
Evaluarea la jumătatea perioadei a Directivei Inspire 

Introducere 

În cadrul consultării publice urmează să se adune punctele de vedere ale publicului larg și 
ale tuturor părților interesate. 

Obiectivul acestei consultări publice este să evalueze dacă acțiunile demarate deja pentru 
instituirea unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană în 
conformitate cu Directiva 2007/2/CE (Inspire) sunt în continuare în măsură să îndeplinească 
obiectivele urmărite. 

Rezultatele acestei consultări publice vor fi luate în considerare la evaluarea intermediară a 
Directivei Inspire, evaluare care, în conformitate cu directiva, trebuie să fie efectuată la 7 ani 
de la intrarea în vigoare a directivei. Rezultatele evaluării acestei politici vor face obiectul 
unui raport care va fi prezentat Parlamentului European și Consiliului în 2014 și ele ar putea 
determina o serie de acțiuni corective necesare pentru adaptarea abordărilor actuale, 
pentru ca acestea să fie focalizate – prin prisma unui mediu în schimbare – asupra realizării 
obiectivelor inițiale ale Directivei Inspire.  

În cadrul consultării se utilizează un chestionar care servește la colectarea de informații din 
cât mai multe surse posibil, inclusiv de la guverne, de la furnizorii și utilizatorii de date din 
sectorul public, de la utilizatorii comerciali sau necomerciali și de la alte părți interesate, cu 
privire la opiniile lor asupra Directivei Inspire.  

Contextul, domeniul de aplicare și stadiul Directivei Inspire 

Directiva Inspire a început să fie elaborată în 2001, cu scopul de a se sprijini abordarea 
bazată pe cunoaștere în domeniul elaborării politicilor, astfel cum se preconizează în al 
șaselea Program comunitar de acțiune pentru mediu 2002-2012. Dispunerea de informații 
de calitate și participarea în cunoștință de cauză a publicului constituie pietrele de temelie 
ale unui proces de elaborare a politicilor bazat pe cunoaștere.  

O parte importantă din toate informațiile utilizate și partajate de autoritățile publice și de 
cetățeni (inclusiv sectorul privat și mediul universitar) se referă la amplasare, adică la un loc 
sau la o zonă de pe Pământ. Calitatea acestor informații depinde de disponibilitatea „datelor 
spațiale” care sunt colectate și puse în legătură cu o anumită amplasare (georeferențiate). 
Majoritatea datelor de mediu, cum ar fi măsurătorile de emisii, observațiile cu privire la 
biodiversitate și datele referitoare la calitatea mediului sunt de natură spațială.  

În vederea furnizării unor informații pertinente pentru elaborarea politicilor, deseori este 
nevoie ca aceste date de mediu să fie combinate cu alte tipuri de date geografice, cum ar fi 
datele referitoare la utilizarea și ocuparea terenurilor, frontierele administrative, elevație, 
hidrologie și rețele de transport, clădiri, instalații de producție, servicii publice, amenajarea 



teritoriului și zonele de raportare din siturile protejate, de exemplu, etc. Datele geofizice 
referitoare la meteorologie, geologie, soluri etc. sunt, de asemenea, relevante în contextul 
politicilor de mediu, la fel ca și datele socioeconomice, cum ar fi datele referitoare la 
densitatea populației, datele cadastrale și statisticile referitoare la deșeuri. 

Programele și măsurile prevăzute în actele legislative și politicile care au legătură cu mediul 
și un impact asupra acestuia (cum ar fi agricultura, transporturile, amenajarea teritoriului 
etc.) presupun, în general, diminuarea riscurilor care decurg din presiunile exercitate de 
societate asupra mediului sau care au legătură cu pericole, naturale sau provocate de om, 
generatoare de dezastre (schimbările climatice constituind unul dintre factorii 
determinanți). 

De exemplu, pentru evaluarea efectelor pe care poluarea aerului le are asupra sănătății este 
necesar ca datele referitoare la calitatea aerului și la condițiile meteorologice să fie 
combinate cu date referitoare la transporturi, date despre amplasarea surselor industriale, 
urbane și agricole de emisii, date demografice și date epidemiologice. În acest fel pot fi 
identificate sursele de poluare și pot fi calibrate obiectivele în materie de reducere a 
emisiilor, prevăzute în politicile cu impact asupra calității aerului. 

De exemplu, informații cu privire la riscurile legate de inundații se obțin prin combinarea 
datelor referitoare la utilizarea terenurilor, elevație și soluri cu observații meteorologice și 
hidrologice efectuate în bazinul hidrografic al unui râu, precum și cu date demografice, în 
scopul de a se determina persoanele și aspectele în cel mai mare pericol și de a se planifica 
acțiuni adecvate. 

În urma unor studii și consultări publice cuprinzătoare, întreprinse cu ocazia elaborării 
Directivei Inspire, s-a constatat însă că există numeroase obstacole importante care 
împiedică utilizarea pe scară largă a datelor spațiale necesare pentru politicile de mediu și 
pentru politicile cu impact asupra mediului. 

