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W organach Unii Europejskiej,
takich jak Rada Wspólnot Europejskich i
Parlament Europejski, od lat 1970-tych
wzrasta³o znaczenie swobodnego dostê-
pu spo³eczeñstwa do informacji o stanie
œrodowiska naturalnego. Uznano, ¿e
zwiêkszony publiczny dostêp do infor-
macji o œrodowisku wp³ywa na wzrost
œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa

i w efekcie na poprawê stanu œrodowiska.
Stanowisko to wyraŸnie wyartyku³owano w 1987 r.

podczas zatwierdzania czwartego programu dzia³ania
Wspólnot Europejskich w dziedzinie œrodowiska na lata
1987–1992. Wówczas do spraw priorytetowych zaliczono
poprawê dostêpu do informacji o œrodowisku , przewiduj¹c
utworzenie specjalnego programu wspólnotowego w tym
zakresie.

Formalne dzia³ania w tym kierunku podjê³a Rada Euro-
pejska w 1990 r. wydaj¹c dyrektywê 90/313/EEC w spra-
wie swobodnego dostêpu do informacji o œrodowisku. Za
takie informacje uznano w niej wszelkie dostêpne dane na
temat wód, powietrza, gleby, fauny, flory, powierzchni zie-
mi i obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych,
jak równie¿ na temat dzia³añ mog¹cych mieæ na nie nieko-
rzystny wp³yw oraz dzia³añ maj¹cych na celu ochronê œro-
dowiska, w³¹czaj¹c w to œrodki administracyjne i
programy gospodarowania œrodowiskiem. Wskazano przy
tym, ¿e konieczne jest zagwarantowanie ka¿dej osobie
fizycznej lub prawnej w ca³ej Wspólnocie Europejskiej
swobodnego dostêpu do informacji o œrodowisku,
znajduj¹cych siê w posiadaniu w³adzy publicznej.

Pañstwa cz³onkowskie mog³y przewidzieæ w swoich
przepisach odrzucenie wniosków o udzielenie takich infor-
macji, je¿eli by to dotyczy³o m.in. poufnego charakteru
postêpowania w³adzy publicznej, stosunków miêdzynaro-
dowych i obronnoœci kraju, bezpieczeñstwa publicznego,
tocz¹cych siê postêpowañ s¹dowych, tajemnicy handlowej
i przemys³owej, w³¹czaj¹c w to w³asnoœæ intelektualn¹,
oraz informacji, których ujawnienie zwiêkszy³oby praw-
dopodobieñstwo zniszczenia œrodowiska.

W 1998 r. Wspólnota Europejska podpisa³a Konwencjê
Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ o dostêpie do
informacji, udziale spo³eczeñstwa w podejmowaniu decy-
zji oraz dostêpie do sprawiedliwoœci w sprawach
dotycz¹cych œrodowiska (ECE/CEP/43 Konwencja z
Aarhus). Aby ujednoliciæ przepisy prawa wspólnotowego z
t¹ konwencj¹, Parlament Europejski i Rada Europejska
wyda³y w 2003 r. dyrektywê 2003/4/WE w sprawie

publicznego dostêpu do informacji dotycz¹cych œro-
dowiska, uchylaj¹c jednoczeœnie dyrektywê 90/313/EWG.

W dyrektywie 2003/4/WE po raz pierwszy mówi siê o
zapewnieniu ka¿dej osobie fizycznej i prawnej prawa
dostêpu do tych informacji o œrodowisku, które znajduj¹
siê w posiadaniu organów w³adzy publicznej lub które s¹
dla tych organów przeznaczone, bez koniecznoœci wykaza-
nia przez tê osobê powodów jej zainteresowania. Prawo do
informacji oznacza, ¿e ujawnianie danych powinno stano-
wiæ regu³ê. Nale¿y przy tym rozwa¿yæ, czy spo³eczny inte-
res, któremu ma s³u¿yæ ujawnienie informacji, nie
przewa¿a nad interesem dyktuj¹cym odmowê udostêpnie-
nia informacji.

W dyrektywie 2003/4/WE rozszerzono definicjê infor-
macji o œrodowisku m.in. o biologiczn¹ ró¿norodnoœæ i jej
sk³adniki, w tym o organizmy genetycznie zmodyfikowa-
ne, o czynniki takie jak: energia, ha³as, promieniowanie,
odpady (w³¹czaj¹c w to odpady radioaktywne, emisje,
zrzuty i inne rodzaje zanieczyszczeñ wprowadzanych do
œrodowiska), analizy kosztów i korzyœci, jak równie¿ o
informacje dotycz¹ce stanu ludzkiego zdrowia i bezpieczeñs-
twa, ³¹cznie ze ska¿eniem ³añcucha pokarmowego i
wp³ywem obiektów kultury i budowli na warunki ¿ycia
cz³owieka. Zakres tych informacji obj¹³ tak¿e œrodki takie
jak: polityka, przepisy prawne, plany, programy, porozu-
mienia w sprawie ochrony œrodowiska oraz raporty na
temat realizacji przepisów prawnych dotycz¹cych ochrony
œrodowiska.

