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Wprowadzenie
W ci¹gu ostatniego dziesiêciolecia we Wspólnocie Europejskiej zrealizowano kilkanacie
projektów geoinformacyjnych, które albo mia³y zasiêg lokalny albo te¿ dotyczy³y tylko w¹skiego zakresu tematycznego. Tak wiec projekty te tworzy³y bardzo niejednorodn¹ i niespójn¹ mozaikê, która nie mog³a byæ wykorzystana w realizacji polityk wspólnotowych. Pod
koniec lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia zaczê³a dojrzewaæ koncepcja kompleksowego ujêcia zagadnieñ zwi¹zanych z informacj¹ przestrzenn¹ w skali kontynentalnej opartej
na jednorodnej infrastrukturze referencyjnej. W efekcie dyskusji, prowadzonych zarówno w
Komisji Europejskiej jak i te¿ w kilku ogólnoeuropejskich agencjach, powsta³y koncepcje
dwóch komplementarnych projektów a mianowicie projektu INSPIRE oraz projektu GMES.
Projekt INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in European Community) dotyczy utworzenia jednorodnej infrastruktury europejskiej dla informacji przestrzennej, drugi
natomiast GMES (Global Monitoring for Environment and Security) jest zorientowany na
monitorowanie rodowiska i bezpieczeñstwa w skali kontynentalnej jak i globalnej. Pierwszy
z tych projektów przygotowywany by³ przez Komisje Europejsk¹ we wspó³pracy z Europejskim Urzêdem Statystycznym oraz krajami cz³onkowskimi Wspólnoty, natomiast drugi przez
Europejsk¹ Agencjê Kosmiczn¹ (ESA  European Space Agency) przy wspó³pracy z Komisj¹
Europejsk¹ oraz Europejsk¹ Agencj¹ rodowiska (EEA  European Environmental Agency).
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Program INSPIRE
Proces legislacyjny zwi¹zany z opracowaniem dyrektywy INSPIRE rozpocz¹³ siê oficjalnie 23 lipca 2004 roku, kiedy to Komisja Europejska (KE) przekaza³a projekt dyrektywy do
Rady Unii Europejskiej (RUE) oraz do Parlamentu Europejskiego (Linsenbarth, 2004). Zgodnie z procedur¹ obowi¹zuj¹c¹ w Unii Europejskiej tego rodzaju projekt wymaga wspó³decyzji
tych dwóch organów Wspólnoty. W Radzie Unii Europejskiej projekt zosta³ przekazany do
Grupy Roboczej rodowisko gdzie by³ rozpatrywany na kilkunastu posiedzeniach w okresie od padziernika 2004 roku do lipca 2005 roku. W posiedzeniach Grupy Roboczej brali
udzia³ reprezentanci przedstawicielstw poszczególnych pañstw cz³onkowskich oraz eksperci z tych pañstw. Autor niniejszego artyku³u jako ekspert reprezentuj¹cy Polskê bra³ udzia³ w
wiêkszoci tych posiedzeñ. W posiedzeniach Grupy Roboczej zawsze brali tak¿e udzia³ przedstawiciele Komisji Europejskiej. W trakcie dyskusji omawiano kolejne poprawki zg³aszane
przez poszczególne pañstwa. Ostatecznie zg³oszono kilkadziesi¹t poprawek dotycz¹cych
zarówno preambu³y, tekstu zasadniczego oraz aneksów tematycznych. Podsumowaniem
tego etapu prac by³o osi¹gniêcie tzw. porozumienia politycznego na 2670. posiedzeniu
Rady Unii Europejskiej w dniu 24 czerwca 2005 roku, które w etapie póniejszym stanowi³o
podstawê sformu³owania tzw. wspólnego stanowiska (Linsenbarth, 2006b).
