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Princípy INSPIRE
• Údaje by mali byť zbierané iba raz a udržiavané tam, kde je ich
správa najefektívnejšia.
• Malo by byť možné bezšvovo kombinovať priestorové informácie
z rôznych zdrojov Európy ako aj ich zdieľanie medzi viacerými
užívateľmi a aplikáciami.
• Taktiež by malo byť možné zdieľať informáciu získanú na určitej
úrovni/mierke s informáciami pochádzajúcimi zo všetkých
rozličných úrovní/mierok; detailné pre dôkladné vyšetrovanie,
všeobecné pre strategické účely.
• Geografické informácie potrebné pre dobrú správu a
vládnutie na všetkých úrovniach by mali byť k
dispozícii jednoduchým a transparentným spôsobom.
• Jednoduché vyhľadanie dostupných geografických
informácií s identifikáciou ich vhodnosti pre konkrétny
účel ako aj podmienok ich získania a použitia.

Ďalšie smerovanie
• Finalizácia legislatívy a technickej dok.
• Maintenance and Implementation (MI)
• Legislatívna revízia smernice INSPIRE

Ďalšie smerovanie
• Finalizácia legislatívy a technickej
dokumentácie
Vykonávacie predpisy pre služby priestorových údajov (the spatial data
services) a pre služby, ktoré umožňujú spustenie služieb priestorových
údajov (services to be invoked)*.

Ďalšie smerovanie
• Maintenance and Implementation (MI)
• Commission Expert Group on INSPIRE Implementation and
Maintenance (MIG)
– Iniciácia EK Máj 2013
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Harmonizácia s INSPIRE

• Priority harmonizácie (Legislatívne záväzné časti vs.
ostatné časti z Tematických Usmernení)
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Ďalšie smerovanie
• Legislatívna revízia smernice INSPIRE
• Článok 23 smernice INSPIRE
Komisia predloží Európskemu
parlamentu a Rade do 15. mája
2014 a potom každých šesť
rokov správu o vykonávaní tejto
smernice, ktorá vychádza okrem
iného zo správ členských štátov
podľa článku 21 ods. 2 a 3.
• Kľúčovým vstupom pre tento
report budú výsledky INSPIRE
Reportingu realizovaného v
priebehu roku 2013.
• Viac info 14.05.2013@EiF2013

Súvisiace aktivity
• ISA – Interoperability Solutions for European Public
Administrations
– Joined ISA-INSPIRE working group on spatial information and
services
– EULF - European Union Location Framework
– Are3na - A Reusable INSPIRE Reference Platform

• LinkedData
– LinkedOpenData for INSPIRE

• OpenData
– DATA.GOV.SK

• eGov
– Štandardizácia IS VS
– Návrh metodiky a štandardu pre sprístupňovanie a
prepojiteľnosť strojovo spracovateľných dát