Ponadto w dyrektywie 2003/4/WE zobligowano orga-
ny w³adzy publicznej do porz¹dkowania informacji o œro-
dowisku, które s¹ w zakresie ich kompetencji oraz które
znajduj¹ siê w ich posiadaniu w taki sposób, aby je aktyw-
nie i systematycznie rozpowszechniaæ w spo³eczeñstwie,
wykorzystuj¹c komunikacjê teleinformatyczn¹ lub techno-
logiê elektroniczn¹. Informacje te powinny obj¹æ m.in.
teksty miêdzynarodowych traktatów, konwencji lub porozu-
mieñ oraz wspólnotowych, krajowych, regionalnych lub
lokalnych przepisów prawnych, które dotycz¹ œrodowiska,
a tak¿e polityki, plany i programy odnosz¹ce siê do œrodo-
wiska, raporty dotycz¹ce stanu œrodowiska oraz pozwole-
nia maj¹ce wp³yw na œrodowisko.

W miarê rozwoju dyskusji nad znaczeniem ochrony
œrodowiska naturalnego dla rozwoju spo³eczeñstw w Unii
Europejskiej wzrasta³a œwiadomoœæ koniecznoœci pog³êbia-
nia dostêpu do informacji o stanie tego œrodowiska. W Szós-
tym Programie Dzia³añ na rzecz Œrodowiska z 2002 r. pod-
kreœlono, ¿e polityka w zakresie œrodowiska musi byæ
oparta na solidnej wiedzy i œwiadomym uczestnictwie
spo³eczeñstwa.

Uznano nastêpnie, ¿e szczególn¹ rolê w kszta³towaniu
œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa mo¿e odegraæ
informacja przestrzenna, która pozwala na wykorzystanie
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danych pochodz¹cych z ró¿nych dziedzin oraz na koordy-
nowanie przekazu i monitoringu informacji na terenie ca³ej
Wspólnoty Europejskiej. Korzystanie z tych informacji w
skali ca³ej wspólnoty utrudniaj¹ jednak problemy zwi¹zane
z koordynacj¹, lukami informacyjnymi, nieokreœlon¹ jako-
œci¹ i ró¿nymi barierami blokuj¹cymi swobodny dostêp.

W celu pokonania tych trudnoœci Komisja Europejska
opracowa³a program budowy ogólnounijnej infrastruktu-
ry dla informacji przestrzennej, który w 2004 r.
przed³o¿y³a Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii
Europejskiej w formie propozycji nowej dyrektywy. Pro-
gram ten znany jest pod akronimem INSPIRE,
pochodz¹cym od angielskiej nazwy proponowanego sys-
temu: Infrastructure for Spatial Information in the Euro-
pean Community. Wnioskowana dyrektywa mia³a
stworzyæ ramy dla ustanowienia powy¿szej infrastruktury
w celu dostarczania coraz lepszych danych przestrzen-
nych z terenu ca³ej wspólnoty.

Wprawdzie wniosek skupi³ siê na informacjach
potrzebnych do monitorowania i poprawy stanu œrodo-
wiska, w tym powietrza, wód, gleby i naturalnego krajo-
brazu, jednak¿e INSPIRE mo¿e s³u¿yæ tak¿e innym
sektorom, takim jak: rolnictwo, transport, energetyka itp.
Ponadto, mimo i¿ system ten wymaga dostarczenia mu
wielu informacji, to nie wszystkie ich grupy musz¹ byæ
poddane harmonizacji w takim samym stopniu i nie
wszystkie musz¹ byæ w³¹czone do infrastruktury w tym
samym czasie.

Utworzenie ogólnounijnej infrastruktury informacyj-
nej wymaga wielkich nak³adów finansowych. Dlatego
za³o¿ono, ¿e program INSPIRE nie bêdzie zmusza³ do
zbierania nowych danych, tylko zoptymalizuje zakres
wykorzystywania ju¿ dostêpnych danych przestrzennych
przez ich udokumentowanie oraz przez uruchomienie
us³ug zwiêkszaj¹cych dostêpnoœæ tych danych. Utoruje te¿
drogê do stopniowej harmonizacji danych przestrzennych
we wszystkich pañstwach cz³onkowskich.

