
Vmesna ocena direktive INSPIRE 

Uvod 

Cilj javnega posvetovanja je pridobiti mnenja splošne javnosti in vseh zainteresiranih strani, 
s čimer bi lažje 

ocenili, ali se bodo z ukrepi, ki se že izvajajo za vzpostavitev infrastrukture za prostorske informacije 
v Evropski skupnosti v skladu z Direktivo 2007/2/ES (direktiva INSPIRE), dosegli zastavljeni cilji. 

Rezultati tega javnega posvetovanja bodo prispevali k vmesni oceni politike INSPIRE, ki jo je 
v skladu z Direktivo treba izvesti 7 let po začetku njene veljavnosti. O rezultatu ocene 
politike bosta leta 2014 obveščena Evropski parlament in Svet, posledica pa bi lahko bil 
popravljalni ukrep politike, ki je potreben za prilagoditev sedanjih pristopov, tako da bodo – 
glede na spreminjajoče se okolje – bolj skladni z doseganjem prvotnih ciljev direktive 
INSPIRE.  

Pri posvetovanju se uporablja vprašalnik za zbiranje informacij iz čim večjega števila virov, 
vključno z vladami, ponudniki in uporabniki podatkov iz javnega sektorja, komercialnimi in 
nekomercialnimi uporabniki ter drugimi zainteresiranimi stranmi, o njihovih stališčih glede 
direktive INSPIRE.  

Ozadje, področje uporabe in status direktive INSPIRE 

Razvoj portala INSPIRE se je začel leta 2001, da bi se podprl na znanju temelječ pristop do 
oblikovanja politik, ki se je oblikoval na podlagi šestega akcijskega programa za okolje za 
obdobje 2002–2012. Visokokakovostne informacije in sodelovanje dobro obveščene javnosti 
so ključni za izvajanje politike, ki temelji na znanju.   

Velik del vseh informacij, ki jih uporabljajo in si jih izmenjujejo javni organi in javnost 
(vključno z zasebnim in akademskim sektorjem), se nanaša na lokacijo, torej na kraj ali 
območje na zemeljskem površju. Kakovost takih informacij je odvisna od razpoložljivosti 
„prostorski podatkov“, ki se zbirajo in so povezani (geolocirani) z lokacijo. Pri večini okoljskih 
podatkov, kot so meritve emisij, opazovanje biotske raznovrstnosti ali podatki o kakovosti 
okolja, gre za prostorske podatke.  

Za zagotovitev informacij, ki so pomembne za politiko, je take okoljske podatke pogosto 
treba kombinirati z drugimi vrstami geografskih podatkov, kot so na primer namenska raba 
in pokrovnost tal, upravne meje, nadmorska višina, hidrologija in podatki o prometnem 
omrežju, zgradbe, proizvodni objekti in naprave, javne storitve, območja upravljanja in 
poročevalske enote o npr. zaščitenih območjih itd. Geofizikalni podatki o meteorologiji, 
geologiji, tleh itd. so pomembni tudi v okviru okoljske politike, prav tako pa tudi družbeno-
ekonomski podatki, na primer podatki o gostoti prebivalstva, katastrski podatki in statistika 
odpadkov. 



S programi in ukrepi, določenimi v tematski okoljski zakonodaji in politikah, ki vplivajo na 
okolje (na primer na kmetijstvo, promet, prostorski razvoj itd.), se običajno zmanjšajo 
tveganja, ki izhajajo iz družbenih pritiskov na okolje, ali tveganja v zvezi z naravnimi 
nesrečami ali nesrečami, ki jih povzroča človek in bi lahko povzročile katastrofe (glavni 
dejavnik teh so podnebne spremembe). 

Za oceno vpliva onesnaženosti zraka na zdravje so na primer potrebni podatki o kakovosti 
zraka in meteoroloških razmerah v povezavi s podatki o prometu, lokaciji industrijskih, 
mestnih in kmetijskih virov emisij, podatki o populaciji ter epidemiološkimi podatki. Ti 
podatki omogočajo prepoznavanje virov onesnaževanja in določitev ciljev zmanjšanja emisij 
v politikah, ki vplivajo na kakovost zraka. 

Informacije o tveganjih, povezanih s poplavljanjem, se pridobijo s povezovanjem podatkov o 
namenski rabi tal, nadmorski višini in tleh z meteorološkim in hidrološkim opazovanjem v 
porečju ter s podatki o prebivalstvu, iz česar se potem ugotovi najbolj ogroženo prebivalstvo 
ter območja ter se ustrezno načrtuje. 

Vendar pa so bile pri obsežnem zbiranju podatkov in javnem posvetovanju v okviru priprave 
direktive INSPIRE ugotovljene številne pomembne ovire, ki onemogočajo širšo uporabo 
prostorskih podatkov, potrebnih za okoljske politike in politike, ki vplivajo na okolje. 

