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Dyrektywa INSPIRE
Dyrektywa INSPIRE 2007/2/EC1 , ustanawiaj¹ca infrastrukturê informacji przestrzennej
dla Wspólnoty Europejskiej, zosta³a przyjêta w marcu 2007 roku, po szeciu latach wytrwa³ych wysi³ków od momentu rozpoczêcia prac. Ten d³ugi okres by³ potrzebny przede wszystkim do sformu³owania ram technicznych i politycznych we wspó³pracy z czo³owymi ekspertami z krajów cz³onkowskich i odpowiednimi interesariuszami Wspólnoty, a nastêpnie do
przeprowadzenia negocjacji politycznych miêdzy Parlamentem Europejskim i Rad¹. Zatwierdzenie dyrektywy jest kamieniem milowym w rozwoju IIP w Europie i stanowi wzór dla
innych rozwi¹zañ tego rodzaju na ca³ym wiecie.
Dyrektywa INSPIRE wprowadza ogólne zasady tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w Europie w oparciu o infrastruktury informacji przestrzennej utworzone i dzia³aj¹ce w krajach cz³onkowskich. Elementy sk³adowe tych infrastruktur obejmuj¹: 1) metadane, 2) tematy danych przestrzennych, 3) us³ugi sieciowe, 4) umowy dotycz¹ce dzielenia siê
danymi oraz 5) rodki zapewniaj¹ce koordynacjê i monitoring.
Kluczowym celem INSPIRE jest sprawienie, ¿eby wiêcej lepszej informacji przestrzennej
(geograficznej) by³o dostêpne dla tworzenia polityki wspólnotowej oraz wdra¿ania w wielu
sektorach, poczynaj¹c od polityki rodowiskowej, a nastêpnie obejmuj¹cej inne sektory takie
jak rolnictwo, transport itp.
INSPIRE przewiduje wprowadzenie zintegrowanych us³ug informacji przestrzennej, opartych na sieci baz danych po³¹czonych wspólnymi standardami i protoko³ami dla zapewnienia
kompatybilnoci i interoperacyjnoci. Powinny siê one opieraæ na infrastrukturach informacji przestrzennej stworzonych przez kraje cz³onkowskie w sposób kompatybilny ze wspólnymi zasadami wdra¿ania i uzupe³nione rodkami podejmowanymi na szczeblu Wspólnoty.
Te rodki powinny zapewniaæ, ¿e infrastruktury stworzone przez kraje cz³onkowskie s¹
kompatybilne i mog¹ byæ wykorzystywane w kontekcie wspólnotowym i transgranicznym.

1

Dyrektywa 2007/2/EC Final, 14.03. 2007  OJ L 108/1 z 25.04.2007.
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INSPIRE stosuje siê do danych przestrzennych utrzymywanych przez lub na rzecz w³adz
publicznych przy realizacji ich zadañ publicznych. Poniewa¿ wielka ró¿norodnoæ formatów
i struktur danych we Wspólnocie hamuje skuteczne formu³owanie, wdra¿anie, monitorowanie i ocenê ustawodawstwa wspólnotowego, które ma bezporedni lub poredni wp³yw na
rodowisko, zosta³y okrelone przepisy wykonawcze maj¹ce na celu zapewnienie interoperacyjnoci pomiêdzy krajami cz³onkowskimi.
Dyrektywa wymaga, ¿eby kraje cz³onkowskie wprowadzi³y us³ugi sieciowe, które powinny umo¿liwiæ wyszukiwanie, przekszta³canie, przegl¹danie i pobieranie danych przestrzennych oraz uruchomienie us³ug danych przestrzennych i e-handlu. Te us³ugi powinny dzia³aæ
zgodnie ze wspólnie uzgodnionymi specyfikacjami i kryteriami minimalnej wydajnoci, w
celu zapewnienia interoperacyjnoci infrastruktur ustanowionych w krajach cz³onkowskich.
W wielu krajowych i regionalnych infrastrukturach informacji przestrzennej w ca³ej Europie zaczêto dostosowywaæ siê do wymogów dyrektywy i obecnym wyzwaniem jest zakoñczenie opracowywania wszystkich specyfikacji technicznych, które zapewni¹ interoperacyjnoæ infrastruktur krajowych w 27 pañstwach i 23 jêzykach oficjalnych.

