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8. dubna 2013 schválila jednomyslně INSPIRE 
Komise návrh úpravy Nařízení Evropské komise
(EU) č.1089/2010 pro interoperabilitu 
prostorových data a služeb

Datové témata:
Přílohy II & III

Implementační pravidla pro interoperabilitu
prostorových dat a služeb



Vývoj datových specifikací (Přílohy II a III)
v číslech:

Experti a organizace
• 19 TWGs + DS DT + JRC DS Tým
• 4 cross-TWGs ad-hoc pracovních týmů
• 210 expertů v TWGs + 10 JRC DS Tým
• 160 organizací zapojených do Testování

Pracovní jednání/konference
• 95 TWGs fyzických pracovních setkání
• 4 cross-TWGs + DS DT workshops, 67 účastníků Workshopu na 
řešení připomínek

• 1 Workshop s MS = prezentace složení TWG
• 3 Workshopy pro kvalita dat v INSPIRE s MS a ad-hoc DQ 

pracovním týmem
• 1 Workshop pro INSPIRE a „thematic reporting“ s MS



Vývoj datových specifikací (Přílohy II a III)
v číslech:

Konzultace & revize
• 8000 obdržených a vypořádaných připomínek

• Desítky připomínek obdržených mimo formální konzultace –
analyzovaných a odpovězených 

• 240 prostorových databází z různých zdrojů a zemí použité pro 
testování 

• 4 interních revizí s důrazem na kozistenci napříč tematy 

• 2 neformální kola konzultací s členskými státy, zahrnující návrh 
implementačních pravidel

• Mezirezortní konzultace zahrnující 26 Generálních ředitelství EK



Další související a publikované dokumenty 
(INSPIRE web site)
Rámcové dokumenty:
D2.5 – INSPIRE Generic Conceptual Model version 3.4 rc3

D2.7 – Guidelines for the encoding of spatial data v3.3rc2

D2.9 – Guidelines for the use of Observations & 
Measurements and Sensor Web Enablement related standards 
in INSPIRE Annex II and III data specification v2.0rc3     NEW

D2.10.1 – INSPIRE Generic Network Model v1.0rc2

D2.10.2 – INSPIRE Coverage Types v1.0rc2   NEW

D2.10.3 – INSPIRE Data Specifications – Base Models –
Activity Complex Version 1.0rc2   NEW



Další související a publikované dokumenty 
(INSPIRE web site)

• Kompletní seznam došlých připominek 
(veřejná konzultace verze 2.0) včetně 
konzolidovaných odpovědí. 

• Výsledný report z testování INSPIRE Příloh 
II a III). 

• Kvalita dat v INSPIRE: „From 
Requirements to Metadata or Balancing 
Legal Obligation with Technical Aspects“
<brzy>

• INSPIRE Datové specifikace <Téma> v3.0 
- Technical Guidelines



Další související a publikované dokumenty 
(INSPIRE web site)

• Feature katalog

• HTML náhledy UML modelů

• UML modely pro Enterprise 
Architect (EAP, XMI, SVN)

• GML aplikační schémata a seznam 
použitých číselníků 

• INSPIRE Registry
– brzy bude implementován s Feature Concept Dictionary, 

Code lists, Glossary, …



Společné úsilí

• Transparentnost a otevřenost
• Množství konzultací 
• Snaha o využití INSPIRE v 
dalších oborech

• Propagace INSPIRE v 
mezinírodních standardizačních 
projektech (ISO, OGC, CEN) 

• Podpora členských států při 
implemenatci



Přechod k hlavní implementační fázi INSPIRE

Podpora implementace 
• Answering questions around INSPIRE implementation
• Facilitating the discussion of issues and exchange of experiences 
between INSPIRE experts in existing groups

• Implementation/hosting of central infrastructure components 
• Capacity building, development of training material etc.
• Support to eReporting

Údržba a oprava případných chyb  
• Corrigenda to the MD Regulation and M&R Decision
• Corrections and bug fixes in TG documents or schemas

Další rozvoj  
• Taking into account requirements emerging from environmental 
legislation or developments in technology / standardisation



Trošku z historie…
Prosinec 2011: 
1. Návrh na rámec pro INSPIRE 
spravu a implemantaci (MIF)

Hlavní principy:
• Otevřenost
• využití zkušeností (� “pool of experts”)

založených na skutečné implementaci,
• mezioborová harmonizace,
• specializované ad=hoc pracovní skupiny.
• Obecný popis pracovního postupu pro návrh 
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Trošku z historie…
Listopad 2012: Stav a poučení

• „Lessons learnt“ z M&I aktivity v 2012

• Návrh na vytvoření Expertní Skupiny*
Evropské komise pro správu a rozvoj 
INSPIRE jako dodatek k „ pool of 
experts”

– Pro řešení mezioborové M&I harmonizace
– IITF jako pokračování IOC Task Force

* called “INSPIRE Implementation 
Task Force (IITF)” in the proposal



Současný návrh:

• Expertní skupina EK pro INSPIRE 
Implementation and Maintenance (MIG)*

• Terms of reference (ToR) podle Rámce pro 
Expertní skupin z EK: Horizontal rules and 
public register [SEC(2010) 1360]

• Zřízena DG ENV se souhlasem Generálního 
sekretariatu EK (“informal expert group”)

• Pracovní vazby mezi INSPIRE MIG a “Pool 
of experts” formalizovány v ToR

* MIG = Maintenance and 
Implementation Group



Přehled vazeb MIG a „Pool of Experts“
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Terms of Reference: Cíle MIG

• Výměna zkušeností a dobrých praktik při 
implementaci INSPIRE (směrnice a implementačních 
pravidel) v členských statech

• Identifikace a prioritizace úkolů pro správu a rozvoj 
INSPIRE směrnice, implementačních pravidel  
včetně technických návodů. 

• Identifikace problémů s implementací INSPIRE a 
předkládaní návrhů jejich řešení pro Evropskou 
komisi. 



Terms of Reference: Členství v MIG

• Jeden zástupce za každou EU členskou 
zemi / EFTA / přistupující / kandidatskou 
zemi + jeden reprezentant EEA

• Členové = Národní kontaktní místa – NCP 
(t.j. odpovědné organizace – centrální st. 
správa)

• Každý NCP nominuje jednoho 
permanentního zástupce + jednoho 
náhradníka



Terms of Reference: Organizace MIG

• MIGu předsedá reprezentant Evropské 
komise

• Evropská komise má možnost pozvat další 
experti a/nebo pozorovatelé 

• Evropská komise poskytne služby 
sekretariátu

• Účast v MIG bude bezplatná, pouze 
cestovní náhrady budou hrazeny.



Terms of Reference: Odborné podskupiny

• MIG může vytvořit pracovní podskupiny pro řešení 
konkrétních úkolů. 

• Budou rozpuštěny po „vyřešení“ zadaného úkolu. 

• Členové budou vybíráni z tzv. “pool of experts”
– Vytvořen na základě časově neomezené výzvy. 

• Další experti a/nebo pozorovatelé mohou být 
pozváni Evropskou komisi. 

• Terms of reference definován INSPIRE MIG

• Služby sekretariátu poskytne Evropská komise. 
(pokud nebude poskytnuta jinak)



Existující INSPIRE pracovní skupiny:

• Drafting Teams a TWGs budou rozpuštěny, jakmile 
jejich úkoly budou splněny. 

• IOC Task Force bude nahrazena MIG

• Optimálně, stávající experti DT / TWG / IOC TF 
budou nominováni do MIG a/nebo “pool of 
experts” pro zachování kontinuity



Plán prací pro INSPIRE M&I

• Plán prací bude definován MIG, schválen 
INSPIRE Komisí společně s EK.

• EK vytvoří vhodné nástroje a procedury pro 
vytvoření a prioritizaci dalších úkolů včetně 
sdílení národních aktivit v oblasti 
implemantace INSPIRE. 



Plánované aktivity M&I pro 2013
• Air Quality reporting pilotní projekt

• ISA projekty
– European Union Location Framework (EULF)
– Re-usable INSPIRE reference platform (ARe3NA)

• Aktualizace Technických návodů pro Metadata 

• Aktualizace Technických návodů pro 
Download, View and Discovery Služby

• Podpora implementace Síťových služeb v MS

• Implementace INSPIRE centrálních registrů



Plánované aktivity M&I pro 2013

• Aktualizace Technických návodů pro data Přílohy I,
včetně datových modelů a XML schémat

• Studie pro zahrnutí Sensor Observation Service 
(SOS) do Technického návodu pro Download služby

• Geospatial World Forum – Sekce prezentující SMEs 
při implementaci INSPIRE

• INSPIRE training workshop for GMES/Copernicus 
projekty

• Evaluace INSPIRE směrnice (podle článku 23 směrnice 
INSPIRE)

• INSPIRE Konference



MIG & pool of experts – plán činností

Úkol Kdo Kdy

Call for “pool of experts” EC 24 May 2013

Nomination of MIG representatives NCPs 30 June 2013

Nomination of experts Stakeholders continuous

Proposals of M&I issues NCPs, EC continuous

Preparation of Work programme EC, MIG 30 Sep 2013

MIG Kick-off meeting & Adoption of 
work programme

MIG 14 Oct 2013

Joint meeting of INSPIRE NCPs and 
EEA/EIONET National Focal Points & 
Monitoring and Reporting Workshop

NCPs, NFPs 15-16 Oct 2013



Více informací
INSPIRE: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Nashledanou při 
INSPIRE Konferenci, Florencie 23-27 červen

2013
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2013/

Děkuji za pozornost

robert.tomas@jrc.ec.europa.eu