97 % udeležencev javnega posvetovanja se je na primer strinjalo, da na vseh ravneh, od 
lokalne do evropske: 

1. prostorski podatki pogosto manjkajo ali so nepopolni; 
2. je opis (dokumentacija) razpoložljivih prostorskih podatkov pogosto nepopoln; 
3. zbirk prostorskih podatkov pogosto ni mogoče medsebojno združevati; 
4. sistemi za iskanje in uporabo prostorskih podatkov ter dostop do njih pogosto 
delujejo ločeno in/ali niso medsebojno združljivi; 
5. kulturne, institucionalne, finančne in pravne ovire preprečujejo izmenjavo in 
ponovno uporabo obstoječih prostorskih podatkov ali povzročajo zamude pri tem. 

Ta položaj nedvomno vpliva na uspešno izvajanje politik, kot je pokazala raziskava o težavah, 
ki se pojavljajo pri študijah presoje vpliva na okolje. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da je pet 
najpogostejših težav povezanih z naslednjim: 

1. težave pri dostopu do obstoječih podatkov (70 %); 
2. težave pri ugotavljanju, kateri podatki so na voljo (56 %); 
3. potrebni podatki niso na voljo (51 %); 
4. zbirke podatkov različnih ponudnikov niso združljive (47 %); 
5. obstoječi podatki niso dovolj kakovostni (47 %). 

Zaradi teh težav je več kot polovica vprašanih leta 2003 navedla, da so vplivi na njihovo delo 
med drugim: 

1. nižja raven natančnosti opisa vplivov; 
2. večja negotovost pri določanju obsega ugotovljenih vplivov; 



3. višji stroški za okoljske in strateške študije presoje vpliva. 
 
Direktiva INSPIRE, ki je začela veljati 15. maja 2007, skuša ta vprašanja obravnavati z 
vzpostavitvijo infrastrukture, v kateri se prostorski podatki in storitve, potrebni za okoljsko 
politiko in politike, ki vplivajo na okolje (razvrščeni v 34 tem v prilogah I, II in III k Direktivi): 
 

1. souporabljajo v javnih organih na vseh ravneh upravljanja, znotraj držav članic in 
med njimi, za naloge javnega značaja, ki vplivajo na okolje, brez omejitev na kraju 
uporabe;  

2. dokumentirajo z usklajenimi metapodatki; 
3. jih je mogoče najti, so vidni in prek internetnih storitev dostopni javnosti in 

javnim organom; 
4. organizirajo na podlagi skupnih prostorskih podatkov in storitvenih specifikacij v 

sisteme IKT v javnih upravah. 

Opozoriti je treba, da INSPIRE ne obravnava težave z manjkajočimi ali nepopolnimi 
prostorskimi podatki, saj ne zahteva zbiranja novih podatkov. 

Ukrepi iz direktive INSPIRE in njenih izvedbenih predpisov (uredb Komisije in sklepa) 
določajo časovni načrt izvajanja, ki zajema obdobje do leta 2020. 

Vendar pa se pričakuje, da bodo države članice do decembra 2013: 

1. prenesle direktivo INSPIRE v svojo nacionalno zakonodajo ter določile ustrezne 
strukture in mehanizme za usklajevanje prispevkov vseh, ki imajo interes glede 
infrastrukture za prostorske informacije, na različnih ravneh upravljanja;  

2. določile ukrepe za souporabo (dostop, izmenjavo in uporabo) prostorskih 
podatkov in storitev med svojimi javnimi organi. Takšna ureditev bi morala biti 
pod usklajenimi pogoji odprta tudi za javne organe drugih držav članic, institucije 
in organe EU ter za ustanove, ustanovljene z mednarodnimi sporazumi, katerih 
pogodbenice so EU in države članice, za izvajanje nalog, ki lahko vplivajo na 
okolje; 

3. dokumentirale vse zbirke podatkov, ki so razvrščene v 34 tem iz direktive INSPIRE 
z usklajenimi metapodatki; 

4. zagotovile storitve iskanja, ogleda, prenosa in preoblikovanja; 
5. zagotovile novo zbrane ali preoblikovane podatke iz Priloge I v skladu z 

usklajenimi specifikacijami iz direktive INSPIRE (druge zbirke podatkov iz Priloge I 
je treba uskladiti do leta 2017). 
 

Izvedbena pravila (specifikacije podatkov) za teme podatkov iz prilog II in III so bila sprejeta 
poleti 2013, izvajala pa se bodo v naslednjih 7 letih. Tako smo na polovici izvajanja direktive 
INSPIRE. Veliko komponent in storitev naj bi sicer že bilo vzpostavljenih, večino dela pri 
razvrščanju podatkov v sisteme IKT držav članic (z vidika izboljšanja bolj avtomatiziranega 
dostopa ter interoperabilnosti podatkov in storitev na splošno) pa je še treba opraviti.   