Strategia Europa 2020
Strategia Europa 2020, zawarta w komunikacie Komisji pod tytu³em Europa 2020: strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¹cego w³¹czeniu spo³ecznemu2, przedstawia wizjê spo³ecznej gospodarki rynkowej Europy w XXI wieku odnosz¹cej
pe³ne korzyci gospodarcze i spo³eczne spo³eczeñstwa cyfrowego.
Jedna z flagowych inicjatyw strategii Europa 2000, zawartych w komunikacie Komisji
zatytu³owanym Europejska agenda cyfrowa3, przyznaje donios³¹ rolê poprawie standardów
w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK (information and communication technologies  ICT) dla zapewnienia interoperacyjnoci aplikacji, us³ug i produktów,
maj¹c na wzglêdzie zmniejszenie fragmentacji rynku cyfrowego, a jednoczenie promowanie
innowacji i konkurencji.
Inna flagowa inicjatywa strategii Europa 2020, zawarta w komunikacie Komisji zatytu³owanym Zintegrowana polityka przemys³owa w erze globalizacji  postawienie konkurencyjnoci i
rozwoju w centrum uwagi4, wzywa Europê do rozwijania systemu standardów, który spe³nia³by
oczekiwania zarówno uczestników rynku, jak i europejskich w³adz publicznych, promuj¹c
jednoczenie wp³ywy Europy wykraczaj¹ce poza jednolity rynek w globalnej gospodarce.
Komunikat Komisji zatytu³owany Strategiczna wizja standardów europejskich: d¹¿enie do
wzmocnienia i przyspieszenia trwa³ego wzrostu gospodarki europejskiej do 2020 roku5, stwierdza, ¿e w 2011 roku Komisja stworzy i bêdzie przewodniczyæ dedykowanej platformie z
udzia³em wielu zainteresowanych uczestników, która bêdzie jej doradzaæ w sprawach zwi¹zanych z wdra¿aniem polityki standaryzacji TIK, a w tym programu pracy dla standaryzacji
TIK, ustalenia priorytetów dla wsparcia dzia³añ legislacyjnych oraz polityki i identyfikacji
specyfikacji opracowanych przez organizacje przygotowuj¹ce wiatowe standardy TIK.
2

COM(2010) 2020 final, 3.3.2010
COM(2010) 245 final, 19.5.2010
4 COM(2010) 614 final, 28.10.2010
5 COM(2011) 311 final, 1.6.2011
3
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Europejska agenda cyfrowa
Ogólnym celem agendy cyfrowej jest zapewnienie korzyci gospodarczych i spo³ecznych
z jednolitego rynku cyfrowego w oparciu o szybki i ultraszybki Internet
oraz interoperacyjne aplikacje.
Wdro¿enie Europejskiej agendy cyfrowej (Digital Agenda for Europe  DAE) znacznie
przyczyni³oby siê do wzrostu ekonomicznego UE i rozszerzenia korzyci ery cyfrowej na
wszystkie dziedziny ¿ycia spo³eczeñstwa. DAE okrela kluczow¹ rolê, jak¹ bêdzie musia³o
odegraæ wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, jeli Europa chce osi¹gn¹æ swoje ambitne cele dotycz¹ce 2020 roku. Celem tym jest maksymalne wykorzystanie
spo³ecznego i ekonomicznego potencja³u TIK, zw³aszcza Internetu, jako wa¿nego rodka
dzia³alnoci ekonomicznej i spo³ecznej. Skuteczna realizacja agendy bêdzie bodcem dla innowacji, wzrostu gospodarczego i poprawy warunków codziennego ¿ycia zarówno obywateli jak i przedsiêbiorstw.
Agenda obejmuje kluczowe dzia³ania w siedmiu obszarach (rysunek):
1) stworzenia jednolitego rynku cyfrowego,
2) poprawy ramowych warunków dla interoperacyjnoci miêdzy produktami i us³ugami
TIK,
3) podnoszenia zaufania i bezpieczeñstwa w zakresie Internetu,
4) gwarantowania dostêpu do znacznie szybszego Internetu,
5) stymulowania inwestycji w badania i rozwój,
6) podnoszenia poziomu wiedzy, umiejêtnoci cyfrowych oraz w³¹czenia spo³ecznego,
7) stosowanie TIK dla stawiania czo³a takim wyzwaniom spo³ecznym, jak zmiany klimatyczne, rosn¹ce koszty opieki zdrowotnej i starzenie siê ludnoci.



Rysunek

Legenda:
Creation of content & borderless services
Tworzenie treci i us³ug ponadgranicznych
Increase of service demand
Wzrost popytu na us³ugi
Roll-out of networks
Rozwijanie sieci
Lack of investment in network
Brak inwestycji w sieci
Lack of interoperability
Brak interoperacyjnoci
Rising cybercrime and low trust
Wzrost cyberprzestêpczoci i niskie zaufanie
Fragmented digital markets
Fragmentacja rynków cyfrowych
Lack of skills
Brak umiejêtnoci
Insufficient R & D
Niewystarczaj¹ce B & R
Fragmented answers to societal challenges
Niepe³ne odpowiedzi na wyzwania spo³eczne
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Jednolity rynek cyfrowy
Nadszed³ czas, ¿eby jednolity rynek zapewni³ korzyci ery cyfrowej.
Europa jest ci¹gle szachownic¹ krajowych rynków internetowych, a Europejczycy s¹ pozbawieni mo¿liwoci odnoszenia korzyci z jednolitego rynku cyfrowego. Treci i us³ugi, w
tym handlowe i kulturalne, powinny przep³ywaæ przez granice; nale¿y to osi¹gn¹æ poprzez
eliminowanie barier regulacyjnych a tak¿e u³atwienie p³atnoci i fakturowania drog¹ elektroniczn¹, rozstrzygania sporów i wzmacniania zaufania klientów. Mo¿na i trzeba zrobiæ wiêcej w
ramach istniej¹cych ramprawnych, aby osi¹gn¹æ jednolity rynek w sektorze telekomunikacji.

