Monitoring działań w UE (legislacja, publikacje) – 21 kwietnia 2021 r.


Informacje generalne – dokumenty strategiczne

Infrastruktura informacji przestrzennej w UE (INSPIRE) – Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji
przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)
Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy ogólne służące ustanowieniu infrastruktury informacji
przestrzennej w Europie do celów polityk Unii Europejskiej (UE) w zakresie ochrony
środowiska oraz polityk lub działań mogących oddziaływać na środowisko. Infrastruktura
informacji przestrzennej: obejmuje metadane, zbiory i usługi danych przestrzennych,
technologie i usługi sieciowe, porozumienia w sprawie wspólnego korzystania, dostępu i
użytkowania oraz mechanizmy kontroli i monitorowania, procesy i procedury. Infrastruktura
europejska opiera się na infrastrukturach informacji przestrzennych ustanowionych i
prowadzonych przez kraje UE.
Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do danych przestrzennych, które:


obejmują obszary, na których kraje UE mają lub wykonują uprawnienia jurysdykcyjne,



są w formie elektronicznej,



znajdują się w posiadaniu lub są przechowywane w imieniu organu publicznego lub
osoby trzeciej korzystającej z sieci,



odnoszą się do informacji z zakresu ochrony środowiska.

Kraje UE zapewniają utworzenie metadanych dla zbiorów oraz usług danych przestrzennych
wymienionych w dyrektywie. W zależności od tematu są one ustanawiane w ciągu od dwóch
do pięciu lat od chwili wejścia przepisów w życie. Metadane to informacje opisujące zbiory
danych przestrzennych i usługi danych przestrzennych oraz umożliwiające ich odnalezienie,
inwentaryzację i używanie. Dane przestrzenne to wszelkie dane odnoszące się bezpośrednio
lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego, takie jak adresy, sieci
transportowe, ukształtowanie terenu, zagospodarowanie przestrzenne.
Komisja Europejska, z pomocą komitetu, przyjmuje postanowienia techniczne zapewniające
interoperacyjność i harmonizację zbiorów danych przestrzennych i usług, gdzie jest to
wykonalne.
Kraje UE tworzą i obsługują sieć obejmującą następujące usługi:


Odkrywanie: wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych.



Przeglądanie: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie
lub nakładanie na siebie zbiorów danych przestrzennych.



Pobieranie: gdzie jest to wykonalne, dostęp bezpośredni i pobieranie kopii zbiorów
danych przestrzennych.



Przekształcanie: przekształcanie zbiorów danych przestrzennych w celu uzyskania
interoperacyjności.

Organy publiczne muszą być w stanie połączyć swoje usługi i zbiory danych przestrzennych
w sieć krajową. Kraje UE mogą ograniczyć publiczny dostęp do zbiorów i usług danych

przestrzennych z różnych przyczyn, takich jak poufność, bezpieczeństwo publiczne, prawa
własności intelektualnej lub ochrona środowiska. Komisja obsługuje unijny geoportal INSPIRE.
Zapewnia on dostęp do sieci krajowych. Niniejsza dyrektywa nie nakłada obowiązku
gromadzenia nowych danych przestrzennych.
Więcej informacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32007L0002


Prowadzone procesy konsultacyjne:

1. Pakt na rzecz badań i innowacji w Europie – inicjatywa UE
Konsultacje publiczne dotyczące inicjatywy na rzecz badań i innowacji w Europie – na
podstawie KOMUNIKATU Komisji Europejskiej: Nowa europejska przestrzeń badawcza na
rzecz badań naukowych i innowacji. – I etap legislacyjny – Plany działania. Ostateczny termin
na przesłanie opinii to 13 maja 2021 r.
W ramach tego paktu określone zostaną najważniejsze wspólnie uzgodnione wartości i
zasady, na których opiera się europejska przestrzeń badawcza, oraz obszary, w których
państwa UE będą opracowywać działania priorytetowe.
Obejmuje on:


wolność badań naukowych



pobudzanie naszych gospodarek i społeczeństwa



równouprawnienie płci



otwarty dostęp do publikacji naukowych



lepsze perspektywy kariery naukowców.

Celem jest zachęcenie państw UE do potwierdzenia ich zaangażowania w przestrzeganie tych
zasad i wartości oraz do włączenia ich do krajowej polityki w zakresie badań naukowych i
innowacji.
Link: https://pracodawcy.pl/pakt-na-rzecz-badan-i-innowacji-w-europie-inicjatywa-ue/
2. Wspólne dane geoprzestrzenne dotyczące środowiska – ocena (dyrektywa INSPIRE)
– II faza konsultacji
Konsultacje publiczne dotyczące Infrastruktury informacji przestrzennej w UE – dane
geoprzestrzenne dotyczące środowiska (Dyrektywa INSPIRE 2007/2/EC) – II etap legislacyjny
– Konsultacje publiczne. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie
kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 12 lipca 2021 r.
Dyrektywa INSPIRE powołała do życia internetowy portal umożliwiający organom publicznym
w Europie wymianę danych geoprzestrzennych dotyczących środowiska. Obejmuje to wspólne
standardy w zakresie gromadzenia danych na temat np. wód podziemnych, sieci
transportowych, użytkowania gruntów czy temperatury powietrza. Ocena funkcjonowania
dyrektywy będzie dotyczyć tego, czy jest ona:


skuteczna i efektywna pod względem ochrony środowiska



w dalszym ciągu przydatna dla zainteresowanych stron



zgodna z innymi przepisami UE, w szczególności z nową inicjatywą w zakresie
przestrzeni danych dotyczących Zielonego Ładu.

