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Wprowadzenie
Po kilku latach prac nad projektem INSPIRE  zainspirowanym przez Komisjê Europejsk¹  powsta³ ostateczny projekt Dyrektywy dotycz¹cy infrastruktury informacji przestrzennej w Unii Europejskiej. Prace nad tym projektem by³y prowadzone przez Dyrektoriat
rodowiska w Komisji Europejskiej, Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre  JRC) oraz Europejsk¹ Agencjê Statystyczn¹ EUROSTAT. Prace rozpoczêto w po³owie
roku 2001 powo³uj¹c Grupê Ekspertów do spraw tego projektu. W sk³ad tej grupy wchodzi³o po dwóch przedstawicieli z ka¿dego pañstwa. Z kilku pañstw, kandyduj¹cych w tym
czasie do Wspólnoty, zaproszono po jednym przedstawicielu w charakterze obserwatorów.
Autor niniejszego artyku³u zosta³ zaproszony przez Komisjê Europejsk¹ w takim charakterze.
W roku 2002 powo³ano kilka Grup Roboczych, które zajmowa³y siê ró¿nymi aspektami
informacji przestrzennej takimi jak analiza potrzeb u¿ytkowników, dane referencyjne i metadane, architektura systemu, analiza skutków wdro¿enia itp. W wyniku prac tych grup robo-
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czych powsta³y kolejne wersje raportów prezentowane na posiedzeniach Grupy Ekspertów.
W roku 2003 przeprowadzono miêdzynarodow¹ konsultacjê internetow¹, której celem by³o
uzyskanie opinii na temat tego projektu. W Polskim Towarzystwie Informacji Przestrzennej
przeprowadzono dyskusje na ten temat i przekazano jej wyniki do organizatorów. W tym
samym roku zosta³ sporz¹dzony raport na temat stanu informacji przestrzennej w poszczególnych krajach europejskich.
W pocz¹tkowej wersji prac na projektem INSPIRE zaproponowano 60 komponentów
tematycznych podzielonych na grupy tematyczne. Zarówno wyniki konsultacji internetowej,
jak równie¿ wyniki przeprowadzonych dalszych analiz, wskaza³y na koniecznoæ zredukowania tak du¿ej iloci komponentów tematycznych. Na prze³omie lat 2003/2004 przedstawiono nowy wariant w którym pozosta³o tylko 31 komponentów podzielonych na dwie
grupy. W grupie pierwszej odnosz¹cej siê do podstawowych danych referencyjnych znalaz³o siê 12 komponentów, w grupie drugiej, odnosz¹cej siê do powszechnie stosowanych
danych tematycznych pozosta³o 19 komponentów natomiast 29 komponentów tematycznych zosta³o odrzuconych.

Wa¿niejsze postanowienia dyrektywy INSPIRE
Dyrektywa INSPIRE sk³ada siê z dwóch czêci: memorandum wprowadzaj¹cego oraz z
samej Dyrektywy, która jest poprzedzona obszern¹ preambu³¹. W memorandum podkrela
siê rolê informacji przestrzennej w prowadzeniu w³aciwej polityki zarówno na szczeblu
europejskim, jak i krajowym i regionalnym. Z drugiej za strony zwraca siê uwagê na nieskoordynowane dzia³ania w zakresie zbierania, udostêpniania i w³aciwego wykorzystania informacji przestrzennej. Celem wiêc dyrektywy jest skoordynowanie tych dzia³añ zarówno na
szczeblu europejskim, jak i krajowym i regionalnym, poprzez stworzenie spójnej infrastruktury informacji przestrzennej dla Wspólnoty Europejskiej.
Zasadniczy tekst Dyrektywy sk³ada siê z 33 artyku³ów ujêtych w 7 nastêpuj¹cych rozdzia³ach:
m Rozdzia³ I
 Warunki ogólne,
m Rozdzia³ II  Metadane,
m Rozdzia³ III  Wymiana i wykorzystanie zbiorów danych przestrzennych i us³ug,
m Rozdzia³ IV  Us³ugi sieciowe
m Rozdzia³ V  Wymiana i ponowne wykorzystanie danych,
m Rozdzia³ VI  Koordynacja i dzia³ania uzupe³niaj¹ce,
m Rozdzia³ VII  Postanowienia koñcowe.