Interoperacyjnoæ i standardy
Potrzebujemy efektywnej interoperacyjnoci miêdzy us³ugami i produktami TIK
dla zbudowania prawdziwie cyfrowego spo³eczeñstwa.
Internet jest najlepszym przyk³adem potêgi technicznej interoperacyjnoci. Jego otwarta
architektura przynios³a interoperacyjne urz¹dzenia i aplikacje miliardom ludzi na ca³ym wiecie.
¯eby jednak czerpaæ pe³ne korzyci z wprowadzenia TIK w Europie, zasadnicze znaczenie ma
wspieranie interoperacyjnoci miêdzy urz¹dzeniami, aplikacjami, hurtowniami danych, us³ugami i sieciami. Ramowe warunki dla interoperacyjnoci mog¹ byæ usprawnione na wiele sposobów. Jednym z wa¿nych kroków w tym kierunku jest zapewnienie, aby dobre standardy TIK
sta³y siê dostêpne i stosowane zw³aszcza, w zamówieniach publicznych i legislacji.

Zaufanie i bezpieczeñstwo
Europejczycy nie bêd¹ korzystaæ z technologii, do której nie maj¹ zaufania 
era cyfrowa nie jest ani wielkim bratem ani cyber dzikim zachodem.
Europejczycy nie bêd¹ anga¿owaæ siê w coraz bardziej wyrafinowan¹ dzia³alnoæ online,
o ile nie bêd¹ czuli, ¿e oni i ich dzieci mog¹ w pe³ni polegaæ na swoich sieciach. Zasadnicze
znaczenie ma rozwi¹zanie problemu wzrostu cyberprzestêpczoci. Mno¿enie siê baz danych i nowych technologii przynosi coraz to nowe wyzwania. Prawo do prywatnoci i
ochrona danych osobowych s¹ podstawowymi prawami w UE, które musz¹ byæ skutecznie
przestrzegane w cyberprzestrzeni i poza ni¹.

Szybki i ultraszybki dostêp do Internetu
Potrzebujemy bardzo szybkiego Internetu dla silnego wzrostu gospodarczego
oraz tworzenia miejsc pracy i dobrobytu, jak równie¿ dla zapewnienia obywatelom dostêpu
do treci i us³ug, których potrzebuj¹.
Europa potrzebuje szerokiego dostêpu do szybkiego i ultraszybkiego Internetu oferowanego po cenach wynikaj¹cych z konkurencji. Celem UE jest dostarczenie szerokopasmowego dostêpu wszystkim Europejczykom do 2013 roku oraz zapewnienie, ¿e do 2020 roku:
1) wszyscy Europejczycy bêd¹ mieli dostêp do Internetu z prêdkoci¹ powy¿ej 30 Mb/s oraz
2) 50% lub wiêcej europejskich gospodarstw domowych bêdzie subskrybowaæ dostêp do
Internetu z prêdkoci¹ powy¿ej 100 Mb/s.
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Badania i innowacje
Europa musi wiêcej inwestowaæ w badanie i innowacje orazi zapewniæ, ¿e najlepsze
pomys³y bêd¹ docieraæ na rynek.
Przyjmuj¹c, ¿e TIK przyczyniaj¹ siê do ogólnej wartoci dodanej silnych przemys³ów
europejskich, takich jak: samochodowy (25%), sprzêtu dla gospodarstw domowych (41%),
ochrony zdrowia i us³ug medycznych (33%), brak inwestycji w badania i rozwój TIK zagra¿a ca³ym sektorom przemys³u i us³ug UE. Fragmentacja rynku i rozproszone finansowanie
badañ ograniczaj¹ wzrost i rozwój innowacyjnych przedsiêbiorstw w dziedzinie TIK, przez
co Europa wolno przejmuje innowacje oparte na TIK. Zmiany spo³eczne, takie jak starzenie
siê ludnoci i kryzys rodowiska naturalnego, s¹ g³ównymi si³ami napêdowymi innowacji,
natomiast Europa w ma³ym stopniu czyni u¿ytek z zamówieñ publicznych w dziedzinie innowacji oraz B & R dla podniesienia jakoci i wydajnoci us³ug publicznych.

Cyfrowe umiejêtnoci, znajomoæ korzystania i e-w³¹czenie spo³eczne
Era cyfrowa powinna znamionowaæ zwiêkszenie mo¿liwoci i emancypacjê; pochodzenie
i umiejêtnoci nie powinny byæ barier¹ dostêpu do potencja³u stwarzanego w tej erze.

Korzyci dla spo³eczeñstwa wynikaj¹ce z TIK
Inteligentne stosowanie technologii i korzystanie z informacji pomo¿e przeciwstawiæ siê
takim wyzwaniom stoj¹cym przed spo³eczeñstwem, jak zmiany klimatyczne
i starzenie siê ludnoci.
U¿ywanie i stosowanie TIK ma podstawowe znaczenie dla przeciwstawienia siê takim
przysz³ym wyzwaniom Europy jak: wsparcie dla starzej¹cego siê spo³eczeñstwa, zmiany
klimatyczne, zmniejszenie zu¿ycia energii, poprawa wydajnoci i mobilnoci transportu,
zwiêkszenie uprawnieñ pacjentów oraz w³¹czenie spo³eczne osób niepe³nosprawnych.