W Parlamencie Europejskim projekt dyrektywy by³ rozpatrywany w Komisji Ochrony
rodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony ¯ywnoci (ENVI). Komisja, na
posiedzeniu w dniu 20 wrzenia 2005 roku, na sprawozdawcê wyznaczy³a eurodeputowan¹
pani¹ Fryderikê Brepoels z Belgii, która przygotowa³a propozycjê uwag do projektu dyrektywy. Raport, zawieraj¹cy 28 poprawek zosta³ przyjêty przez Komisje ENVI w dniu 21 kwietnia 2005 roku. Na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, która odby³a siê dniu 7 czerwca
2005 roku odby³o siê pierwsze czytanie i ostatecznie Parlament Europejski przeg³osowa³
jednog³onie przyjêcie 54 poprawek. Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e dyskusja w Parlamencie toczy³a siê niezale¿nie i bez porozumienia z Rad¹ Unii Europejskiej.
Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹ sprawa dyrektywy trafi³a ponownie do Rady Unii,
gdzie, po zapoznaniu siê z uwagami zg³oszonymi przez Parlament, opracowano tzw. wspólne stanowisko przyjête na posiedzeniu Rady w dniu 23 stycznia 2006 roku.
W nastêpnym etapie procesu legislacyjnego wspólne stanowisko zosta³o skierowane do
Parlamentu Europejskiego. Ponownie spraw¹ zajê³a siê Komisja ENVI, gdzie wspomniana
wczeniej pani Frederika Brepoles przygotowa³a projekt zalecenia do drugiego czytania w
Parlamencie. Przygotowano tzw. dwukolumnowe zestawienie wspólnego tekstu i tekstu z
poprawkami Parlamentu. 21 marca 2006 roku na posiedzeniu Komisji ENVI odby³a siê
dyskusja nad poprawkami. W sumie Komisja ENVI przyjê³a 36 poprawek do projektu dyrektywy. Na plenarnym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w dniu 12 czerwca 2006 roku
przyjêto jednog³onie wszystkie 36 poprawek przed³o¿onych przez Komisjê ENVI.
Z uwagi na rozbie¿noæ stanowisk Parlamentu i Rady Unii Europejskiej konieczne jest znalezienie kompromisu. Prezydencja Fiñska, która kieruje pracami Unii od 1 lipca 2006 roku,
zamierza wypracowaæ stanowisko kompromisowe podczas posiedzeñ Grupy Roboczej rodowisko oraz na posiedzeniu Coreper I. Jednoczenie bêdzie siê toczy³ nieformalny trilog z
Parlamentem Europejskim. Pierwsze posiedzenie w ramach trilogu odbêdzie siê pod koniec
sierpnia br., natomiast posiedzenie komitetu koncyliacyjnego prawdopodobnie w listopadzie
2006 roku.
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Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w trakcie procesu legislacyjnego ca³y czas uczestnicz¹
przedstawiciele Komisji Europejskiej. W trakcie posiedzeñ Grupy Roboczej rodowisko,
przedstawicie Komisji czêsto ustosunkowywali siê do zg³aszanych poprawek lub wyjaniali
propozycjê tekstu dyrektywy, zg³oszon¹ przez Komisjê Europejsk¹. 10 lutego 2006 roku
Komisja Europejska przekaza³a do Parlamentu Europejskiego oficjalny komunikat dotycz¹cy
zarówno wspólnego stanowiska jak i poprawek zg³oszonych przez Parlament w pierwszym
czytaniu. Komisja zwróci³a uwagê, ¿e tekst wspólnego stanowiska znacznie odbiega od zasadniczego celu dyrektywy jakim jest poprawa dostêpnoci i interoperacyjnoci danych przestrzennych.
Równolegle z procesem legislacyjnym prowadzone s¹ prace nad przepisami implementacyjnymi (Nowak, 2005). Prace nad tymi przepisami odbywaj¹ siê w piêciu zespo³ach opracowuj¹cych. Ka¿dy zespó³ sk³ada siê z grupy wiod¹cej i uzupe³niaj¹cej. Zespo³y te obejmuj¹
swym dzia³aniem nastêpuj¹ca tematykê:
m tworzenie i aktualizacja metadanych (14 osób),
m specyfikacja i harmonizacja danych przestrzennych (22 osoby),
m us³ugi sieciowe i interoperacyjnoæ (14 osób),
m udostêpnianie i wspó³u¿ytkowanie danych (14 osób),
m monitorowanie i sprawozdawczoæ (12 osób).
