
Strednodobé hodnotenie smernice INSPIRE 

Úvod 

Cieľom verejnej konzultácie je zhromaždiť názory širokej verejnosti a všetkých 
zainteresovaných strán s cieľom pomôcť: 

posúdiť, či prebiehajúce opatrenia na vytvorenie infraštruktúry pre priestorové informácie 
v Európskom spoločenstve podľa smernice INSPIRE 2007/2/ES aj naďalej smerujú k splneniu 
sledovaných cieľov. 

Výsledky tejto verejnej konzultácie prispejú k priebežnému hodnoteniu politiky INSPIRE, 
ktoré sa podľa smernice musí uskutočniť 7 rokov po nadobudnutí jej účinnosti. Výsledok 
hodnotenia politiky bude predložený Európskemu parlamentu a Rade v roku 2014 a môže 
viesť k nápravným politickým opatreniam na úpravu súčasných prístupov, aby v kontexte 
neustáleho vývoja lepšie zodpovedali pôvodným cieľom iniciatívy INSPIRE. 

V rámci konzultácie sa prostredníctvom dotazníka zhromažďujú informácie o názoroch na 
smernicu INSPIRE z čo najväčšieho počtu zdrojov, ku ktorým patria vlády, poskytovatelia a 
používatelia údajov z verejného sektora, komerční a nekomerční používatelia a ďalšie 
zainteresované strany. 

Pozadie, rozsah a úloha smernice INSPIRE 

Práca na smernici INSPIRE sa začala v roku 2001 v záujme toho, aby sa pri tvorbe politiky, 
ktorá sa presadzuje v šiestom environmentálnom akčnom programe (2002 – 2012), 
podporoval prístup založený na poznatkoch. Základnými kameňmi realizácie politiky 
založenej na poznatkoch sú kvalitné informácie a účasť informovanej verejnosti. 

Značná časť všetkých informácií, ktoré používajú – a navzájom si vymieňajú – verejné orgány 
a verejnosť (vrátane súkromného sektora a akademickej obce), sa týka určitej polohy, teda 
miesta alebo oblasti na Zemi. Kvalita týchto informácií závisí od dostupnosti „priestorových 
údajov“, ktoré sa zbierajú a prepájajú s určitou polohou (s uvedením georeferencie). 
Environmentálne údaje, ako napríklad meranie emisií, mapovanie biodiverzity alebo údaje o 
environmentálnej kvalite, sú zväčša priestorového charakteru. 

Aby bolo možné predložiť informácie, ktoré sú relevantné z hľadiska danej politiky, takéto 
environmentálne údaje sa často musia kombinovať s inými druhmi zemepisných údajov, 
akými sú využitie územia, krajinná pokrývka, správne hranice, výška, hydrologické údaje a 
údaje o dopravných sieťach, stavby, výrobné zariadenia, štátne služby, správa oblastí a zóny 
podávajúce správy napr. na chránených územiach atď. V kontexte politiky životného 
prostredia sú dôležité aj fyzikálne údaje o meteorológii, geológii, pôdach atď., ako aj 
sociálno-ekonomické údaje, napríklad údaje o hustote populácie, katastrálne údaje a 
štatistiky o odpadoch. 



Programy a opatrenia stanovené v právnych predpisoch a politikách s environmentálnou 
tematikou, ktoré majú vplyv na životné prostredie (vrátane poľnohospodárstva, dopravy, 
územného rozvoja atď.), vo všeobecnosti zahŕňajú zmierňovanie rizík spôsobených 
spoločenským tlakom na životné prostredie alebo rizík súvisiacich s prírodnými 
nebezpečenstvami alebo hrozbami spôsobenými ľudskou činnosťou, ktoré môžu viesť ku 
katastrofám (pričom zmena klímy tu zohráva kľúčovú úlohu). 

Na posúdenie zdravotných vplyvov súvisiacich so znečistením ovzdušia sú potrebné 
napríklad údaje o kvalite ovzdušia a meteorologických podmienkach v kombinácii s údajmi o 
doprave, údajmi o polohe priemyselných, mestských a poľnohospodárskych zdrojov emisií, 
údajmi o obyvateľstve a epidemiologickými údajmi. Vďaka takýmto informáciám možno 
identifikovať zdroje znečistenia a určiť ciele zníženia emisií v rámci politík, ktoré majú vplyv 
na kvalitu ovzdušia. 

Napríklad informácie o rizikách spojených s povodňami sa získavajú kombináciou údajov o 
využití územia, výške a pôdach s výsledkami meteorologických a hydrologických pozorovaní 
v povodiach riek, ako aj údajov o obyvateľstve, aby sa dalo určiť, ktorí obyvatelia a ktoré 
objekty sú najohrozenejšie, a primerane plánovať. 

V rámci rozsiahleho prieskumu a verejných konzultácií, ktoré sa uskutočnili počas prípravy 
smernice INSPIRE, sa však upozornilo na niekoľko dôležitých prekážok, ktoré bránia 
rozsiahlemu využívaniu priestorových údajov potrebných na politiky životného prostredia a 
politiky, ktoré majú vplyv na životné prostredie. 