INSPIRE i agenda cyfrowa: istotne dzia³ania
DAE oznacza ca³y wachlarz rodków (101 dzia³añ), które bêd¹ wprowadzone lub zaproponowane w ci¹gu najbli¿szych 2-3 lat, prowadz¹c do dalszych dzia³añ do roku 2015. DAE
bêdzie ewoluowaæ i nowe plany na nastêpnych 10 lat zostan¹ wyznaczone w ramach strategii Europa 2020.
W niniejszym rozdziale bierze siê pod uwagê dzia³ania, które wydaj¹ siê byæ istotne dla
INSPIRE.
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Obszar I: Jednolity rynek cyfrowy
Dzia³anie 3: Otwarcie zasobów danych publicznych dla ponownego wykorzystania
Przegl¹d do 2012 roku dyrektywy dotycz¹cej ponownego wykorzystywania informacji
sektora publicznego, zw³aszcza zakresu i zasad pobierania op³at za dostêp i wykorzystanie.
W³adze publiczne wytwarzaj¹ du¿e iloci danych, które s¹ istotne dla nowych, innowacyjnych aplikacji i us³ug transgranicznych (np. prognozy pogody i us³ugi ubezpieczeniowe).
Informacji sektora publicznego (Public Sektor Information  PSI) s¹ najwiêkszym ród³em
informacji w Europie, jego wartoæ rynkowa jest szacowana na 27 mld EUR. Wykorzystywane ponownie, dane publiczne mog³yby generowaæ powstanie nowych przedsiêbiorstw i
miejsc pracy oraz daæ konsumentom mo¿liwoæ wyboru i uzyskania wiêcej wartoci za
swoje pieni¹dze. Korzystanie z tych informacji jest czêsto ograniczone do administracji i
organów publicznych. Administracja mog³aby stymulowaæ rynki treci internetowych poprzez szersze udostêpnianie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania na
przejrzystych i efektywnych warunkach. Dyrektywa o PSI zosta³a przyjêta w 2003 roku
ustalaj¹c podstawowe zasady dostêpnoci, przejrzystoci i limitów kosztowych dla zapewnienia jednakowych warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego
do celów komercyjnych. Przygotowuj¹c przegl¹d, Komisja przeprowadzi³a publiczne konsultacje. Kolejnym krokiem bêdzie sporz¹dzenie oceny oddzia³ywania ró¿nych wariantów
rozwi¹zañ oraz, w razie potrzeby, zaproponowanie nowelizacji dyrektywy.
Znaczenie dla INSPIRE
Wspólnota INSPIRE powinna wnieæ wk³ad do przegl¹du dyrektywy o PSI, która bêdzie
musia³a uwzglêdniæ zasady systemu wspó³dzielonych informacji rodowiskowych (SEIS),
poniewa¿ ma on znaczny wp³yw na dostêp i ponowne wykorzystanie danych i informacji
potrzebnych dla us³ug informacyjnych istotnych dla rodowiska. Natomiast w latach 20142015 Wspólnota INSPIRE powinna przyczyniæ siê do przegl¹du dyrektywy INSPIRE, w³¹cznie
z ocen¹ spójnoci z ewentualnie poddan¹ przegl¹dowi dyrektyw¹ PSI oraz dyrektyw¹ o
publicznym dostêpie do informacji na temat rodowiska.