W rozdziale I stwierdza siê, ¿e Dyrektywa okrela ogólne zasady ustanowienia
infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie dla celów polityki rodowiskowej oraz, ¿e infrastruktura informacji przestrzennej bêdzie oparta na infrastrukturach ustanowionych i dzia³aj¹cych w krajach cz³onkowskich.
Elementy sk³adowe tych infrastruktur powinny zawieraæ: metadane, zbiory danych przestrzennych oraz us³ugi dotycz¹ce danych przestrzennych: us³ugi sieciowe i technologie,
uzgodnienia dotycz¹ce wymiany danych, dostêpu i wykorzystania oraz mechanizmy koordynacji i monitorowania procesów i procedur dzia³ania w ramach infrastruktury.
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Dyrektywa dotyczy tylko takich zbiorów danych przestrzennych, które spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
l odnosz¹ siê do obszaru pod jurysdykcj¹ kraju cz³onkowskiego,
l istniej¹ w formie elektronicznej,
l znajduj¹ siê w posiadaniu:
m administracji publicznej i s¹ wytworzone, zarz¹dzane i aktualizowane przez tê administracjê,
m osoby fizycznej lub prawnej dzia³aj¹cej w imieniu administracji publicznej,
m strony trzeciej, której udostêpniono us³ugi przesy³ania danych,
m odnosz¹ siê do jednego lub wiêkszej iloci komponentów wymienionych w aneksach
I, II i III.
W przypadku zbiorów przestrzennych dotycz¹cych najni¿szego szczebla administracji
rz¹dowej w danym kraju cz³onkowskim, Dyrektywa powinna mieæ zastosowanie tylko do
zbiorów danych przestrzennych, których zbieranie i rozpowszechniania jest koordynowane
przez administracjê wy¿szego szczebla lub wynika z zapotrzebowania pochodz¹cego z prawa krajowego. Warto w tym miejscu podkreliæ, ¿e aneksy dotycz¹ce poszczególnych komponentów tematycznych mog¹ byæ przyjête przez Komisjê jednak¿e przy uwzglêdnieniu
zmieniaj¹cych siê potrzeb odnonie danych przestrzennych wspieraj¹cych politykê Wspólnoty dotycz¹c¹ bezporednio lub porednio rodowiska.
Rozdzia³ II powiecony metadanym stwierdza, ¿e kraje cz³onkowskie powinny zapewniæ utworzenie metadanych dla zbiorów informacji przestrzennej i us³ug oraz ich permanentne aktualizowanie. Metadane powinny zawieraæ nastêpuj¹ce informacje o:
m zgodnoci zbiorów informacji przestrzennej z przyjêtymi zasadami wdra¿ania,
m prawach wykorzystywania zbiorów informacji przestrzennej i us³ug,
m administracji publicznej odpowiedzialnej za ustanowienie, zarz¹dzanie, utrzymywanie
i dystrybucjê zbiorów danych przestrzennych i us³ug dotycz¹cych tych zbiorów,
m zbiorach informacji przestrzennej, do których dostêp jest ograniczony oraz o powodach tych ograniczeñ.
Bardzo wa¿nym jest te¿ stwierdzenie, ¿e kraje cz³onkowskie powinny przedsiêwzi¹æ odpowiednie dzia³ania zabezpieczaj¹ce kompletnoæ i wysok¹ jakoæ metadanych.
Kraje cz³onkowskie powinny utworzyæ metadane w ci¹gu 3 lat od wejcia Dyrektywy dla
zbiorów danych przestrzennych odpowiadaj¹cych co najmniej jednemu z komponentów
wymienionych w aneksach I lub II, oraz w ci¹gu 6 lat od wejcia Dyrektywy w przypadku
zbioru danych przestrzennych odpowiadaj¹cych co najmniej jednemu z komponentów wymienionych w aneksie III.
W rozdziale III dotycz¹cym wymiany i wykorzystywania danych przestrzennych i
us³ug, stwierdza siê, ¿e Komisja powinna przyj¹æ zasady wdra¿ania obejmuj¹ce nastêpuj¹ce
zagadnienia: zharmonizowane specyfikacje danych przestrzennych oraz uzgodnienia dotycz¹ce wymiany danych przestrzennych. Dyrektywa zwraca uwagê na to, ¿e osoby zainteresowane danymi przestrzennymi ze wzglêdu na ich rolê w infrastrukturze danych przestrzennych (u¿ytkownik, producent danych, wytwórca produktów wytworzonych lub organ koordynuj¹cy) powinny mieæ mo¿liwoæ udzia³u w przygotowaniu zasad wdra¿ania.
