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Wstêp
Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywa UE, 2007) ustanawiaj¹ca infrastrukturê informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) ze
wzglêdu na koniecznoæ zapewnienia interoperacyjnoci infrastruktur informacji przestrzennej
pañstw cz³onkowskich wymaga przyjêcia wspólnych przepisów wykonawczych w zakresie
metadanych, specyfikacji danych, us³ug sieciowych, dostêpu do danych oraz w zakresie monitorowania i sprawozdawczoci. Przepisy wykonawcze przyjmowane s¹ jako rozporz¹dzenia
lub decyzje Komisji Europejskiej (KE), które obowi¹zuj¹ bezporednio w krajach cz³onkowskich. W ramach prac nad tworzeniem przepisów wykonawczych do dyrektywy INSPIRE
KE, zgodnie z zapisami w dyrektywie, wspierana jest przez Komitet INSPIRE. Komitet ten
sk³ada siê z przedstawicieli pañstw cz³onkowskich (z Polski w spotkaniach Komitetu uczestniczy G³ówny Geodeta Kraju), a przewodniczy mu reprezentant Komisji. Komitet wyra¿a swoje
opinie dotycz¹ce projektów aktów wykonawczych przygotowywanych przez Komisjê Europejsk¹, w formie g³osowania. Do chwili obecnej wesz³y w ¿ycie:
m Rozporz¹dzenie Komisji (WE) Nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w zakresie metadanych (Rozporz¹dzenie KE, 2008);
m Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. w zakresie monitorowania i sprawozdawczoci (Decyzja KE, 2009);
m Rozporz¹dzenie Komisji (WE) Nr 976/2009 z dnia 19 padziernika 2009 r. w zakresie
us³ug sieciowych (wyszukiwania i przegl¹dania) (Rozporz¹dzenie KE, 2009);
m Rozporz¹dzenie Komisji (UE) Nr 268/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w odniesieniu do
dostêpu instytucji i organów Wspólnoty do zbiorów i us³ug danych przestrzennych
pañstw cz³onkowskich zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami (Rozporz¹dzenie KE,
2010).
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Metadane
Z uwagi na to, ¿e dla w³aciwego funkcjonowania tej infrastruktury konieczne jest, aby
u¿ytkownik by³ w stanie znaleæ zbiory danych przestrzennych i us³ugi danych przestrzennych oraz ustaliæ, czy mog¹ one zostaæ wykorzystane i w jakim celu, pañstwa cz³onkowskie
powinny zapewniæ opisy tych zbiorów i us³ug w formie metadanych. Wy¿ej wymienione
rozporz¹dzenie w zakresie metadanych ustanawia wymagania w zakresie tworzenia i przechowywania metadanych dla zbiorów danych przestrzennych, serii zbiorów danych przestrzennych i us³ug danych przestrzennych dotycz¹cych tematów wymienionych w za³¹cznikach I, II i III do dyrektywy INSPIRE. Metadane, us³ugi wyszukiwania i geoportal INSPIRE
pomog¹ w wyszukiwaniu istniej¹cych zbiorów danych i okreleniu czy mog¹ one byæ wykorzystane dla konkretnych celów.
Okrelenie zbioru elementów metadanych jest niezbêdne w celu umo¿liwienia identyfikacji zasobu informacji, dla którego tworzone s¹ metadane, jego klasyfikacji i po³o¿enia geograficznego oraz odniesienia czasowego, jakoci i wa¿noci, zgodnoci z przepisami wykonawczymi dotycz¹cymi interoperacyjnoci zbiorów danych przestrzennych i us³ug, ograniczeñ
w zakresie dostêpu i u¿ytkowania, jak równie¿ organizacji odpowiedzialnej za zasób. Elementy metadanych, odnosz¹ce siê do samego zapisu metadanych, s¹ równie¿ konieczne do
monitorowania aktualizacji utworzonych metadanych, a tak¿e identyfikacji organizacji odpowiedzialnej za tworzenie i przechowywanie metadanych. Omawiane rozporz¹dzenie wymienia wymagane elementy metadanych, tj.:
m identyfikacja  tytu³ zasobu; streszczenie opis zawartoci zasobu; typ zasobu; adres
zasobu; unikalny identyfikator zasobu; sprzê¿ony zasób; jêzyk zasobu jêzyk stosowany w danym zasobie;
m klasyfikacja danych przestrzennych i us³ug danych przestrzennych  kategoria tematyczna zgodnie z ISO 19115; typ us³ug danych przestrzennych;
m s³owo kluczowe  wartoæ s³owa kluczowego; standardowy s³ownik ród³owy;
m po³o¿enie geograficzne  geograficzny prostok¹t ograniczaj¹cy;
m odniesienie czasowe  zakres czasowy; data opublikowania; data ostatniej aktualizacji; data utworzenia zasobu;
m jakoæ i wa¿noæ  pochodzenie, rozdzielczoæ przestrzenna;
m zgodnoæ  specyfikacja; stopieñ zgodnoci;
m wymogi dotycz¹ce dostêpu i u¿ytkowania  warunki dotycz¹ce dostêpu i u¿ytkowania; ograniczenia w publicznym dostêpie (zgodnie z art. 13 dyrektywy INSPIRE);
m organizacje odpowiedzialne za tworzenie zbiorów danych przestrzennych i us³ug danych przestrzennych oraz zarz¹dzanie nimi, ich przechowywanie i rozpowszechnianie  jednostka odpowiedzialna (nazwa organizacji), dane kontaktowe; rola jednostki
odpowiedzialnej;
m metadane na temat metadanych  punkt kontaktowy metadanych; data metadanych;
jêzyk metadanych.