Obszar II: Interoperacyjnoæ i normy
Dzia³anie 21: Zaproponowanie legislacji na temat interoperacyjnoci TIK
Jako czêæ przegl¹du polityki standaryzacji UE propozycja rodków prawnych dotycz¹cych interoperacyjnoci TIK dla zreformowania zasad wdra¿ania norm TIK w Europie.
Urz¹dzenia, aplikacje i us³ugi cyfrowe powinny wspó³dzia³aæ bez zarzutu zawsze i wszêdzie. W Europie jestemy jednak jeszcze daleko od tego. Fragmentacja potencjalnego rynku
na technologie i produkty wytworzone w UE hamuje wzrost europejskiego sektora TIK.
Lepsze ogólnoeuropejskie standardy zwiêkszy³yby interoperacyjnoæ i zapewni³yby transgraniczne funkcjonowanie aplikacji i urz¹dzeñ. Obecne standardy wydawane przez organizacje miêdzynarodowe nie mog¹ byæ uwa¿ane, zgodnie z obecnym ustawodawstwem, za standardy europejskie. Tymi problemami zajmuje siê reforma ram standaryzacyjnych UE, która
ma zasadnicze znaczenie dla dotrzymania kroku szybko rozwijaj¹cym siê miêdzynarodowym
rynkom technologii.
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Dzia³anie 22: Promowanie zasad przyjmowania standardów
Promowanie odpowiednich zasad dotycz¹cych podstawowych praw w³asnoci intelektualnej oraz warunków licencjonowania przy przyjmowaniu standardów, szczególnie poprzez wytyczne do 2011 roku.
Nowe standardy techniczne s¹ przyjmowane bez uwzglêdnienia relatywnych kosztów
alternatywnych rozwi¹zañ technicznych. Czêsto nieuwzglêdniane s¹ koszty wdra¿ania technologii proponowanych jako standardy. Kiedy koszty wdra¿ania nie s¹ jasno okrelone, mo¿e
to prowadziæ przedsiêbiorstwa uzale¿nione od uzgodnionych standardów do powa¿nych
trudnoci finansowych. Przyjmuj¹c standardy, ró¿ne organy standaryzacyjne stosuj¹ obecnie ró¿ne podejcie do licencjonowania. Komisja bêdzie dzia³aæ w kierunku harmonizacji tych
rozbie¿nych praktyk i sformu³uje podstawowe zasady do przestrzegania przy standardach,
które maj¹ byæ uznane w ca³ej UE.
Dzia³anie 23: Wydanie wytycznych standaryzacji i zamówieñ publicznych TIK
Wydanie komunikatu w 2011 roku zawieraj¹cego zalecenia na temat zwi¹zku miêdzy
standaryzacj¹ TIK i zamówieniami publicznymi, które maj¹ pomóc w³adzom publicznym w
stosowaniu standardów.
W³adze publiczne powinny robiæ jak najwiêkszy u¿ytek z dostêpnych standardów przy
zakupach sprzêtu, oprogramowania i us³ug IT od dostawców zewnêtrznych. Praktyki w³adz
publicznych w krajach EU ró¿ni¹ siê jednak znacznie gdy dochodzi do rozpisanie specyfikacji przetargowych dla zamówieñ publicznych. W niektórych przypadkach w³adze publiczne
w sposób niezamierzony s¹ skazane na okrelone rozwi¹zania IT przez dziesiêciolecia, po
prostu dlatego, ¿e nie sformu³owa³y dostatecznie elastycznych specyfikacji przetargowych
pozwalaj¹cych na szerszy wybór w warunkach ewolucji technologicznej. Komisja sporz¹dzi
szczegó³owe wytyczne, jak zrobiæ najlepszy u¿ytek ze standardów TIK w specyfikacjach
przetargowych. Na przyk³ad, w³adze publiczne powinny wybraæ standardy, które mog¹ byæ
wdro¿one przez wszystkich zainteresowanych dostawców, dopuszczaj¹c wiêksz¹ konkurencjê i zmniejszaj¹c ryzyko, ¿e zostan¹ trwale zwi¹zani z jednym dostawc¹. Komisja wyda
komunikat w 2012 roku dotycz¹cy standaryzacji i zamówieñ publicznych oraz upewni siê,
¿e wytyczne mog¹ byæ praktycznie stosowane przez wszystkich zlecaj¹cych zamówienia
publiczne na towary i us³ugi TIK.
Dzia³anie 24: Przyjêcie strategii i ram interoperacyjnoci europejskiej
Promowanie interoperacyjnoci poprzez przyjêcie w 2010 roku europejskiej strategii
interoperacyjnoci i europejskich ram interoperacyjnoci.
Europa dotychczas nie czerpie maksymalnych korzyci z interoperacyjnoci. S³aboci w
przyjmowaniu standardów, zamówieniach publicznych i koordynacji miêdzy europejskimi
w³adzami publicznymi uniemo¿liwiaj¹, tak dobre jak powinno byæ, transgraniczne funkcjonowanie urz¹dzeñ i us³ug cyfrowych. Przy ustalaniu krajowych us³ug publicznych istnieje
ryzyko, ¿e poszczególne kraje cz³onkowskie przyjm¹ rozwi¹zania, które bêd¹ niekompatybilne ze sob¹. Pojawiaj¹ siê nowe bariery elektroniczne, tzw. e-bariery  utrudniaj¹ce w³aciwe funkcjonowanie rynku wewnêtrznego. Pañstwa cz³onkowskie i Komisja powinny robiæ
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wiêcej celem uprzedzenia pojawienia siê tych nowych e-barier i wynikaj¹cej z tego fragmentacji rynku poprzez uzyskanie wiêkszej interoperacyjnoci systemów publicznych IT w ca³ej
UE. W celu promowania interoperacyjnoci pomiêdzy administracjami publicznymi Komisja
przyjê³a europejsk¹ strategiê interoperacyjnoci i europejskie ramy interoperacyjnoci.
Znaczenie dla INSPIRE
INSPIRE stanowi milowy krok w zakresie promowania wspólnego korzystania z danych
i interoperacyjnoci w ca³ej Europie.
W niedawnym komunikacie Komisji zatytu³owanym W kierunku interoperacyjnoci dla
europejskich us³ug publicznych6 uznano dzia³anie dotycz¹ce interoperacyjnoci za maj¹ce zasadnicze znaczenie dla maksymalizacji spo³ecznego i ekonomicznego potencja³u technologii
informacyjno-komunikacyjnych TIK. Komunikat ten wprowadzi³ europejsk¹ strategiê interoperacyjnoci (ESI) oraz europejskie ramy interoperacyjnoci (ERI) w celu promowania interoperacyjnoci pomiêdzy administracjami publicznymi. Zaproponowano dwa podejcia:
m Podejcie z góry w dó³ (lub globalne): 1) uwzglêdnia kontekst polityczny i jego
ewolucjê (EU 2020 DAE), 2) rozwija ró¿ne ramy takie jak ESI i ERI, wytyczne dla
architektury i innych metod oraz wytycznych, 3) ocenia implikacje proponowanej
nowej legislacji UE dla TIK.
m Podejcie z do³u do góry (lub sektorowe): 1) oddzia³uje poprzez projekty sektorowe
na okrelone istotne tematy, stwarzaj¹c mo¿liwoæ pokonania konkretnych trudnoci
w zakresie interoperacyjnoci, 2) rozwija nowe us³ugi i narzêdzia w okrelonym sektorze, przy czym nale¿y mieæ na uwadze potencja³ ponownego wykorzystania takich rozwi¹zañ w innych sektorach.
Komunikat przyznaje, ¿e ... inicjatywy UE w wielu sektorach podkreli³y równie¿ znaczenie interoperacyjnoci
W odniesieniu do rodowiska, dyrektywa INSPIRE 2007/2/EC ustanowi³a infrastrukturê
danych przestrzennych w Europie dla celów polityki rodowiskowej UE oraz polityki i
dzia³alnoci, które mog¹ mieæ wp³yw na rodowisko. Dla zapewnienia, ¿e dane przestrzenne i us³ugi s¹ dostêpne we Wspólnocie i w kontekcie ponadgranicznym w sposób
interoperacyjny, dyrektywa wymaga, ¿eby zosta³y przyjête techniczne zasady wdra¿ania
elementów niezbêdnych dla interoperacyjnoci infrastruktury: metadanych7, interoperacyjnoci danych przestrzennych i us³ug8, us³ug sieciowych9, wspó³dzielenia siê danymi
przestrzennymi i us³ugami10 oraz monitoringu i sprawozdawczoci11, a krajowe infrastruktury ¿eby zosta³y odpowiednio dostosowane.
Akty prawne INSPIRE i towarzysz¹ce im wytyczne sprzyjaj¹ interoperacyjnoci us³ug
sieciowych krajów cz³onkowskich INSPIRE jak równie¿ interoperacyjnoci w zakresie zbiorów i us³ug danych przestrzennych.
Zgodnie z artyku³em 20 dyrektywy INSPIRE
Przepisy implementacyjne, o których mowa w niniejszej dyrektywie, uwzglêdni¹ standardy
przyjête przez europejskie organy standaryzacyjne zgodnie z procedurami zawartymi w
dyrektywie 98/34/EC jak równie¿ standardy miêdzynarodowe.
6