Zasady wdra¿ania powinny byæ tak utworzone, aby w optymalny sposób zapewniæ mo¿liwoæ ³¹czenia zbiorów danych przestrzennych lub ich wspó³dzia³ania. Zasady te powinny
obejmowaæ definicje i klasyfikacje obiektów przestrzennych oraz dotyczyæ nastêpuj¹cych
aspektów danych przestrzennych:
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wspólnego systemu jednoznacznych identyfikatorów obiektów przestrzennych,
zwi¹zków pomiêdzy danymi przestrzennymi,
g³ównych atrybutów i odpowiadaj¹cych im wielojêzykowym has³om powszechnie
stosowanym w szerokim zakresie tematycznym,
m metody, za pomoc¹ której bêdzie wymieniana informacja odnonie czasowego przyporz¹dkowania danych,
m metody, za pomoc¹ której bêd¹ wymieniane zaktualizowane dane.
Zasady wdra¿ania powinny byæ opracowane w taki sposób, aby zapewniæ spójnoæ poszczególnych elementów informacji, które odnosz¹ siê do tego samego po³o¿enia lub tego
samego obiektu reprezentowanego w ró¿nych skalach. Zasady te powinny tak¿e zapewniæ
porównywalnoæ informacji pochodz¹cych z ró¿nych zbiorów danych przestrzennych.
Zasady wdra¿ania powinny byæ przyjête w ci¹gu dwóch lat od wejcia w ¿ycie Dyrektywy w odniesieniu do zbiorów, które zawieraj¹ minimum jeden z komponentów wymienionych w aneksie I oraz piêciu lat w odniesieniu do danych z aneksów II lub III.
Kraje cz³onkowskie s¹ zobowi¹zane, aby zbiory danych przestrzennych zebranych lub
zaktualizowanych póniej ni¿ w dwa lata od przyjêcia specyfikacji by³y doprowadzone do
zgodnoci z tymi specyfikacjami, poprzez adaptacjê zbiorów danych przestrzennych lub
poprzez ich transformacjê.
W przypadku danych przestrzennych przekraczaj¹cych granice pañstwa nale¿y dokonaæ
odpowiednich uzgodnieñ pomiêdzy krajami s¹siaduj¹cymi.
Rozdzia³ IV dotycz¹cy us³ug sieciowych stwierdza, ¿e kraje cz³onkowskie powinny
zorganizowaæ us³ugi przesy³ania danych przestrzennych i ¿e us³ugi te powinny byæ dostêpne
dla administracji publicznej. Us³ugi powinny byæ tak¿e udostêpnione stronom trzecim na ich
¿yczenie, pod warunkiem, ¿e ich zbiory danych przestrzennych s¹ zgodne z zasadami wdra¿ania.
Kraje cz³onkowskie powinny za³o¿yæ sieæ nastêpuj¹cych us³ug dla zbiorów przestrzennych, dla których utworzono metadane zgodnie z niniejsza Dyrektyw¹:
m us³ugi wyszukiwania danych, umo¿liwiaj¹ce poszukiwanie zbiorów danych przestrzennych i us³ug na podstawie zawartoci odpowiadaj¹cych im metadanych, oraz wywietlanie zawartoci metadanych,
m us³ugi przegl¹dania danych umo¿liwiaj¹ce  w wersji minimum  wywietlanie, nawigowanie, powiêkszanie, przesuwanie lub nak³adanie zbiorów danych oraz wywietlanie legendy,
m us³ugi przesy³ania danych, umo¿liwiaj¹ce kopiowanie ca³ych zbiorów danych przestrzennych lub ich czêci,
m us³ugi transformacji danych przestrzennych.