Opracowane projekty bêd¹ podlega³y trzystopniowej procedurze opiniowania, a ostateczny projekt zostanie zatwierdzony przez Komisjê w tzw. procesie komitologii.

Program GMES
Jako pocz¹tek programu GMES mo¿na przyj¹æ rok 1998, kiedy to na spotkaniu przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz instytucji zajmuj¹cymi siê badaniami kosmicznymi, które
odby³o siê w dniu 19 maja w Barneo (W³ochy) uchwalono manifest pt.: Overall Monitoring
for Environmental Security (Linsenbarth, 2006a). W manifecie tym stwierdzono koniecznoæ zbudowania europejskiego systemu umo¿liwiaj¹cego globaln¹ obserwacjê rodowiska
zgodnie z zaleceniami protokó³u z Kioto. 12 lipca 1999 roku w dokumencie Komisji Europejskiej skierowanym do Grupy Doradczej ds. Badañ Kosmicznych zmieniono nazwê proponowanego programu na Global Monitoring for Environment and Security  GMES. W dokumencie tym podkrelono dwukierunkowoæ tego programu, a mianowicie aspekty samego
rodowiska, jak równie¿ aspekty bezpieczeñstwa wynikaj¹ce g³ownie ze zmian zachodz¹cych w rodowisku, które mog¹ prowadziæ do ró¿nego rodzaju klêsk naturalnych jak i zagro¿eñ spowodowanych dzia³alnoci¹ cz³owieka.
W czerwcu 2001 roku Komisja Europejska i Europejska Agencja Kosmiczna przedstawi³y do zatwierdzenia wspólny dokument roboczy pt. An European Approach to Global Monitoring for Environmental and Security (GMES): Towards Meeting Users Needs. W tym
samym miesi¹cu na posiedzeniu Rady Europy w Getenburgu, w dokumencie nakrelaj¹cym
strategiê zrównowa¿onego rozwoju w Unii Europejskiej, stwierdzono koniecznoæ zbudowania w Europie globalnego systemu do monitorowania rodowiska oraz bezpieczeñstwa.
23 padziernika 2001 roku Komisja Europejska przedstawi³a Radzie Europy oraz Parlamentowi Europejskiemu plan dzia³ania na lata 20012003 w zakresie GMES. W dniu 13 listopada
2001 roku, Rada Europy w podjêtej rezolucji stwierdzi³a, ¿e program GMES powinien byæ
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autonomiczny i operacyjny, gwarantowaæ d³ugoterminowy i koherentny monitoring oparty
na danych naziemnych, lotniczych i satelitarnych.
Zgodnie z szeroko pojêt¹ polityk¹ europejsk¹ celem programu GMES jest monitorowanie
nie tylko ca³ego terytorium Europy ale tak¿e monitorowanie krajów pozaeuropejskich, zarówno
w celu umo¿liwienia rozwoju tych pañstw, jak równie¿ niesienia pomocy humanitarnej. Jest to
tak¿e wk³ad Europy w globalny system monitorowania naszego globu. Dowiadczenia lat ubieg³ych wykaza³y brak skoordynowanego programu niezbêdnego dla realizacji d³ugofalowej polityki kontynentalnej. Dotychczasowe opracowania skierowane g³ownie na monitorowanie rodowiska mia³y ograniczony zakres tematyczny, jak równie¿ terytorialny i czasowy. Program
GMES jest skierowany na zbudowanie spójnego systemu gwarantuj¹cego dostarczanie bie¿¹cych jednolitych informacji na ró¿nych poziomach zarz¹dzania i kreowania polityki zrównowa¿onego rozwoju gospodarczego. Program ma zapewniæ ci¹g³oæ w dostarczaniu informacji i
zaspokoiæ wszystkie potrzeby u¿ytkowników. St¹d jednym z pierwszych zadañ programu
GMES by³o okrelenie potrzeb u¿ytkowników oraz dostosowanie infrastruktury informacyjnej
do zbierania odpowiednich informacji przestrzennych, ich przetwarzania oraz dostarczania
u¿ytkownikom informacji finalnych dostosowanych do ich potrzeb.