Iloœæ i zakres informacji niezbêdnych dla utworzenia
INSPIRE, problemy zwi¹zane z ich publicznym udostêp-
nianiem w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich
oraz przewidywane koszty dostarczania i harmonizacji
danych spowodowa³y, ¿e dyskusja nad ostatecznym
kszta³tem nowej dyrektywy zajê³a instytucjom unijnym
kilka lat.

Komisja Europejska przedstawi³a bowiem swoj¹ pro-
pozycjê w lipcu 2004 r., Parlament Europejski zaakcepto-
wa³ j¹ w czerwcu 2005 r., w styczniu 2006 r. tekst
dyrektywy uzgodniony zosta³ na szczeblu Rady Europej-
skiej, a w lutym i we wrzeœniu 2006 r. Komisja Europej-
ska przedstawi³a kolejne wersje dyrektywy,
uwzglêdniaj¹ce zg³oszone poprawki. Kontrowersje
trwa³y jednak nadal. W zwi¹zku z tym Parlament Euro-
pejski i Rada Europejska powo³a³y w listopadzie 2006 r.
wspólny Komitet Pojednawczy (Concilliation Commit-
tee), który przedstawi³ swoje stanowisko w styczniu 2007 r.
Ostatecznie dyrektywa dotycz¹ca utworzenia INSPIRE
og³oszona zosta³a przez Parlament Europejski i Radê
Europejsk¹ w marcu 2007 r. Wesz³a ona w ¿ycie
15.05.2007 r.

W dyrektywie tej zdefiniowany zosta³ przede wszyst-
kim termin infrastruktura informacji przestrzennej. Obej-
muje on wg niej m.in. metadane i zbiory danych
przestrzennych, us³ugi danych przestrzennych; us³ugi i
technologie sieciowe; porozumienia w sprawie wspólnego
korzystania, dostêpu i u¿ytkowania tych zbiorów oraz
mechanizmy kontroli i monitorowania dzia³alnoœci infra-
struktury. Dyrektywa obejmuje tylko te zbiory danych
przestrzennych z obszarów pañstw cz³onkowskich, które
przechowywane s¹ w formie elektronicznej.

Metadane maj¹ obj¹æ informacje dotycz¹ce m.in. jakoœci
i wa¿noœci zbiorów danych przestrzennych, warunków
dostêpu do tych zbiorów i ich wykorzystania, jak równie¿
wymaganych niekiedy op³at, organów publicznych odpo-
wiedzialnych za utworzenie i administrowanie, utrzymy-
wania i dystrybuowania zbiorów oraz us³ug, a tak¿e
informacje o istniej¹cych ograniczeniach publicznego
dostêpu do wymienionych zbiorów.

Poza g³ównymi sprawami, przedstawionymi ju¿
uprzednio, w dyrektywie zobowi¹zano pañstwa cz³onkow-
skie do takiego zaprojektowania infrastruktur informacji
przestrzennej, aby zapewnia³y one odpowiednie przecho-
wywanie i udostêpnianie danych, tak aby mo¿liwe by³o
³¹czenie w jednolity sposób danych pochodz¹cych z ró¿-
nych Ÿróde³ we wspólnocie i wspólne korzystanie z nich
przez wielu u¿ytkowników. Powinny one równie¿ wyko-
rzystywaæ dane i us³ugi dostarczane przez unijne programy
Galileo i GMES.

Do wspólnego korzystania z danych przestrzennych
niezbêdne bêd¹ oczywiœcie us³ugi sieciowe. Powinny one
umo¿liwiaæ wyszukiwanie, przegl¹danie, pobieranie i
przetwarzanie tych danych. W dyrektywie wyszczególnio-
no rodzaje us³ug, które te sieci powinny umo¿liwiaæ.
Pañstwa cz³onkowskie powinny przy tym udostêpniæ
bezp³atnie, jako minimum, us³ugi wyszukiwania i, pod
pewnymi szczególnymi warunkami, przegl¹dania zbiorów
danych przestrzennych. Dla rozwoju i nadzoru systemu
INSPIRE Komisja Europejska utworzy³a i obs³uguje spe-
cjalny geoportal, poprzez który pañstwa cz³onkowskie
maj¹ zapewniæ dostêp do us³ug objêtych systemem.

W dyrektywie przewidziano równie¿ mo¿liwoœæ ogra-
niczenia publicznego dostêpu do zbiorów i us³ug danych
przestrzennych w przypadkach przewidzianych ju¿ przez
dyrektywê Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej
2003/4/WE z 2003 r. w sprawie publicznego dostêpu do
informacji dotycz¹cych œrodowiska i wymienionych w
pierwszej czêœci artyku³u.