Powy¿sze us³ugi powinny byæ dostêpne poprzez internet lub inne powszechne rodki
telekomunikacji. Przyjêto nastêpuj¹ce kryteria wyszukiwania danych:
m s³owa kluczowe,
m klasyfikacja danych przestrzennych i us³ug,
m jakoæ i dok³adnoæ danych przestrzennych,
m stopieñ zgodnoci ze specyfikacjami omówionymi w rozdziale III,
m po³o¿enie geograficzne,
m warunki dostêpu i wykorzystania zbiorów danych przestrzennych i us³ug,
m dane dotycz¹ce administracji publicznej odpowiedzialnej za za³o¿enie, zarz¹dzanie, utrzymywanie i dystrybucjê zbiorów danych przestrzennych i us³ug.
m
m
m
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Pañstwa cz³onkowskie mog¹ ograniczyæ dostêp do ww. us³ug lub do komercyjnych
us³ug elektronicznych, jeli taki dostêp móg³by niekorzystnie wp³ywaæ na poufnoæ sprawozdañ administracji publicznej, bezpieczeñstwo publiczne i obronnoæ kraju, poufnoæ informacji handlowej lub przemys³owej oraz poufnoæ danych osobowych. Jednoczenie Dyrektywa podkrela, ¿e podstawy ograniczonego dostêpu powinny byæ tak interpretowane,
aby uwzglêdniæ interes publiczny zwi¹zany z tym ograniczeniem. W ka¿dym przypadku
interes publiczny charakteryzuj¹cy siê brakiem dostêpu do danych powinien byæ przeanalizowany pod k¹tem mo¿liwoci czêciowego lub warunkowego dostêpu. Ponadto kraje cz³onkowskie nie mog¹ ograniczaæ dostêpu do informacji dotycz¹cych emisji do rodowiska.
Kraje cz³onkowskie powinny zapewniæ bezp³atny dostêp do wyszukiwania i przegl¹dania
danych.
Odnonie szczebla europejskiego to Komisja Europejska powinna utworzyæ i zarz¹dzaæ
geoportalem Wspólnoty, a kraje cz³onkowskie powinny udostêpniæ swoje us³ugi dotycz¹ce
zbiorów danych przestrzennych poprzez geoportal Wspólnoty a tak¿e udostêpniaæ te dane
poprzez w³asne punkty dostêpu do danych.
Rozdzia³ V dotycz¹cy wymiany i ponownego wykorzystania danych nak³ada na kraje
cz³onkowskie obowi¹zek podjêcia dzia³añ s³u¿¹cych do wymiany zbiorów danych przestrzennych i us³ug pomiêdzy jednostkami administracji publicznej. Powinno to umo¿liwiæ jednostkom w krajach cz³onkowskich oraz instytucjom i organom Wspólnoty dostêp do danych
przestrzennych i us³ug oraz wymianê i wykorzystanie zbiorów i us³ug dla celów zadañ publicznych, które maj¹ bezporedni lub poredni wp³yw na rodowisko. Te dzia³ania powinny
 w miejscu wykorzystania danych  wykluczyæ jakiekolwiek ograniczenia a w szczególnoci ograniczenia natury handlowej, proceduralnej, prawnej, instytucjonalnej lub finansowej. Kraje cz³onkowskie powinny tak¿e podj¹æ odpowiednie dzia³ania, aby zapobiec niew³aciwej konkurencji w przypadku, gdy administracja publiczna prowadzi tak¿e dzia³alnoæ
gospodarcz¹ nie zwi¹zan¹ z wykonywaniem zadañ publicznych, a tak¿e og³osiæ publicznie
charakter tych dzia³añ.
Komisja zosta³a zobowi¹zana do przyjêcia zasad wdra¿ania okrelaj¹cych zarówno dostêp do danych jak i prawa ich wykorzystania.
Rozdzia³ VI o koordynacji i dzia³aniach uzupe³niaj¹cych dotyczy zarówno krajów
cz³onkowskich jak i Komisji Europejskiej. Kraje cz³onkowskie powinny utworzyæ odpowiednie struktury i mechanizmy dla koordynowania dzia³añ tych jednostek, które s¹ zainteresowane infrastruktur¹ informacji przestrzennej, takich jak: producenci danych, wytwórcy produktów przetworzonych, u¿ytkownicy i organy koordynuj¹ce. Dzia³ania te powinny tak¿e
obejmowaæ identyfikacjê potrzeb u¿ytkowników, dostarczanie informacji na temat stanu
istniej¹cego oraz informacji odnonie wdra¿ania Dyrektywy.
Ka¿dy kraj cz³onkowski jest zobowi¹zany do wyznaczenia jednostek administracji publicznej odpowiedzialnych za kontakty z Komisj¹ w zwi¹zku z Dyrektyw¹.
