
Śródokresowa ocena dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej w 
Europie (INSPIRE) 
Wprowadzenie 
Celem przedmiotowych konsultacji społecznych jest zebranie opinii ogółu społeczeństwa 
oraz wszystkich zainteresowanych stron, aby pomóc: 
 w dokonaniu oceny, czy prowadzone już działania na rzecz ustanowienia infrastruktury 
informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej zgodnie z dyrektywą INSPIRE 
2007/2/WE zmierzają do realizacji założonych celów. 

Wyniki tych konsultacji społecznych wniosą wkład w śródokresową ocenę dyrektywy 
INSPIRE, która zgodnie ze wspomnianą dyrektywą powinna zostać przeprowadzona 7 lat po 
jej wejściu w życie. Wyniki tej oceny polityki zostaną przedstawione Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w 2014 roku i mogą pociągnąć za sobą konieczność przeprowadzenia 
działań naprawczych w celu dostosowania obecnych podejść tak, aby — biorąc pod uwagę 
zmieniającą się sytuację — były one spójne z realizacją pierwotnych założeń dyrektywy 
INSPIRE.  
Konsultacje przeprowadzane są przy pomocy kwestionariusza w celu zebrania informacji z 
jak największej liczby źródeł, w tym od pracowników rządowych, dostawców i użytkowników 
danych z sektora publicznego, użytkowników komercyjnych i niekomercyjnych oraz innych 
zainteresowanych stron oraz ich opinii na temat dyrektywy INSPIRE.,  
Kontekst, zakres i status dyrektywy INSPIRE 

Rozpoczęte w 2001 roku prace nad dyrektywą INSPIRE mają na celu wspieranie opartego na 
wiedzy podejścia do kształtowania polityki, zalecanego przez szósty wspólnotowy program 
działań w zakresie środowiska naturalnego na lata 2002–2012. Wysokiej jakości informacje i 
świadomy udział społeczeństwa to podstawowe czynniki opartej na wiedzy realizacji celów 
polityki.  

Znaczna część wszystkich informacji wykorzystywanych i wymienianych między organami 
publicznymi a społeczeństwem (w tym sektorem prywatnym i środowiskami akademickimi) 
odnosi się do lokalizacji, a zatem miejsca lub obszaru na Ziemi. Jakość takich danych zależy 
od dostępności „danych przestrzennych”, które są zbierane i odnoszone (georeferencyjne) 
do obszarów geograficznych. Większość danych dotyczących środowiska, takich jak pomiary 
emisji, czy obserwacje różnorodności biologicznej lub odnoszące się do jakości środowiska 
dotyczy przestrzeni.  

Aby zawierały one informacje przydatne do celów polityki, tego typu dane muszą być 
przedstawiane w zestawieniu z innymi rodzajami danych geograficznych, takimi jak dane 
dotyczące użytkowania gruntów i pokrycia terenu, a także granic administracyjnych, dane 
wysokościowe, hydrologiczne, dotyczące sieci transportowej, budynków, zakładów 
produkcyjnych, infrastruktury rządowej, użytkowania gruntów oraz stref objętych 
obowiązkiem przedstawiania sprawozdań dotyczących np. terenów chronionych itd. W 
kontekście polityki z zakresu ochrony środowiska istotne są dane geofizyczne dotyczące 



meteorologii, geologii, gleb itd., jak i dane społeczno-ekonomiczne, na przykład dotyczące 
gęstości populacji, dane katastralne oraz statystyki odpadów. 
Programy i środki ustanowione w poszczególnych działach tematycznych prawodawstwa 
dotyczącego środowiska oraz polityk mających wpływ na środowisko (takich jak rolnictwo, 
transport, rozwój przestrzenny itd.) na ogół wiążą się ze zmniejszeniem ryzyka wynikającego 
z ingerencji społeczeństwa w środowisko naturalne lub związanego z naturalnymi lub 
powodowanymi przez człowieka zagrożeniami (zmiana klimatu jest tu czynnikiem 
sprawczym). 
Na przykład: aby oszacować wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, potrzebne są 
dane dotyczące jakości powietrza i warunków meteorologicznych, a także dane 
transportowe, na temat lokalizacji przemysłowych, miejskich oraz rolniczych źródeł emisji, 
dane dotyczące zaludnienia, jak i epidemiologiczne. Pozwalają one określić źródła 
zanieczyszczenia oraz kalibrować cele redukcji emisji w politykach mających wpływ na jakość 
powietrza. 
Na przykład: informacje o ryzyku powodzi są pozyskiwane dzięki zestawianiu danych 
wysokościowych, dotyczących użytkowania gruntów oraz rodzajów gleby z obserwacjami 
hydrologicznymi dorzecza oraz z danymi dotyczącymi zaludnienia, aby dowiedzieć się komu i 
czemu grozi największe ryzyko i odpowiednio się do niego przygotować. 
Szeroka analiza i konsultacje społeczne przeprowadzone w trakcie przygotowywania 
dyrektywy INSPIRE pozwoliły jednak określić szereg istotnych przeszkód uniemożliwiających 
powszechne wykorzystywanie danych przestrzennych, stosowanych w politykach w 
dziedzinie środowiska naturalnego, jak i w politykach mających wpływ na środowisko 
naturalne. 
Na przykład: 97% uczestników publicznych konsultacji było zgodnych, że na wszystkich 
szczeblach, od poziomu lokalnego do europejskiego: 

1. Często brak jest danych przestrzennych lub są one niekompletne. 
2. Opis (dokumentacja) dostępnych danych przestrzennych jest często niekompletny. 
3. Często nie można ze sobą zestawiać zbiorów różnych danych przestrzennych. 
4. Systemy służące do wynajdowania, dostępu i użytkowania często funkcjonują 
niezależnie od siebie i nie są ze sobą zgodne. 
5. Kulturalne, instytucjonalne, finansowe i prawne przeszkody uniemożliwiają lub 
opóźniają dzielenie się istniejącymi danymi przestrzennymi i ich ponowne 
wykorzystywanie. 