Realizacja programu opiera siê g³ównie na wspó³dzia³aniu EC i ESA, a tak¿e na w³¹czeniu
do realizacji tego programu Europejskiej Agencji rodowiska (EEA), Europejskiej Agencji
Meteorologicznej (EUMETSAT) oraz Europejskiego Centrum Satelitarnego.
Finalny termin operacyjnego dzia³ania programu GMES to rok 2008. Okres zawieraj¹cy
siê w przedziale 20022008 zosta³ podzielony na dwie fazy realizacyjne:
m faza wstêpna (20022003) oraz
m faza wdra¿ania programu (20042008).
Obie fazy bazuj¹ na wykorzystaniu wyników zarówno 5. Programu Ramowego (1997
2001) jak i 6. Programu Ramowego (20022006) oraz programu Earthwatch (20022006)
realizowanego przez Europejsk¹ Agencje Kosmiczn¹, który bêdzie stanowiæ jeden z podstawowych elementów programu GMES.
G³ówny cel zadañ, nakrelonych do realizacji w fazie wstêpnej, stanowi³o okrelenie aktualnego stanu monitoringu rodowiska w Europie, okrelenie braków i niedoci¹gniêæ obecnego
stanu i okrelenie niezbêdnych prac naukowych, technicznych, prawnych, ekonomicznych i
organizacyjnych. Raport z tej pierwszej wstêpnej fazy zosta³ przygotowany w koñcu 2003
roku przez EC i ESA. W raporcie tym, poza zagadnieniami techniczno-organizacyjnymi, zawarta zosta³a tak¿e analiza kosztów zwi¹zanych z operacyjnym dzia³aniem systemu GMES
Realizacja fazy drugiej, czyli fazy wdra¿ania jest oparta na wnioskach nakrelonych w
raporcie fazy wstêpnej. Program roboczy tej fazy zosta³ okrelony przez g³ównych realizatorów programu tj. przez EC i ESA przy wspó³pracy z innymi udzia³owcami. W wyniku realizacji tej fazy powinna powstaæ ca³a struktura organizacyjno-techniczna dotycz¹ca pozyskiwania danych oraz ich przechowywania, przetwarzania i udostêpniania informacji. Prace
badawcze zosta³y skierowane zarówno na okrelenie nowych obszarów zastosowania informacji pozyskiwanych z systemu GMES, jak równie¿ na zaprojektowanie niezbêdnych segmentów systemu GMES.
Na posiedzeniu Rady Doradczej programu GMES (GMES Advisory Council  GAC),
które odby³o siê w dniu 1 czerwca 2005 roku stwierdzono, ¿e realizacja tego zadania wymaga regularnego i systematycznego pokrycia obszaru Europy zdjêciami satelitarnymi. Z kolei
na seminarium powiêconym wdro¿eniu pilotowego projektu dotycz¹cego monitorowania
powierzchni Ziemi, które odby³o siê w dniach 20-21 padziernika 2005 roku w Brukseli,
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okrelono zadania jakie s¹ niezbêdne aby mo¿na by³o zrealizowaæ tzw. szybk¹ cie¿kê (fast
track) realizacji tego projektu. Zadania okrelone w szybkiej cie¿ce mo¿na podzieliæ na
dwie grupy:
m grupa pierwsza dotyczy opracowania mapy u¿ytkowania ziemi na terytorium ca³ej
Europy, w celu monitorowania i oceny realizacji polityk Wspólnoty w zakresie dyrektywy wodnej, strategii bioró¿norodnoci, polityki rolnej i regionalnej, rozwoju przestrzennego Europy, strategii urbanistycznej, zobowi¹zañ wynikaj¹cych z traktatów
miêdzynarodowych (m.in. protokó³ z Kioto) w nawi¹zaniu do inwentaryzacji pokrycia i u¿ytkowania terenu w krajach cz³onkowskich;
m druga grupa odnosi siê do opracowania map pokrycia terenu w skali lokalnej dla planowania rozwoju miast, budownictwa, modelowania rozprzestrzeniania ha³asu, górnictwa oraz monitorowania obszarów specjalnego znaczenia tzw.gor¹cych punktów (hot spots), na których to obszarach wystêpuj¹ szybkie zmiany.