Ostatni rozdzia³ VII dotycz¹cy postanowieñ koñcowych nak³ada na kraje cz³onkowskie obowi¹zek ci¹g³ego monitorowania wdra¿ania i wykorzystania swoich struktur informacji przestrzennej zgodnie z zasadami wdra¿ania przyjêtymi przez Komisjê. Kraje cz³onkowskie powinny co trzy lata przesy³aæ sprawozdania do Komisji odnonie wdra¿ania Dyrektywy oraz dowiadczeñ uzyskiwanych w trakcie wdra¿ania.
Zgodnie z Decyzj¹ Rady Unii Europejskiej z dnia 28 czerwca 1999 roku ustanawiaj¹cej
warunki realizowania uprawnieñ wykonawczych przyznanych Komisji Europejskiej (1999/
468/WE), przy Komisji powinien powstaæ Komitet Regulacyjny z³o¿ony z przedstawicieli
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pañstw cz³onkowskich, który opracuje akty wykonawcze (zasady wdra¿ania) o których
by³a mowa w poszczególnych rozdzia³ach.
Komisja powinna w okresie 7 lat, co 6 miesiêcy, przedstawiaæ Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie Unii sprawozdania z wykonania Dyrektywy. Z kolei kraje cz³onkowskie
powinny wprowadziæ ustawy, rozporz¹dzenia i postanowienia niezbêdne do uzyskania zgodnoci z niniejsz¹ Dyrektyw¹ w ci¹gu 2 lat od wejcia jej w ¿ycie. Kraje cz³onkowskie powinny przekazaæ Komisji teksty tych aktów wraz ze wskazaniem korelacji pomiêdzy tymi aktami
a Dyrektyw¹.
Dyrektywa zawiera trzy aneksy okrelaj¹ce poszczególne komponenty. Aneks I
generalnie odnosi siê do danych referencyjnych, natomiast aneksy II i III do danych tematycznych. Zasadnicza ró¿nica pomiêdzy aneksami I, II i III dotyczy terminów w jakich
metadane powinny byæ utworzone. Dla komponentów wymienionych w aneksach I i II
termin ten wynosi 3 lata od wejcia Dyrektywy w ¿ycie, natomiast dla danych zwartych w
aneksie III jest to termin 6-letni
Aneks I
1. Systemy wspó³rzêdnych
2. Systemy siatek geograficznych
3. Nazwy geograficzne
4. Jednostki administracyjne
5. Sieci komunikacyjne
6. Hydrografia
7. Obszary chronione
Aneks II
1. Wysokoæ terenu
2. Identyfikatory nieruchomoci
3. Dzia³ki katastralne
4. Pokrycie terenu
5. Ortoobrazy (ortfotomapy)
Aneks III
1. Jednostki statystyczne
2. Budynki
3. Gleba
4. Geologia
5. U¿ytkowanie ziemi
6. Zdrowie cz³owieka i bezpieczeñstwo
7. Obs³uga rz¹dowa i urz¹dzenia do monitoringu rodowiska
8. Urz¹dzenia produkcyjne i przemys³owe
9. Urz¹dzenia rolnicze i wodne
10.Rozk³ad ludnoci  demografia
11. Strefy zarz¹dzania obszarami / strefy ograniczonego dostêpu i kontroli oraz jednostki
sprawozdawcze
12.Strefy zagro¿eñ naturalnych
13.Warunki atmosferyczne
14.Parametry meteorologiczne
15.Parametry oceanograficzne
16.Regiony morskie
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17.Regiony biogeograficzne
18.rodowiska przyrodnicze i biotopy
19.Rozmieszczenie gatunków

Uwagi koñcowe
Proponowana Dyrektywa jest tak skonstruowana, aby stworzyæ system bazuj¹cy na
systemach informacji przestrzennej ju¿ istniej¹cych w krajach Wspólnoty, dostarczaj¹c podstaw do synergicznego wspó³dzia³ania poprzez stworzenie infrastruktury dla informacji przestrzennej w ramach Unii Europejskiej. Tak wiêc inicjatywa INSPIRE wyrasta na bazie organizacji ju¿ istniej¹cych i dzia³aj¹cych w zakresie wytwarzania i wykorzystywania danych
przestrzennych, a jej g³ównym celem jest skoordynowanie mechanizmów potrzebnych do
dzia³ania infrastruktury na poziomie europejskim. W zakresie harmonizacji danych INSPIRE
bêdzie podejmowaæ tylko te aspekty, które s¹ niezbêdne do osi¹gniêcia spójnoci danych na
ró¿nych poziomach oraz o ró¿nej tematyce. INSPIRE nie bêdzie sugerowaæ krajom cz³onkowskim zmiany formatów danych przestrzennych, natomiast przewiduje siê dostarczenie
programów transformuj¹cych ró¿norodne dane do jednorodnego modelu.
