsi tal-emissjonijiet industrijali, urbani u agrikoli, 
id-dejta dwar il-popolazzjoni, u d-dejta epidemjoloġika huma meħtieġa biex jiġu vvalutati l-
impatti tat-tniġġis tal-arja fuq is-saħħa. Dan jippermetti li jiġu identifikati s-sorsi tat-tniġġis u 
li jiġu kkalibrati l-miri għat-tnaqqis tal-emissjonijiet f’politiki li għandhom impatt fuq il-
kwalità tal-arja. 

Pereżempju, l-informazzjoni dwar ir-riskji marbuta mal-għargħar tinkiseb billi d-dejta dwar l-
użu tal-art, dwar l-għoli u dwar il-ħamrija tiġi kkumbinata mal-osservazzjonijiet 
meteoroloġiċi u idroloġiċi dwar baċir tax-xmara kif ukoll mad-dejta dwar il-popolazzjoni, biex 
isir magħruf min u x'inhu l-aktar fir-riskju u jsiru pjanijiet skont dan. 

Madankollu, it-tiftix tal-fatti u l-konsultazzjonijiet pubbliċi estensivi li twettqu waqt it-tħejjija 
tad-Direttiva INSPIRE, identifikaw għadd ta’ ostakli importanti li qed ixekklu l-użu mifrux tad-
dejta ġeografika meħtieġa għall-politiki ambjentali u l-politiki li għandhom impatt fuq l-
ambjent. 

Pereżempju, 97 % tal-parteċipanti li ħadu sehem f'konsultazzjoni pubblika qablu li fil-livelli 
kollha, minn dak lokali sa dak Ewropew: 

1. id-dejta ġeografika ta' spiss tkun nieqsa jew ma tkunx sħiħa; 
2. id-deskrizzjoni (id-dokumentazzjoni) tad-dejta ġeografika disponibbli ta' spiss ma 
tkunx sħiħa; 
3. is-settijiet tad-dejta ġeografika ħafna drabi ma jkunux jistgħu jiġu kkumbinati ma' 
settijiet tad-dejta ġeografika oħrajn; 
4. is-sistemi biex tinsab, tiġi aċċessata u tintuża d-dejta ġeografika ħafna drabi 
jaħdmu f’iżolament biss u/jew mhumiex kompatibbli ma' xulxin; 
5. l-ostakli kulturali, istituzzjonali, finanzjarji u legali ma jippermettux jew idewmu l-
kondiviżjoni u l-użu mill-ġdid tad-dejta ġeografika eżistenti. 

Din is-sitwazzjoni għandha impatt ċar fuq l-implimentazzjoni b’suċċess tal-politiki, kif jidher 
minn stħarriġ li sar dwar id-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom l-istudji dwar il-valutazzjoni 
tal-impatti ambjentali. Dan l-istħarriġ sab li l-aktar ħames diffikulatjiet frekwenti huma 
marbutin ma’: 

1. problemi ta' aċċess għad-dejta eżistenti (70 %); 



2. diffikultajiet biex wieħed isir jaf liema dejta hija disponibbli (56 %); 
3. in-nuqqas ta' disponibbiltà tad-dejta meħtieġa (51 %); 
4. in-nuqqas ta' kompatibbiltà tas-settijiet tad-dejta li jkunu ġejjin minn fornituri 

differenti (47 %); 
5. il-kwalità inferjuri tad-dejta eżistenti (47 %). 

Minħabba dawn id-diffikultajiet, aktar minn nofs ta' dawk li wieġbu fl-2003 indikaw li l-
impatt fuq xogħolhom kien jinkludi: 

1. livell inferjuri ta’ preċiżjoni fid-deskrizzjoni tal-impatti; 
2. aktar inċertezza dwar l-estent tal-impatti identifikati; 
3. spejjeż ogħla għall-istudji ta’ valutazzjoni tal-impatti ambjentali u strateġiċi. 