Jest to minimalny zbiór 10 elementów metadanych, niezbêdny do spe³nienia wymogów
dyrektywy INSPIRE i nie stanowi on przeszkody aby organizacje szerzej dokumentowa³y
zasoby informacji, wykorzystuj¹c w tym celu dodatkowe elementy pozyskane m.in. zgodnie
z normami miêdzynarodowymi.
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Z przedmiotowego rozporz¹dzenia wynikaj¹ zobowi¹zania dla krajów cz³onkowskich:
m przygotowanie do dnia 3 grudnia 2010 r. metadanych w odniesieniu do zbiorów danych przestrzennych odpowiadaj¹cych tematom wymienionym w za³¹cznikach I i II;
m przygotowanie do dnia 3 grudnia 2013 r. metadanych w odniesieniu do zbiorów danych przestrzennych odpowiadaj¹cych tematom wymienionym w za³¹czniku III.

Monitorowanie i sprawozdawczoæ
Dyrektywa INSPIRE wymaga, aby pañstwa cz³onkowskie monitorowa³y wdra¿anie
swoich infrastruktur informacji przestrzennej i korzystanie z tych infrastruktur oraz aby
sk³ada³y sprawozdania dotycz¹ce wdro¿enia dyrektywy. Ci¹g³e monitorowanie oraz regularne sprawozdania u³atwi¹ przede wszystkim podejmowanie decyzji dotycz¹cych wdro¿enia
dyrektywy INSPIRE oraz przysz³¹ ewolucjê INSPIRE. Decyzja w zakresie monitorowania
i sprawozdawczoci okrela szczegó³owe zasady monitorowania przez pañstwa cz³onkowskie wdra¿ania swoich infrastruktur informacji przestrzennej i korzystania z tych infrastruktur oraz sk³adania sprawozdañ. Podstaw¹ monitorowania s¹ wykazy zbiorów danych przestrzennych oraz us³ug danych przestrzennych odpowiadaj¹cych tematom pierwszej, drugiej
i trzeciej grupy tematycznej. Zakres monitorowania obejmuje nastêpuj¹ce komponenty techniczne INSPIRE: metadane, zbiory danych przestrzennych i us³ugi. Monitoring oparty jest
na 8 (ogólnych) wskanikach w zakresie ww. komponentów technicznych.
Monitorowanie wdra¿ania przepisów dotycz¹cych metadanych obejmuje dwa wskaniki:
m MDi1  monitorowanie istnienia metadanych (liczba zbiorów i us³ug danych przestrzennych odpowiadaj¹cych tematom I, II, III, dla których istniej¹ metadane podzielone przez liczbê wszystkich zbiorów i us³ug danych przestrzennych odpowiadaj¹cych tematom w I, II, III za³¹czniku);
m MDi2  monitorowanie zgodnoci metadanych.
Monitorowanie wdra¿ania przepisów dotycz¹cych interoperacyjnoci zbiorów danych
przestrzennych równie¿ obejmuje dwa wskaniki:
m DSi1  zakres pokrycia terytorium pañstwa cz³onkowskiego zbiorami danych przestrzennych;
m DSi2  zgodnoæ zbiorów danych przestrzennych z przepisami wykonawczymi do
dyrektywy INSPIRE.
Monitorowanie wdra¿ania przepisów dotycz¹cych us³ug sieciowych obejmuje cztery
wskaniki:
m NSi1  monitorowanie dostêpnoci metadanych w ramach us³ug wyszukiwania;
m NSi2  monitorowanie dostêpnoci zbiorów danych przestrzennych w ramach us³ug
przegl¹dania i pobierania;
m NSi3  monitorowanie u¿ytkowania us³ug sieciowych;
m NSi4  monitorowanie zgodnoci us³ug sieciowych.