Napríklad 97 % účastníkov verejnej konzultácie sa zhodlo, že na všetkých úrovniach od 
miestnej až po európsku: 

1. priestorové údaje často chýbajú alebo sú neúplné, 
2. opis dostupných priestorových údajov (prípadne podklady k nim) je často neúplný, 
3. súbory priestorových údajov často nemožno kombinovať s inými súbormi 
priestorových údajov, 
4. systémy na vyhľadávanie priestorových údajov, prístup k nim a ich využívanie 
často fungujú iba izolovane a/alebo nie sú navzájom kompatibilné, 
5. výmena a opätovné používanie existujúcich priestorových údajov sa nerealizuje 
alebo sa oneskoruje pre kultúrne, inštitucionálne, finančné a právne prekážky. 

Táto situácia má jasný vplyv na úspešné vykonávanie politík, ako sa ukázalo aj v prieskume o 
ťažkostiach, na ktoré sa narazilo v štúdiách o hodnotení vplyvu na životné prostredie. V 
tomto prieskume sa identifikovalo týchto päť najčastejších ťažkostí: 

1. problémy s prístupom k existujúcim údajom (70 %), 
2. ťažkosti so zisťovaním, ktoré údaje sú dostupné (56 %), 
3. údaje, ktoré potrebujeme, nie sú k dispozícii (51 %), 
4. súbory údajov od rôznych dodávateľov nie sú kompatibilné (47 %), 
5. kvalita existujúcich údajov je nedostatočná (47 %). 



Viac ako polovica respondentov v roku 2003 uviedla, že tieto ťažkosti majú na ich prácu 
takýto vplyv: 

1. menšia presnosť opisu vplyvov, 
2. väčšia neistota pri určovaní rozsahu identifikovaných vplyvov, 
3. vyššie náklady na environmentálne a strategické štúdie hodnotenia vplyvu. 

 
V smernici INSPIRE, ktorá nadobudla účinnosť 15. mája 2007, sa na riešenie týchto 
problémov predkladá plán vytvorenia infraštruktúry, v ktorej sa priestorové údaje a služby 
potrebné pre politiku životného prostredia a politiky, ktoré majú vplyv na životné prostredie 
(v prílohách I, II a III k smernici rozdelené do 34 tém): 
 

1. vzájomne odovzdávajú medzi verejnými orgánmi na všetkých úrovniach verejnej 
správy v rámci hraníc a v prípade verejných úloh, ktoré majú vplyv na životné 
prostredie bez obmedzení v mieste používania, aj cezhranične, 

2. opierajú o harmonizované metaúdaje, 
3. zverejňujú, aby ich občania a verejné orgány mohli vyhľadávať a zobrazovať a aby 

k nim mohli pristupovať prostredníctvom internetových služieb, 
4. v systémoch IKT verejnej správy triedia na základe spoločných špecifikácií 

priestorových údajov a služieb. 

Treba poznamenať, že smernicou INSPIRE sa nerieši problém chýbajúcich alebo neúplných 
priestorových údajov, keďže sa v nej nevyžaduje zhromažďovanie nových údajov. 

Harmonogram vykonávania opatrení stanovených v smernici INSPIRE a jej vykonávacích 
opatreniach (nariadenia Komisie a rozhodnutie) je naplánovaný až do roku 2020. 

Očakáva sa však, že členské štáty už do decembra 2013: 

1. transponujú smernicu INSPIRE do vnútroštátnych právnych predpisov a zriadia 
vhodné štruktúry a mechanizmy na koordináciu príspevkov od všetkých, ktorí sú 
zainteresovaní na infraštruktúrach v oblasti priestorových informácií, na rôznych 
úrovniach štátnej správy, 

2. stanovia opatrenia na vzájomné odovzdávanie priestorových údajov a služieb 
medzi verejnými orgánmi (pokiaľ ide o prístup, výmenu a používanie), K takýmto 
opatreniam by na účely úloh, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie, mali 
mať za harmonizovaných podmienok prístup aj verejné orgány iných členských 
štátov, inštitúcie a orgány EÚ, ako aj orgány vytvorené medzinárodnými 
dohodami, ktoré EÚ a členské štáty podpísali ako zmluvné strany, 

3. doplnia všetky súbory údajov, ktoré patria do niektorej z 34 tém smernice 
INSPIRE, o harmonizované metaúdaje, 

4. poskytnú služby na vyhľadávanie, zobrazovanie, sťahovanie a premenu údajov, 
5. podľa prílohy I v súlade s harmonizovanými špecifikáciami smernice INSPIRE 

uvedú nanovo zhromaždené alebo reštrukturalizované údaje (ďalšie súbory 
údajov podľa prílohy I sa majú zosúladiť do roku 2017). 
 

Vykonávacie pravidlá (špecifikácie údajov) pre témy údajov v prílohách II a III boli prijaté v 
lete 2013 a budú sa vykonávať v priebehu nasledujúcich siedmich rokov. Sme teda v polovici 



vykonávania smernice INSPIRE. Mnohé súčasti a služby by už mali byť zavedené, no väčšina 
práce súvisiacej s triedením údajov v systémoch IKT členských štátov (v záujme zlepšenia 
automatizovanejšieho prístupu a všeobecnej interoperability údajov a služieb) je ešte pred 
nami. 