De exemplu, 97 % din participanții la o consultare publică au fost de acord că la toate 
nivelurile, de la nivel local până la nivel european: 

1. există adesea o lipsă de date spațiale sau acestea sunt incomplete; 
2. descrierea (documentația) datelor spațiale disponibile este adesea incompletă; 
3. adesea, seturile de date spațiale nu pot fi combinate cu alte seturi de date 
spațiale; 
4. sistemele de căutare, de accesare și de utilizare a datelor spațiale funcționează 
adesea numai în mod izolat și/sau nu sunt compatibile unele cu altele; 
5. schimbul de date spațiale existente și reutilizarea acestora sunt împiedicate sau 
întârziate de o serie de obstacole culturale, instituționale, financiare și juridice. 

Această situație are un impact vizibil asupra punerii în aplicare cu succes a politicilor, după 
cum se ilustrează într-o anchetă având ca temă dificultățile întâmpinate la efectuarea 



studiilor de evaluare a impactului asupra mediului. În urma acestei anchete s-a constatat că 
cele mai frecvente cinci dificultăți erau legate de: 

1. obținerea accesului la datele existente (70 %); 
2. determinarea datelor disponibile (56 %); 
3. indisponibilitatea datelor necesare (51 %); 
4. incompatibilitatea seturilor de date provenind de la furnizori diferiți (47 %); 
5. calitatea insuficientă a datelor existente (47 %). 

Peste jumătate din respondenții din 2003 au indicat că aceste dificultăți au avut următoarele 
efecte asupra activității lor: 

1. un nivel mai scăzut de precizie în ceea ce privește descrierea impactului; 
2. o mai mare incertitudine în ceea ce privește amploarea efectelor identificate; 
3. costuri mai mari pentru studiile de evaluare a impactului asupra mediului și a 

impactului strategic. 

Directiva Inspire, care a intrat în vigoare la 15 mai 2007, își propune să combată aceste 
dificultăți prin crearea unei infrastructuri în care datele spațiale și serviciile necesare pentru 
politica de mediu și politicile cu impact asupra mediului (împărțite în 34 de categorii în 
anexele I, II și III din directivă): 

1. fac obiectul unui schimb între autoritățile publice de la toate nivelurile 
administrației, pe plan intern și transfrontalier, pentru sarcinile publice care au 
un impact asupra mediului, fără restricții la punctul de utilizare;  

2. sunt documentate cu metadate armonizate; 
3. sunt puse la dispoziția publicului și a autorităților publice prin intermediul unor 

servicii de internet, în scopul de a fi consultate, vizualizate și accesate; 
4. sunt organizate pe baza unor specificații comune pentru date și servicii spațiale 

în sistemele TIC ale administrațiilor publice. 

Trebuie să se aibă în vedere faptul că Directiva Inspire nu abordează problema datelor 
spațiale inexistente sau incomplete, deoarece nu prevede colectarea de noi date. 

Măsurile stabilite în Directiva Inspire și în normele de aplicare a acesteia (regulamente și 
decizii ale Comisiei) au un calendar de punere în aplicare care se întinde până în 2020. 

Cu toate acestea, este necesar ca, până în decembrie 2013, statele membre: 

1. să fi transpus Directiva Inspire în legislațiile lor naționale și să fi creat structuri și 
mecanisme adecvate pentru coordonarea, la diferitele niveluri ale administrației, 
a contribuțiilor tuturor celor pentru care infrastructurile lor pentru informații 
spațiale prezintă un interes;  

2. să fi stabilit măsuri pentru partajarea datelor și a serviciilor spațiale (acces, 
schimb și utilizare) între autoritățile publice. Aceste măsuri ar trebui să se poată 
aplica și autorităților publice din alte state membre, instituțiilor și organismelor 
UE, în condiții armonizate, și altor organisme instituite prin acorduri 
internaționale la care UE și statele membre sunt părți, în vederea îndeplinirii 
sarcinilor care pot avea un impact asupra mediului; 



3. să fi documentat cu metadate armonizate toate seturile de date care se 
încadrează în una din cele 34 de categorii ale Directivei Inspire; 

4. să fi pus la dispoziție servicii de căutare, vizualizare, descărcare și prelucrare; 
5. să fi pus la dispoziție date menționate în anexa I care au fost colectate recent sau 

care au fost restructurate, în conformitate cu specificațiile armonizate din 
Directiva Inspire (alte seturi de date menționate în anexa I trebuie să fie 
armonizate până în 2017). 
 

Normele de aplicare (specificații pentru date) pentru categoriile de date din anexele II și III 
au fost adoptate în vara anului 2013 și vor fi puse în aplicare în următorii 7 ani. Prin urmare, 
ne aflăm la jumătatea procesului de punere în aplicare a Directivei Inspire. Se presupune că 
numeroase componente și servicii sunt deja în vigoare, însă cea mai mare parte a activității 
de organizare a datelor în sistemele TIC ale statelor membre (în vederea îmbunătățirii într-o 
și mai mare măsură a accesului și a interoperabilității datelor și serviciilor în general) nu a 
fost încă demarată.  