COM(2010) 744 final, 16.12.2010
Rozporz¹dzenie (EC) No 1205/2008, 4.12.2008
8 Rozporz¹dzenie Komisji (EU) No 1089/2010, 23.11 2010
9 Rozporz¹dzenie (EC) No 976/2009, 20.10.2009
10 Rozporz¹dzenie (EU) No 268/2010, 30.3.2010
11 Decyzja No 2009/442/EC, 11.6.2009
7
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Komunikat przewiduje, ¿e poprzez opracowanie standardów technicznych dla INSPIRE oraz
pokonywanie konkretnych wyzwañ dla interoperacyjnoci, spo³ecznoæ INSPIRE wprowadzi
nowe us³ugi i narzêdzia, które bêd¹ mog³y byæ ponownie wykorzystane w innych sektorach
maj¹cych do czynienia z lokalizacj¹ i us³ugami geoinformacyjnymi (nie tylko dla rodowiska).
Z tych wzglêdów niezwykle wa¿ne jest, ¿eby nowe standardy opracowane w ramach
DAE uwzglêdnia³y wszystkie specyfikacje i wytyczne INSPIRE. Natomiast architektura
INSPIRE mog³aby byæ poprawiona, jeli rynek przyjmie nowe, bardziej rygorystyczne standardy. Idea³em by³oby podjêcie wysi³ków dla promocji przyjêcia specyfikacji INSPIRE jako
standardów miêdzynarodowych dla us³ug lokalizacyjnych.
Prace INSPIRE powinny równie¿ wnieæ udzia³ do treci wytycznych dla zamówieñ
publicznych w odniesieniu do elementów geoprzestrzennych systemów e-administracji, które powinny byæ sfinalizowane do roku 2012.