W oparciu o przeprowadzon¹ analizê potrzeb stwierdzono, ¿e szybka cie¿ka us³ug (fast
track service) zwi¹zanych z monitorowaniem Ziemi musi zawieraæ dwa wzajemnie uzupe³niaj¹ce siê komponenty:
1. Komponent obserwacji oparty na zagwarantowaniu dostarczenia obrazów satelitarnych w ró¿nych skalach z zagwarantowaniem prawa do ich wielokrotnego u¿ycia przez
ró¿nych u¿ytkowników. Oznacza to, ¿e odpowiednie organa na szczeblu unijnym, jako minimum, dostarcz¹ te dane bezp³atnie do pañstw cz³onkowskich i regionów statystycznych
poziomu NUTS-1.
2. Komponent informacji o terenie (tzw. produkt z wartoci¹ dodan¹) dotycz¹cy homogenicznej informacji odnosz¹cej siê do pokrycia lub u¿ytkowania terenu zarówno w skali
ca³ego kontynentu jak i w skali lokalnej.
Wykonane produkty musz¹ byæ zgodne ze standardami OGC, tak aby mog³y byæ kompatybilne z innymi danymi przestrzennymi pozyskiwanymi z ró¿nych róde³ takich jak bezporednie dane terenowe oraz inne dane ewidencyjne oraz powinny zapewniaæ interoperacyjnoæ zgodnie z wymaganiami dyrektywy INSPIRE.
Wymagania dotycz¹ce komponentu obserwacji Ziemi s¹ zró¿nicowane w zale¿noci od
zakresu terytorialnego. Zak³ada siê nastêpuj¹ce parametry dla poszczególnych zakresów terytorialnych. Dla zakresu kontynentalnego wykonywane bêd¹ wysokorozdzielcze i redniorozdzielcze obrazy satelitarne (2,530 m), rejestrowane w dwóch sezonach dla roboczej
skali opracowania 1:50 000, wykonywane co 3 lata. Minimalna powierzchnia tematycznej
jednostki opracowania ma wynosiæ 1 ha. Dla zakresu obejmuj¹cego du¿e aglomeracje miejskie wykorzystane zostan¹ obrazy satelitarne o bardzo wysokiej rozdzielczoci (< 1m) pokrywaj¹ce oko³o 500 miast europejskich o ludnoci powy¿ej 100 000 mieszkañców. Skala
opracowania oko³o 1:5 000. Pozyskanie ponownych zobrazowañ powinno nast¹piæ co 5 lat.
Ponadto dla tzw. gor¹cych punktów (poza obszarami zurbanizowanymi) bêd¹ wykonywane zobrazowania satelitarne o bardzo wysokiej rozdzielczoci (VHR<1m) dotycz¹ce
obiektów o du¿ej zmiennoci czasowej (rolnictwo, budownictwo, transport, turystyka, górnictwo itp.). Czêstotliwoæ pozyskiwania tych zobrazowañ  rednio 3 razy w ci¹gu roku.
Dostarczanie wysokorozdzielczych mikrofalowych (radarowych) obrazów satelitarnych
(ca 1m), powinno byæ zagwarantowane przed koñcem 2008 roku wraz z wykorzystaniem
techniki interferometrii.