Propozycja Dyrektywy ma raczej charakter ramowy, w zwi¹zku z czym, pozostawia
krajom cz³onkowskim miejsce na dostosowanie wprowadzanych zaleceñ odnonie celów
inicjatywy do specyficznych sytuacji w danym kraju. Z kolei wdra¿anie zasad o charakterze
technicznym i nakazowym bêdzie dokonywane za pomoc¹ specjalnej procedury zwanej committee procedure. Zastosowanie tej procedury zapewni tak¿e odpowiedni¹ elastycznoæ wynikaj¹c¹ z koniecznoci wykorzystania postêpu technologicznego oraz dostosowania do nowych priorytetów polityki rodowiskowej. Wiêkszoæ elementów tej propozycji pozwala
krajom cz³onkowskim kontynuowaæ wykorzystywanie istniej¹cych systemów i rozwi¹zañ
organizacyjnych, wymagaj¹c jedynie wprowadzenia takich rozwi¹zañ, które sprawi¹, ¿e system
bêdzie operacyjny w skali miêdzynarodowej. Propozycja gwarantuje tak¿e otwarcie na uczestnictwo sektora prywatnego.
Wprowadzenie w ¿ycie Dyrektywy INSPIRE umo¿liwi utworzenie ogólnoeuropejskiej
infrastruktury informacji przestrzennej. Niezmiernie wa¿n¹ role w tej infrastrukturze bêd¹
spe³niaæ metadane i dane referencyjne stanowi¹ce domenê szeroko pojêtej dzia³alnoci geodezyjnej. Wród tych danych referencyjnych znajduj¹ siê ortoobrazy (ortofotomapy) stanowi¹ce  zdaniem autora  podstawowe ród³o danych dla informacji tematycznych.
Z uwagi na ramowy charakter Dyrektywy, jej wdro¿enie wymaga dalszych decyzji, które
bêd¹ uwzglêdniaæ zmieniaj¹cy siê kontekst polityczny, instytucjonalny i organizacyjny oraz
postêp technologiczny w zakresie systemów informacji przestrzennej i us³ug. Wdro¿enie
Dyrektywy powinno byæ przeprowadzone zgodnie z decyzj¹ Rady 1999/468/EC z 28 czerwca 1999 roku ustanawiaj¹c¹ procedury wdra¿ania na³o¿one na Komisjê.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e projekt Dyrektywy INSPIRE mo¿e podlegaæ pewnym modyfikacjom w trakcie procedury legislacyjnej obowi¹zuj¹cej w Unii Europejskiej, a zw³aszcza w
Grupie Roboczej Rady Unii Europejskiej gdzie dyskutowane i przyjmowane bêd¹ propozycje
zg³aszane przez poszczególne pañstwa. Z dowiadczeñ dotycz¹cych innych projektów dyrektyw procedura mo¿e trwaæ nawet dwa lata, a ostateczna wersja Dyrektywy musi byæ
przyjêta przez Parlament Europejski oraz Radê Unii Europejskiej.
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Summary
In the paper main provisions of the proposed Directive prepared by the European Commission are
presented. The Directive refers to the infrastructure for spatial information in the countries of the
European Union. The INSPIRE Directive is composed of two parts: explanatory memorandum and
the Directive itself, which is preceded by extensive preamble. In the memorandum, the role of spatial
information in carrying out appropriate policy at European, national and regional level is emphasized. On the other hand, attention is drawn to uncoordinated measures in the area of collecting, making
available and proper use of spatial information. The objective of this Directive is to coordinate these
measures at European, national and regional level by establishing a consistent infrastructure for
spatial information in the European Community.
The basic text of the Directive comprises 33 articles included in 7 following chapters:
m Chapter I  General provisions,
m Chapter II  Metadata,
m Chapter III  Interoperability of spatial data sets and services
m Chapter IV  Network services
m Chapter V  Data-sharing and re-use,
m Chapter VI  Coordination and supplementary measures,
m Chapter VII  Final provisions.
On 23 July2004 the proposal of Directive was transmitted by the European Commission to the
Parliament and the Council of the European Union for further legislative works.
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