Kraj cz³onkowski przekazuje Komisji Europejskiej wskaniki ogólne i szczegó³owe oraz
dane zebrane w celu obliczenia wskaników monitorowania. Wyniki monitorowania dotycz¹
monitorowania przeprowadzonego w roku kalendarzowym i s¹ publikowane do dnia 15 maja
nastêpnego roku.
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Zakres sprawozdawczoci obejmuje:
m koordynacjê i zapewnienie jakoci (opis procedur zapewniania jakoci, w tym utrzymania infrastruktury);
m wk³ad w funkcjonowanie i koordynacjê infrastruktury (opis roli poszczególnych zainteresowanych stron w tworzeniu i utrzymaniu infrastruktury, opis wspó³pracy zainteresowanych stron);
m korzystanie z infrastruktury (u¿ytkowanie us³ug i zbiorów danych przestrzennych,
dowody korzystania z infrastruktury);
m przegl¹d rozwi¹zañ s³u¿¹cych wspólnemu korzystaniu z danych;
m szacunkowe koszty i przyk³ady zaobserwowanych korzyci.
Sprawozdanie sporz¹dza siê co trzy lata i obejmuje ono trzy lata kalendarzowe poprzedzaj¹ce rok sprawozdania.

Us³ugi sieciowe
Pañstwa cz³onkowskie s¹ zobowi¹zane stworzyæ i obs³ugiwaæ sieæ us³ug dotycz¹cych
zbiorów danych przestrzennych oraz us³ug, dla których metadane zosta³y utworzone zgodnie z dyrektyw¹ INSPIRE.
W celu zapewnienia organom publicznym i stronom trzecim technicznej mo¿liwoci ³¹czenia
ich zbiorów i us³ug danych przestrzennych z us³ugami sieciowymi konieczne jest okrelenie
odpowiednich wymogów dla tych us³ug. Dlatego te¿ rozporz¹dzenie w zakresie us³ug sieciowych okrela wymogi dotycz¹ce tworzenia i utrzymywania us³ug sieciowych oraz obowi¹zków zwi¹zanych z dostêpnoci¹ tych us³ug dla organów publicznych pañstw cz³onkowskich i stron trzecich.
Aby zapewniæ kompatybilnoæ i funkcjonalnoæ us³ug sieciowych na szczeblu wspólnotowym, nale¿y okreliæ specyfikacje techniczne i minimalne kryteria wydajnoci w odniesieniu
do tych us³ug. W zwi¹zku z tym rozporz¹dzenie okrela nastêpuj¹ce kryteria jakoci us³ug:
m wydajnoæ  czas potrzebny do przes³ania odpowiedzi wstêpnej na polecenie dotycz¹ce us³ugi wyszukiwania wynosi maksymalnie 3 sekundy w normalnych warunkach
(normalne warunki to warunki panuj¹ce poza okresami szczytowego obci¹¿enia; przyjmuje siê, ¿e wystêpuj¹ one w 90% czasu);
m przepustowoæ  minimalna liczba obs³ugiwanych jednoczenie poleceñ dotycz¹cych
us³ugi wyszukiwania zgodnie z jakoci¹ us³ugi w zakresie wydajnoci wynosi 30 na
sekundê; minimalna liczba obs³ugiwanych jednoczenie poleceñ dotycz¹cych us³ugi
przegl¹dania zgodnie z jakoci¹ us³ugi w zakresie wydajnoci wynosi 20 na sekundê;
m dostêpnoæ  prawdopodobieñstwo dostêpnoci us³ugi sieciowej w okrelonym czasie wynosi 99%.
Szczególne wymogi i specyfikacje dla us³ug wyszukiwania i przegl¹dania okrelone s¹ w
za³¹cznikach do rozporz¹dzenia.
Podobnie jak w wymienionych wy¿ej aktach wykonawczych równie¿ i w omawianym
przepisie zawarte s¹ terminowe zobowi¹zania dla krajów cz³onkowskich:
m dostêp do us³ug sieciowych  nie póniej ni¿ do dnia 9 maja 2011 r. pañstwa cz³onkowskie zapewniaj¹ pocz¹tkow¹ zdolnoæ operacyjn¹ (mo¿liwoæ wykonania us³ugi
sieciowej w pe³nym zakresie jej funkcjonalnoci bez gwarancji jakoci zgodnej z zasadami okrelonymi w rozporz¹dzeniu, a tak¿e bez gwarancji dostêpu do us³ugi dla
wszystkich u¿ytkowników geoportalu INSPIRE) us³ug wyszukiwania i przegl¹dania;
m nie póniej ni¿ do dnia 9 listopada 2011 r. pañstwa cz³onkowskie zapewniaj¹ wiadczenie us³ug wyszukiwania i przegl¹dania.