Obszar VII: TIK dla wyzwañ spo³ecznych
Dzia³anie 84: Wspieranie transgranicznych us³ug e-administracji w ramach
jednolitego rynku
Komisja Europejska udzieli wsparcia dla transgranicznych us³ug e-administracji dzia³aj¹cych na jednolitym rynku poprzez program konkurencyjnoci i innowacji oraz program rozwi¹zañ dotycz¹cych interoperacyjnoci dla europejskich administracji publicznych.
e-Administracja mo¿e wesprzeæ dalsz¹ budowê rynku wewnêtrznego przez u³atwienie
przedsiêbiorcom zak³adania i prowadzenia firm w ka¿dym miejscu w Europie, niezale¿nie od
pocz¹tkowej lokalizacji oraz przez umo¿liwienie obywatelom studiowania, pracy, mieszkania
i przejcia na emeryturê w ca³ej Unii Europejskiej poprzez zapewnienie interoperacyjnych
us³ug ponadgranicznych. Komisja wspiera pilotowanie tych us³ug poprzez program wspierania polityki dotycz¹cej TIK, a zw³aszcza poprzez programy pilotowe na wielk¹ skalê. Program rozwi¹zañ dotycz¹cych interoperacyjnoci dla europejskich administracji publicznych
jest wa¿nym instrumentem, który móg³by analizowaæ i proponowaæ sposoby zapewnienia
rozwoju wspólnych us³ug i typowych instrumentów opracowanych i zademonstrowanych
w programach pilotowych na wielk¹ skalê. Komisja przyjmie plan dzia³ania e-administracji na
lata 2011-2015 wzywaj¹cy równie¿ do us³ug transgranicznych.
Dzia³anie 85: Przegl¹d dyrektywy dotycz¹cej publicznego dostêpu do informacji
na temat rodowiska
Przeprowadzenie do 2011 roku przegl¹du dyrektywy dotycz¹cej publicznego dostêpu do
informacji na temat rodowiska (dyrektywa 2003/4/EC dotycz¹ca publicznego dostêpu do
informacji na temat rodowiska).
Us³ugi e-rodowisko jako kategoria us³ug e-administracji s¹ albo s³abo rozwiniête albo
rozdzielone przez granice narodowe. Nale¿y dokonaæ przegl¹du i zmodernizowaæ prawo
wspólnotowe w tej dziedzinie. Us³ugi e-administracji oferuj¹ oszczêdny sposób uzyskania
lepszych us³ug przez ka¿dego obywatela i ka¿de przedsiêbiorstwo oraz opart¹ na uczestnictwie, otwart¹ i przejrzyst¹ administracjê. Us³ugi e-administracji mog¹ obni¿yæ koszty i umo¿liwiæ zaoszczêdzenie czasu administracjom publicznym, obywatelom i przedsiêbiorstwom.
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Mog¹ równie¿ pomóc w ograniczeniu ryzyka zmian klimatycznych, zagro¿eñ naturalnych i
spowodowanych przez cz³owieka poprzez dzielenie siê danymi i informacjami na temat rodowiska. Komisja przeanalizuje sprawozdania krajowe na temat stosowania dyrektywy dotycz¹cej dostêpu publicznego do informacji na temat rodowiska i, w razie potrzeby, przedstawi propozycje jej nowelizacji. Komisja bêdzie nadal zbieraæ informacje potrzebne dla ewentualnej nowelizacji w przysz³oci.
Dzia³anie 86: Wdro¿enie transgranicznych us³ug e-rodowisko
Wdro¿enie us³ug informacji e-rodowisko, w tym monitoringu przez zaawansowane sieci czujników.
Przy sta³ym postêpie w dziedzinie TIK sprawiaj¹cym, ¿e rozwi¹zania TIK staj¹ siê bardziej efektywne kosztowo, jest coraz bardziej oczywiste, ¿e istniej¹ mo¿liwoci wykorzystania ich dla wsparcia osi¹gniêcia celów polityki rodowiskowej UE. Przez ca³y okres 6. Programu Dzia³ania rodowiskowego 2002-2012 Komisja by³a zaanga¿owana we wzmacnianie
podstaw dla tworzenia tej polityki, mocno podkrelaj¹c znaczenie wdra¿ania i oceny skutków regulacji. Z tego wzglêdu oraz maj¹c szereg innych celów na uwadze, opracowany
zosta³ system wspó³dzielonych informacji rodowiskowych (SEIS), który ma zapewniæ nastêpuj¹ce elementy w trzech g³ównych nurtach dzia³ania: udoskonalenie wymogów prawnych, zbudowanie infrastruktury danych i informacji oraz zbudowanie infrastruktur monitorowania (w tym czujników) oraz protoko³ów. Do koñca 2011 roku plan wdro¿enia SEIS
nakreli priorytety oraz lepsze koordynowanie i planowanie wzajemnie wspieraj¹cych siê
dzia³añ. Do koñca 2016 roku us³ugi e-rodowisko w zakresie e-administracji bêd¹ dostêpne
i interoperacyjne, funkcjonuj¹c ponad granicami administracyjnymi i jurysdykcyjnymi, a do
2020 roku jakoæ i dostêpnoæ danych bêdzie wystarczaj¹ca dla wsparcia zwi¹zanych ze
rodowiskiem celów polityki UE osi¹ganych na szczeblu paneuropejskim.
Znaczenie dla INSPIRE
W 2011 roku rozpocz¹³ dzia³alnoæ geoportal INSPIRE zapewniaj¹cy interoperacyjny
dostêp do zasobów danych przestrzennych i us³ug krajów cz³onkowskich, zgodnie z artyku³em 15 (1) dyrektywy INSPIRE 2007/2/EC.
INSPIRE prosi kraje cz³onkowskie o wprowadzenie interoperacyjnych us³ug e-administracji (dla rodowiska) przez promocjê stosowania wspólnych standardów u³atwiaj¹cych
aplikacje transgraniczne. Niektóre kraje ju¿ przewidzia³y integracjê us³ug INSPIRE jako kluczowy element e-administracji (np. Cyfrowa Norwegia  Digital Norway). W tym przypadku przyjête standardy powinny byæ wspólne, ¿eby zapewniæ pe³n¹ interoperacyjnoæ us³ug
publicznych.
Przyczyniaj¹c siê do rozwoju us³ug INSPIRE, DAE przyspieszy i u³atwi wdro¿enie INSPIRE.
Przegl¹d w 2013 roku dyrektywy dotycz¹cej publicznego dostêpu do informacji na temat
rodowiska 2003/4/EC móg³by uzupe³niæ przepisy INSPIRE, koncentruj¹c siê na us³ugach
informacyjnych, w tym równie¿ na danych nieprzestrzennych i dokumentach.
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Wnioski
Dyrektywa INSPIRE zosta³a zaprojektowana dla u³atwienia dostêpu i promowania interoperacyjnoci danych przestrzennych i us³ug, które s¹ istotne dla polityki rodowiskowej i
polityki maj¹cej wp³yw na rodowisko. Z definicji jest to infrastruktura s³u¿¹ca wielu celom,
poniewa¿ wiêkszoæ tematów danych jest istotna dla polityki w ró¿nych dziedzinach, takich
jak np.: rolnictwo, transport i planowanie przestrzenne.
Zbudowanie i utrzymanie INSPIRE nie jest ³atwym zadaniem i wymaga po³¹czenia zasobów technicznych, finansowych, ludzkich i politycznych, a tak¿e czynników kulturowych,
dla uwzglêdnienia europejskiej z³o¿onoci. Faktycznie, bogactwo i ró¿norodnoæ Europy
sprawiaj¹, ¿e zadanie to jest wielkim wyzwaniem, a jedyn¹ drog¹ jest w³¹czenie do jego
realizacji wszystkich istotnych interesariuszy, tak aby INSPIRE sta³o siê wspólna spraw¹.
Nies³ychanie istotne jest zwiêkszenie korzyci p³yn¹cych z wdra¿ania INSPIRE poprzez
przyjêcie INSPIRE jako wzoru i/lub podstawowej warstwy do budowy us³ug e-administracji
przewidzianych w Europejskiej agendzie cyfrowej.
Niniejszy artyku³ pokazuje mo¿liwe oddzia³ywania synergiczne stymuluj¹ce rozwój inwestycji. £¹cz¹c niektóre dzia³ania okrelone w DAE z map¹ drogow¹ INSPIRE, mo¿liwe
bêdzie rozszerzenie infrastruktury INSPIRE, z korzyci¹ dla innych dziedzin oraz pozwoli na
szybsze i bardziej efektywne zastosowanie rozwi¹zañ implementacyjnych.
ród³a internetowe
Artyku³ opiera siê na informacjach publikowanych na stronie internetowej DAE, która jest stale aktualizowana przez Komisjê (http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm). Proszê zawsze siêgaæ do tej strony po aktualne informacje na temat postêpu osi¹gniêtego w realizacji DAE.