 
Id-Direttiva INSPIRE, li daħlet fis-seħħ fil-15 ta’ Mejju 2007, għandha l-għan li tindirizza dawn 
il-kwistjonijiet billi toħloq infrastruttura li fiha d-dejta ġeografika u s-servizzi meħtieġa għall-
politika ambjentali u għall-politiki li għandhom impatt fuq l-ambjent (li huma organizzati f’34 
tema fl-Annessi I, II u III tad-Direttiva) huma: 
 

1. mqassma bejn l-awtoritajiet pubbliċi fil-livelli kollha tal-gvern, fi ħdan il-fruntieri 
u lil hinn minnhom, għal kompiti pubbliċi li għandhom impatt fuq l-ambjent 
mingħajr restrizzjoni fil-punt tal-użu;  

2. ddokumentati b’metadejta armonizzata; 
3. magħmula b'tali mod li jkunu jistgħu jinstabu, li jkunu viżibbli u li jkunu 

aċċessibbli permezz ta’ servizzi tal-internet li jkunu miftuħin kemm għall-pubbliku 
u kemm għall-awtoritajiet pubbliċi; 

4. organizzati fuq il-bażi ta’ dejta ġeografika u speċifikazzjonijiet tas-servizzi komuni 
fis-sistemi tal-ICT tal-amministrazzjonijiet pubbliċi. 

Ta’ min jinnota li l-inizjattiva INSPIRE ma tindirizzax il-problema tad-dejta ġeografika nieqsa 
jew mhux sħiħa peress li ma teħtiġx il-ġbir ta’ dejta ġdida. 

Il-miżuri stabbiliti fid-Direttiva INSPIRE u r-regoli ta’ implimentazzjoni tagħha (li huma 
regolamenti u deċiżjonijiet tal-Kummissjoni) għandhom skeda ta' implimentazzjoni li tibqa' 
sejra sal-2020. 

Madankollu, sa Diċembru 2013, l-Istati Membri huma mistennija li jkunu: 

1. ittrasponew id-Direttiva INSPIRE fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom u 
stabbilixxew l-istrutturi u l-mekkaniżmi addattati għall-koordinazzjoni, fil-livelli 
differenti kollha tal-gvern, tal-kontributi ta’ dawk kollha li għandhom interess fl-
infrastruttura tagħhom għal informazzjoni ġeografika;  

2. stabbilixxew miżuri għall-kondiviżjoni (l-aċċess, l-iskambju u l-użu) tad-dejta 
ġeografika u tas-servizzi relatati bejn l-awtoritajiet pubbliċi tagħhom. Dawn l-
arranġamenti għandhom ikunu miftuħin ukoll għall-awtoritajiet pubbliċi ta’ Stati 
Membri oħra, għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE f'kundizzjonijiet armonizzati, u 
għall-korpi stabbiliti permezz ta' ftehimiet internazzjonali li tagħhom huma 
partijiet l-UE u l-Istati Membri, għall-finijiet tal-kompiti li jista’ jkollhom impatt 
fuq l-ambjent; 



3. iddokumentaw is-settijiet tad-dejta kollha li jaqgħu taħt l-34 tema tal-inizjattiva 
INSPIRE b'metadejta armonizzata; 

4. ipprovdew servizzi ta' tiftix, ta' wiri, ta' tniżżil u ta' trasformazzjoni; 
5. ipprovdew id-dejta li tkun inġabret dan l-aħħarjew li tkun ġiet ristrutturata u li 

taqa' taħt l-Anness I, skont l-ispeċifikazzjonijiet armonizzati tal-INSPIRE (is-
settijiet tad-dejta l-oħrajn li jaqgħu taħt l-Anness I għandhom jiġu armonizzati sal-
2017). 
 

Ir-regoli ta’ implimentazzjoni (l-ispeċifikazzjonijiet tad-dejta) għat-temi tad-dejta mogħtija fl-
Annessi II u III ġew adottati fis-sajf tal-2013 u se jiġu implimentati matul is-seba’ snin li ġejjin. 
Għalhekk, ninsabu f’nofs triq fl-implimentazzjoni tal-inizjattiva INSPIRE. Bosta komponenti u 
servizzi diġà suppost li huma fis-seħħ, iżda ħafna mix-xogħol ta’ organizzazzjoni tad-dejta fis-
sistemi tal-ICT tal-Istati Membri (bil-għan li jkomplu jitjiebu l-aċċess awtomatizzat u l-
interoperabbiltà tad-dejta u tas-servizzi b'mod ġenerali) għad irid isir.   