Konsultacje te stanowią część oceny, która ma być obowiązkowo przeprowadzona do dnia 1
stycznia 2022 r., dotyczącej dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14

marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie
Europejskiej (INSPIRE). W ramach tej oceny Komisja zamierza podsumować doświadczenia
zdobyte podczas wdrażania dyrektywy i jej spójność z innymi odpowiednimi instrumentami,
takimi jak dyrektywa 2003/4/WE (dyrektywa w sprawie publicznego dostępu do informacji
dotyczących środowiska) i dyrektywa 2019/1024/WE (dyrektywa w sprawie otwartych danych
i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego).
W tym kontekście niniejsze konsultacje mają na celu zebranie istotnych informacji
pozwalających ocenić adekwatność, skuteczność, wydajność, spójność i unijną wartość
dodaną dyrektywy. W szczególności Komisja zbada, w jaki sposób obecne ramy prawne
realizują cel wymiany danych między organami publicznymi i cel publicznego udostępniania
danych w sposób przyjazny dla użytkownika. Sprawozdanie podsumowujące wyniki
konsultacji publicznych zostanie opublikowane na stronie internetowej Komisji poświęconej
konsultacjom publicznym wkrótce po zakończeniu okresu konsultacji. Wyniki konsultacji
zostaną też uwzględnione w dokumencie roboczym służb Komisji, w którym przedstawione
zostaną ogólne wyniki oceny dyrektywy (do końca 2021 r.).
Link: https://pracodawcy.pl/wspolne-dane-geoprzestrzenne-dotyczace-srodowiska-ocenadyrektywa-inspire-ii-faza-konsultacji/


Publikacje, stanowiska oraz inne informacje:

1. Webinarium: Management of Mining Environmental Liabilities: Inventory, risk
assessment, reprocessing, reuse and remediation – 26 kwietnia 2021 r.
Partnerstwo UE-Ameryka Łacińska w zakresie surowców (EU-Latin America Partnership on
Raw Materials) organizuje webinarium: Management of Mining Environmental Liabilities:
Inventory, risk assessment, reprocessing, reuse and remediation (zarządzanie górniczymi
kwestiami środowiskowymi: inwentaryzacja, ocena ryzyka, przetwarzanie, ponowne użycie i
rekultywacja), który odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021, w godz. 16:00 – 17:30 (czasu
środkowoeuropejskiego)
To webinarium jest częścią serii organizowanej w celu promowania zrównoważonego i
odpowiedzialnego wydobycia dla osiągnięcia sprawiedliwej, ekologicznej i neutralnej dla
klimatu gospodarki. W spotkaniu wezmą udział eksperci z UE i Ameryki Łacińskiej, którzy
podzielą się swoimi analizami i najlepszymi praktykami dotyczącymi wskazanych powyżej
tematów. W ten sposób członkowie MDNP uzyskają wgląd w prace prowadzone w obu
regionach w zakresie budowania zrównoważonych i odpornych łańcuchów wartości surowców
mineralnych.
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/webinar-management-of-miningenvironmental-liabilities-inventory-risk-assessment-reprocessing-reuse-and-remediation-26kwietnia-2021/
2. Publikacja UE: Historia Rady Europejskiej i Rady UE (The European Council and the
Council of the EU through time)
Integracja europejska – podejmowanie decyzji i tworzenie prawa – Decision- and law-making
in European integration
Rada Europejska oraz Rada UE odgrywają ważną rolę w procesie decyzyjnym w UE. Każda
z nich pełni odrębną funkcję w strukturze instytucjonalnej UE, choć są ze sobą ściśle
powiązane – politycznie i administracyjnie. W skład obu instytucji wchodzą przedstawiciele
państw członkowskich. W publikacji tej omówiono początki i ewolucję Rady Europejskiej i Rady
w świetle traktatów UE. Opisano też, w jaki sposób instytucje te odegrały decydującą rolę w

procesie integracji europejskiej i jak ich historia odzwierciedla historię UE jako całości: jej
politykę, ambicje, kryzysy i osiągnięcia.
Rada Europejska oraz Rada UE, zwana też po prostu Radą (dawniej również Radą Ministrów),
odgrywają ważną rolę w procesie decyzyjnym w UE. Nie należy ich mylić z Radą Europy –
organizacją zajmującą się m.in. prawami człowieka i sprawami kultury, z siedzibą w
Strasburgu. Działania i decyzje Rady Europejskiej i Rady UE mają wpływ na życie wszystkich
obywateli UE, a ich skutki sięgają często daleko poza granice Europy.
Rada i Rada Europejska są ze sobą ściśle powiązane – politycznie i administracyjnie. Jednak
Rada Europejska nie jest po prostu „rozszerzeniem” Rady ani Radą wyższego szczebla.
Każda z nich pełni odrębną rolę w strukturze instytucjonalnej UE.
W niniejszej broszurze przedstawiono historię Rady Europejskiej i Rady UE w świetle traktatów
UE: od pierwszego traktatu podpisanego w Paryżu do traktatu z Lizbony. Wzięto pod uwagę
zarówno aspekty prawne, jak i polityczne. Broszura jest przeznaczona dla wszystkich, którzy
interesują się historią integracji europejskiej, zwłaszcza dla nauczycieli akademickich,
naukowców i dziennikarzy.
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/publikacja-ue-historia-rady-europejskieji-rady-ue-the-european-council-and-the-council-of-the-eu-through-time/
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