Streszczenie
W zakresie realizacji INSPIRE i niektórych dzia³añ przewidzianych w Europejskiej agendzie cyfrowej
(Digital Agenda for Europe  DAE) wystêpuj¹ pewne podobieñstwa i synergie, które powinny byæ
wykorzystane.
DAE jest strategi¹ Europy dla osi¹gniêcia kwitn¹cej gospodarki cyfrowej do 2020 roku. Nakrela ona
miêdzy innymi kierunki polityki i dzia³ania dla maksymalizacji korzyci z rewolucji cyfrowej dla us³ug
e-rodowiska. E-rodowisko mo¿na opisaæ jako wykorzystanie i promocjê technologii informacyjnokomunikacyjnych TIK dla celów oceny i ochrony rodowiska, planowania przestrzennego oraz zrównowa¿onego korzystania z zasobów naturalnych z udzia³em spo³eczeñstwa. Us³ugi e-rodowiska s¹
cile powi¹zane z budowaniem SEIS (Systemu Wspó³dzielonych Informacji rodowiskowych), GMES
(Globalnym Monitoringiem rodowiska i Bezpieczeñstwa) oraz INSPIRE.
DAE obejmuje równie¿ otwarty dostêp do danych, uwzglêdniaj¹c przegl¹danie informacji sektora publicznego (Public Sektor Information  PSI). PSI jest najwiêkszym pojedynczym ród³em informacji w Europie,
wytworzonej i zbieranej przez organy publiczne i obejmuj¹cej mapy cyfrowe, dane meteorologiczne, prawne, dotycz¹ce ruchu drogowego, finansowe, gospodarcze i inne. Wiêkszoæ tych danych mo¿e byæ ponownie
wykorzystana lub zintegrowana w nowe produkty i us³ugi transgraniczne dotycz¹ce rodowiska, takie jak
prognozy meteorologiczne i us³ugi ubezpieczeniowe, a otwarta administracja wp³ywa na sposób w jaki
organizacje na ca³ym wiecie udostêpniaj¹ je obywatelom i spo³ecznociom. Lepszy dostêp do PSI mo¿e
podnieæ jakoæ ¿ycia i spowodowaæ ³atwiejsze wspó³dzia³anie z administracj¹ w zakresie ochrony rodowiska i trwa³ego rozwoju.
Niniejszy artyku³ stanowi krótkie wprowadzenie do dyrektywy INSPIRE i DAE oraz analizuje mo¿liwe
synergie.
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