Jak widaæ z powy¿szego niezmiernie wa¿n¹ rolê w realizacji programu GMES stanowi¹
satelitarne systemy teledetekcyjne. W ostatnich dwóch dekadach Europa zrobi³a znaczny
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postêp w budowie zaawansowanych systemów obserwacji Ziemi. W zakresie systemów
meteorologicznych wymieniæ nale¿y systemy opracowane i zbudowane przez Europejsk¹
Agencjê Kosmiczn¹ i obecnie operacyjnie wykorzystywane przez Europejsk¹ Organizacjê
Meteorologiczn¹. Do tych systemów nale¿¹ satelity geostacjonarne Meteosat pierwszej i
drugiej generacji. Obecnie zakoñczono prace nad nowym satelit¹ bliskobiegunowym METO,
który zosta³ umieszczony na orbicie w roku 2005. Satelity serii SPOT nadal stanowi¹ jeden z
podstawowych systemów globalnego monitorowania powierzchni Ziemi.
Na szczególna uwagê zas³uguj¹ satelity ESA pracuj¹ce w zakresie promieniowania mikrofalowego, które umo¿liwiaj¹ monitorowanie rodowiska naturalnego Ziemi niezale¿nie od
warunków atmosferycznych. Do tej grupy satelitów nale¿¹ ERS1 i ERS2 oraz ENVISAT.
Do monitorowania oceanów s³u¿¹ satelity TOPEX-Poseidon oraz Jason-1 zbudowane w
wyniku kooperacji CNES i NASA. Kolejny satelita Jason-2 ma byæ umieszczony na orbicie w
roku 2007.
Niepokoj¹cy jest jednak problem dotycz¹cy ci¹g³oci dzia³ania teledetekcyjnych systemów satelitarnych. Jedynie satelity meteorologiczne zarówno geostacjonarne jak i biegunowe maj¹ zapewniony okres dzia³ania do lat 2015/2020. Natomiast inne satelity teledetekcyjne
koñcz¹ swój nominalny czas dzia³ania w latach 2007/2008. W tej sytuacji jednym z zasadniczych celów programu GMES jest zapewnienie permanentnego operacyjnego dzia³ania systemów obserwacji Ziemi. Systemy te musz¹ zagwarantowaæ d³ugoterminowy okres ich operacyjnoci. Dotyczy to zarówno systemów o bardzo wysokiej rozdzielczoci  poni¿ej 1
metra jak i systemów o wysokiej rozdzielczoci  10 metrów, pracuj¹cych w zakresie promieniowania widzialnego jak i bliskiej podczerwieni. Potrzebne s¹ tak¿e systemy mikrofalowe zarówno wysokorozdzielcze jak i redniorozdzielcze pozwalaj¹ce na wykorzystanie interferometrii radarowej.
Do monitorowania wiêkszych obszarów niezbêdne s¹ systemy wielospektralne o rozdzielczoci 10100 m pozwalaj¹ce na monitorowania stanu wegetacji rolin oraz lasów, a
tak¿e sk³adu atmosfery i jej wp³ywu na zmiany klimatu. Wi¹¿e siê to tak¿e z badaniem zanieczyszczeñ atmosfery maj¹cych du¿y wp³yw na zmiany klimatu. Badanie zmian klimatu wymaga tak¿e sta³ego monitorowania cyrkulacji oceanów.
Zak³ada siê, ¿e obrazy o bardzo wysokiej i wysokiej rozdzielczoci (15 m) bêd¹ pozyskiwane z satelitów dzia³aj¹cych w ramach programów narodowych takich jak Pleiades (Francja), TerraSAR (Niemcy), Cosmo-Skymed (W³ochy) oraz innych bêd¹cych obecnie w fazie
realizacji takich jak na przyk³ad Hiszpañski narodowy system obserwacji Ziemi. Systemy te
maj¹ podwójne znaczenie zarówno cywilne jak i wojskowe.
W zakresie systemów o redniej rozdzielczoci konieczne jest przed³u¿enie ¿ywotnoci
systemów SPOT i Landsat oraz systemów s³u¿¹cych do globalnego monitorowania tj. Envisat i SPOT-Vegetation. Zak³ada siê tak¿e szerok¹ wspó³pracê z innymi systemami dzia³aj¹cymi poza Europ¹. Program GMES wymaga stworzenia konstelacji satelitów obserwacyjnych
umo¿liwiaj¹cych pozyskiwanie obrazów z du¿¹ czêstotliwoci¹. Jest to warunek niezbêdny
do monitorowania katastrof i zarz¹dzania sytuacjami kryzysowymi.