Rodzaje informacji przestrzennych, które pañstwa
cz³onkowskie zobowi¹zane s¹ wnieœæ do infrastruktury
INSPIRE, podzielono na trzy grupy zawarte w za³¹czni-
kach I–III dyrektywy:

� Grupa I — obejmuje systemy odniesienia za pomoc¹
wspó³rzêdnych, systemy siatek geograficznych,
nazwy geograficzne, jednostki administracyjne,
adresy, dzia³ki katastralne, sieci transportowe,
hydrografiê oraz obszary chronione;

� Grupa II — obejmuje ukszta³towanie terenu (cyfro-
we modele wysokoœciowe powierzchni l¹du, lodu i
oceanu, jak równie¿ wysokoœæ topograficzn¹ terenu,
batymetriê oraz liniê brzegow¹); fizyczne i biolo-
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giczne u¿ytkowanie powierzchni ziemi (w tym
powierzchnie sztuczne, obszary rolnicze, lasy,
obszary pó³naturalne, tereny podmok³e i akweny);
sporz¹dzanie ortoobrazów oraz dane geologiczne
(pod³o¿e skalne, warstwy wodonoœne i geomorfolo-
giê);

� Grupa III — obejmuje najobszerniejszy zestaw
tematyczny, m.in. budynki, glebê (gleby i podglebie
charakteryzowane na podstawie g³êbokoœci, tekstu-
ry, struktury i zawartoœci cz¹stek oraz materia³u
organicznego, kamienistoœci, erozji oraz przewidy-
wanej zdolnoœci zatrzymywania wody); zagospoda-
rowanie przestrzenne, zdrowie i bezpieczeñstwo
ludzi, us³ugi u¿ytecznoœci publicznej i s³u¿by
pañstwowe (kanalizacja, zarz¹dzanie odpadami,
dostawy energii i wody, administracyjne i spo³eczne
s³u¿by pañstwowe lub samorz¹dowe, obiekty ochro-
ny cywilnej, szko³y i szpitale); urz¹dzenia do moni-
torowania œrodowiska, obiekty produkcyjne i
przemys³owe, obiekty rolnicze oraz akwakultury,
gospodarowanie obszarem, strefy ograniczone,
regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze (obszary
zarz¹dzane, regulowane lub wykorzystywane do
celów sprawozdawczych na poziomie miêdzynaro-
dowym, europejskim, krajowym, regionalnym i
lokalnym. Obejmuje ona równie¿ wysypiska œmieci,
obszary o ograniczonym dostêpie wokó³ ujêæ wody
pitnej, strefy zagro¿one przez azotany, uregulowane
drogi wodne na morzach lub wodach œródl¹dowych
o du¿ej powierzchni, obszary przeznaczone pod
wysypiska œmieci, strefy ograniczeñ ha³asu, obszary
wymagaj¹ce zezwolenia na poszukiwania i wydoby-
cie, obszary dorzeczy, odpowiednie jednostki spra-
wozdawcze i obszary zarz¹dzania stref¹ brzegow¹).
Ponadto obejmuje strefy zagro¿eñ naturalnych (zja-
wiska atmosferyczne, hydrologiczne, sejsmiczne,
wulkaniczne oraz po¿ary, które ze wzglêdu na swoj¹
lokalizacjê, dotkliwoœæ i czêstotliwoœæ mog¹ wywie-
raæ powa¿ny wp³yw na spo³eczeñstwo, np. powo-
dzie, osuwiska i zapadanie gruntu, lawiny, po¿ary
lasów, trzêsienia ziemi i wybuchy wulkanów).
W sk³ad tematyczny grupy III wchodz¹ tak¿e warun-
ki atmosferyczne, warunki meteorologiczno-geogra-
ficzne (warunki atmosferyczne i ich pomiary; opad
atmosferyczny, temperatura, ewapotranspiracja,
prêdkoœæ i kierunek wiatru); warunki oceanograficz-
no-geograficzne, warunki fizyczne oceanów (pr¹dy,
zasolenie, wysokoœæ fal itd.); regiony morskie,
regiony biogeograficzne, siedliska i obszary przy-
rodniczo jednorodne, rozmieszczenie gatunków,
zasoby energetyczne (wêglowodory, energia wodna,

bioenergia, energia s³oneczna, wiatrowa itd.) oraz
zasoby mineralne (rudy metali, surowce skalne itd.).

Harmonogram wdra¿ania zaleceñ dyrektywy przewi-
duje, ¿e informacje zawarte w za³¹cznikach I i II (grupa I i
II) wprowadzone zostan¹ do infrastruktury INSPIRE nie
póŸniej ni¿ 2 lata od daty przyjêcia przepisów wykonaw-
czych, natomiast informacje wymienione w za³¹czniku III
(grupa III) — nie póŸniej ni¿ 5 lat od daty przyjêcia przepi-
sów wykonawczych.
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