Sytuacja ta ma oczywisty wpływ na udaną realizację polityki, co pokazuje badanie dotyczące 
trudności, które napotykają studia oceny oddziaływania na środowisko. Badanie to 
wykazało, iż pięć najczęściej napotykanych problemów ma związek z: 

1. Problemami z uzyskaniem dostępu do istniejących danych (70%). 
2. Trudnościami związanymi z ustaleniem, które dane są dostępne (56%). 
3. Niedostępnością potrzebnych danych (51%). 
4. Brakiem zgodności zbiorów danych pochodzących od różnych dostawców (47%). 



5. Niedostateczną jakością istniejących danych (47%). 
W następstwie wspomnianych trudności w 2003 roku ponad połowa respondentów 
wskazała na poniższe skutki utrudnienia pracy:  

1. Niższy poziom dokładności opisów oddziaływań. 
2. Wyższa niepewność dotycząca zasięgu określonych oddziaływań. 
3. Wyższy koszt badań nad ocenami strategicznymi wpływu oraz oddziaływania na 

środowisko. 
 
Dyrektywa INSPIRE, która weszła w życie 15 maja 2007 roku, ma na celu rozwiązanie 
tych kwestii poprzez stworzenie infrastruktury, w której dane przestrzenne oraz 
usługi niezbędne dla polityki z zakresu ochrony środowiska, jak i polityk mających na 
nie wpływ (które obejmują 34 zagadnienia zawarte w załącznikach I, II i III do 
dyrektywy) będą: 
 
1. Współdzielone przez organy publiczne na wszystkich szczeblach administracji w 

granicach państw i ponad granicami przy realizowaniu zadań publicznych 
mających wpływ na środowisko naturalne, bez ograniczeń w dostępie.  

2. Dokumentowane za pomocą zharmonizowanych metadanych. 
3. Społeczeństwo i organy publiczne będą miały możliwość znalezienia, obejrzenia i 

uzyskania dostępu do tych danych poprzez usługi internetowe. 
4. Organizowane na podstawie wspólnych danych przestrzennych oraz specyfikacji 

usług w systemach telekomunikacyjnych i informatycznych organów 
administracji publicznej. 

Należy zauważyć, iż dyrektywa INSPIRE nie rozwiązuje problemu brakujących lub niepełnych 
danych przestrzennych, jako że nie wymaga ona zebrania nowych danych. 

Środki przewidziane w dyrektywie INSPIRE oraz jej przepisy wykonawcze (rozporządzenia i 
decyzje Komisji) podlegają harmonogramowi wdrażania trwającemu do 2020 roku. 

Od państw członkowskich oczekuje się jednak, aby do grudnia 2013 roku: 

1. Przetransponowały dyrektywę INSPIRE do prawodawstwa krajowego oraz 
stworzyły odpowiednie struktury i mechanizmy koordynacji na różnych 
szczeblach administracji rządowej wkładu wszystkich stron zainteresowanych ich 
infrastrukturą informacji przestrzennej.  

2. Ustanowiły środki dotyczące dzielenia się (dostęp, wymiana i użytkowanie) 
danymi przestrzennymi oraz usługami między ich organami publicznymi. Te 
uzgodnienia powinny być także dostępne dla organów publicznych innych 
państw członkowskich, instytucji i organów UE zgodnie ze zharmonizowanymi 
warunkami, jak i dla organów ustanowionych na mocy umów 
międzynarodowych, których stronami są UE i państwa członkowskie, na potrzeby 
zadań, które mogą oddziaływać na środowisko. 

3. Udokumentowały wszystkie zbiory danych podlegające 34 tematom dyrektywy 
INSPIRE za pomocą zharmonizowanych metadanych. 

4. Zapewniły usługi pozwalające znaleźć, obejrzeć i uzyskać dostęp do danych.  
5. Dostarczyły dane zebrane w ostatnim czasie lub zrestrukturyzowane zgodnie z 

załącznikiem I oraz zgodnie ze zharmonizowanymi specyfikacjami dyrektywy 



INSPIRE (pozostałe zbiory danych załącznika I mają zostać zharmonizowane do 
2017 roku). 
 

Przepisy wykonawcze (specyfikacje danych) dla dziedzin danych zawartych w załącznikach II 
i III zostały przyjęte latem 2013 roku i będą wprowadzane w życie przez następne 7 lat. 
Jesteśmy zatem w trakcie wdrażania dyrektywy INSPIRE. Wiele komponentów oraz usług 
powinno już być wprowadzone, ale większa część prac nad organizowaniem danych w 
systemach telekomunikacyjnych i informatycznych państw członkowskich (z powodu 
ulepszania bardziej zautomatyzowanego dostępu i interoperacyjności danych oraz usług 
jako takich) wciąż pozostaje niezrealizowana. 