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Wspólne korzystanie ze zbiorów danych i us³ug
Dostêp do zbiorów danych przestrzennych i us³ug stanowi wa¿ny element polityki rodowiskowej dla wszystkich organów publicznych i jest kluczowym aspektem INSPIRE. Od
czasu gdy instytucje unijne w wiêkszoci przypadków musz¹ integrowaæ i oceniaæ wykorzystanie informacji przestrzennej ze wszystkich krajów cz³onkowskich, INSPIRE dostrzega potrzebê uzyskania dostêpu i u¿ytkowania danych przestrzennych i us³ug danych przestrzennych w oparciu o wspólnie przyjête zasady.
Art. 17(8) dyrektywy INSPIRE wymaga ustanowienia przepisów wykonawczych reguluj¹cych warunki dostêpu do zbiorów danych przestrzennych i us³ug krajów cz³onkowskich
instytucjom i organom Wspólnoty. Rozporz¹dzenie Komisji z dnia 29 marca 2010 r. w odniesieniu do dostêpu instytucji i organów Wspólnoty do zbiorów i us³ug danych przestrzennych pañstw
cz³onkowskich zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami wesz³o w ¿ycie 19 kwietnia 2010 r.
G³ówne punkty wy¿ej wymienionego rozporz¹dzenia s¹ nastêpuj¹ce:
m kraje cz³onkowskie s¹ zobowi¹zane udostêpniæ zbiory i us³ugi danych przestrzennych
bezzw³ocznie, najpóniej w terminie 20 dni od otrzymania pisemnego wniosku, obopólne porozumienia mog¹ zezwoliæ na przed³u¿enie 20-dniowego terminu;
m je¿eli za dane oraz us³ugi pobierane s¹ op³aty, instytucje i organy Wspólnoty maj¹
mo¿liwoæ uzyskania od krajów cz³onkowskich informacji na jakich zasadach zosta³y
obliczone op³aty;
m metadane musz¹ zawieraæ warunki maj¹ce zastosowanie do dostêpu i u¿ycia dla instytucji i organów Wspólnoty; u³atwi to ocenê dostêpnych specyficznych warunków
ju¿ na etapie wyszukiwania;
m pañstwa cz³onkowskie mog¹ ograniczyæ wspólne korzystanie (podaj¹c powody takiego
ograniczenia), jeli mog³oby ono stanowiæ zagro¿enie dla przebiegu postêpowania s¹dowego, dla bezpieczeñstwa publicznego, obrony narodowej lub stosunków miêdzynarodowych, jednak¿e pañstwa cz³onkowskie mog¹ podaæ na jakich warunkach ograniczony dostêp mo¿e byæ mo¿liwy (np. dostarczaj¹c zgeneralizowane zbiory danych).

Kolejne projekty rozporz¹dzeñ
Do po³owy 2010 r. zosta³y przyjête przez Komitet INSPIRE nastêpuj¹ce projekty rozporz¹dzeñ:
m projekt rozporz¹dzenia Komisji (UE) w zakresie interoperacyjnoci zbiorów i us³ug
danych przestrzennych (dot. Aneksu I);
m projekt rozporz¹dzenia Komisji (UE) w zakresie us³ug pobierania i przekszta³cania;
m projekt rozporz¹dzenia Komisji (UE) zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie interoperacyjnoci zbiorów i us³ug danych przestrzennych w zakresie list kodowych (code list
regulation).
Ponadto zaplanowano opracowanie projektów przepisów wykonawczych dotycz¹cych:
m interoperacyjnoci zbiorów danych przestrzennych i us³ug dla Aneksu II i III (maj 2012);
m us³ug umo¿liwiaj¹cych uruchamianie us³ug danych przestrzennych (czerwiec 2012);
m us³ug danych przestrzennych (obecnie na etapie dyskusji nad zakresem projektu aktu
wykonawczego).
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Abstract
The Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) laid down only
general rules regarding building of INSPIRE. Detailed technical arrangements for interoperability of
infrastructures in Member States should be defined in implementing rules for the INSPIRE Directive.
Therefore it is necessary to adopt common implementing rules in a number of specific areas such as:
Metadata, Data Specifications, Network Services, Data and Service Sharing and Monitoring and
Reporting. These implementing rules are adopted as Regulations or Commission Decisions and are
binding in their entirety. Until now, regulation on metadata, network services, data and service
sharing and Commission decision on monitoring and reporting entered into force. At present the
Commission is finalizing legislation work on draft regulation concerning interoperability of spatial
data sets and services (Annex I), download services, transformation services and code list (amending
regulation on interoperability of spatial data sets and services). In this paper, the scope of legally
binding (mentioned above) implementing rules to the INSPIRE Directive is depicted.
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