Projekt programu na okres po roku 2008 zak³ada dzia³anie systemu w pe³ni operacyjnego
na obszarze ca³ej Wspólnoty. System ma zapewniæ permanentne dostarczanie informacji o
pokryciu i u¿ytkowaniu terenu. System bêdzie oparty na wysokorozdzielczych zdjêciach
satelitarnych (< 5 m) dla ca³ego kontynentu europejskiego wykorzystywanych do pracowania map w skali 1:50 000 (lub wiêkszej) przy zastosowaniu minimalnej jednostki tematycznej
wielkoci 1 ha. Obrazy satelitarne musz¹ byæ rejestrowane dwukrotnie w ci¹gu sezonu i
powtarzane co trzy lata.
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Dla poziomu lokalnego, obejmuj¹cego g³ównie du¿e aglomeracje miejskie (>100 000 mieszkañców) przewiduje siê wykorzystanie zdjêæ satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczoci
(<1 m) i opracowania w skali 1 : 5000. Ponowna rejestracja zobrazowañ satelitarnych ma
wynosiæ trzy lata. Porednim produktem opracowania bêd¹ ortofotomapy cyfrowe. Ponadto
corocznie bêdzie wykonywana aktualizacja w oparciu o zdjêcia satelitarne o rozdzielczoci
ca 2,5 m.
W podobny sposób bêd¹ monitorowane gor¹ce punkty w oparciu o zdjêcia satelitarne
o bardzo wysokiej rozdzielczoci ca 1 m. Zak³ada siê, ¿e takie opracowania zostan¹ wykonane 3-krotnie w ci¹gu ka¿dego roku (w interwale trzy miesiêcznym) na powierzchni 150 000
km kw. Szacuje siê, ¿e roczne koszty europejskiego systemu monitorowania powierzchni
Ziemi, wynios¹ oko³o od 30 do 40 milionów Euro.

Podsumowanie
Przedstawione w niniejszym artykule europejskie programy geoinformacyjne INSPIRE i
GMES s¹ programami komplementarnymi. Pierwszy z nich ma zagwarantowaæ utworzenie
europejskiej infrastruktury dla danych przestrzennych, natomiast drugi nastawiony jest na
permanentne monitorowanie naszego kontynentu g³ównie w celu badania zmian zachodz¹cych w rodowisku, jak równie¿ na dostarczanie bie¿¹cych informacji dla ró¿nych polityk
Wspólnoty oraz na potrzeby poszczególnych pañstw cz³onkowskich. Jest to tak¿e szansa
dla Polski aby w³¹czyæ siê aktywnie we wdra¿anie tych programów, a tym samym skoordynowaæ dzia³ania na szczeblu krajowym w zakresie informacji geoprzestrzennej.
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Summary
The policy of the European Union must be based on the consistent and up-to date spatial information,
necessary both for creation of its policy and for implementation and monitoring of the performance of
the European Union directives. Two programmes of the European Union meet these expectations:
INSPIRE and GMES. This paper presents both programmes.
The works related to the INSPIRE programme, referring to the European Infrastructure for Spatial
Information started at the end of 1990s. As a result of the activities of the Experts Group of the
programme INSPIRE established in 2001 and several Working Groups, preliminary premises for the
INSPIRE programme were made. As a result of the works performed the European Commission
elaborated a project of the Directive INSPIRE, which, on 23rd July 2004 was submitted to the Parliament and Council of the European Union for the legislation process. As a result of the work done in
both these bodies, the document was issued. The title of the document was: Common Statement of the
Council. The document was voted on 13 June 2006, at the plenary session of the European Parliament.
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The programme GMES (Global Monitoring of Environment and Security) carried out by the European Commission and the European Space Agency refers to permanent monitoring of our continent,
mainly land use and land cover and to monitoring of large agglomerations. The main source of
information in this programme will be medium and high resolution satellite images.

dr hab. Adam Linsenbarth, prof. IGiK
adam.linsenbarth@igik.edu.pl
tel. (022) 329-19-00

