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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 34
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Yhteisön ympäristöpolitiikalla on 
pyrittävä suojelun korkeaan tasoon yhteisön 
eri alueiden tilanteiden erilaisuus huomioon 
ottaen. Ympäristöpolitiikkaansa 
valmistellessaan yhteisön on otettava 
huomioon saatavilla olevat tieteelliset ja 
tekniset tiedot, ympäristöolot yhteisön eri 
alueilla, yhteisön taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen kehitys kokonaisuutena ja 
yhteisön eri alueiden tasapainoinen kehitys. 
Useat ympäristöpolitiikat tarvitsevat 
käyttöönsä eri aiheisia paikallisiin 
olosuhteisiin liittyviä tietoja. Samoja tietoja 
tarvitaan usein lisäksi muiden sellaisten 
yhteisön politiikkojen muotoiluun ja 
täytäntöönpanoon, joissa on EY:n 

(1) Yhteisön ympäristöpolitiikalla on 
pyrittävä suojelun korkeaan tasoon yhteisön 
eri alueiden tilanteiden erilaisuus huomioon 
ottaen. Ympäristöpolitiikkaansa 
valmistellessaan yhteisön on otettava 
huomioon saatavilla olevat tieteelliset ja 
tekniset tiedot, ympäristöolot yhteisön eri 
alueilla, yhteisön taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen kehitys kokonaisuutena ja 
yhteisön eri alueiden tasapainoinen kehitys. 
Useat ympäristöpolitiikat tarvitsevat 
käyttöönsä eri aiheisia paikallisiin 
olosuhteisiin liittyviä tietoja. Samoja tietoja 
tarvitaan usein lisäksi muiden sellaisten 
yhteisön politiikkojen muotoiluun ja 
täytäntöönpanoon, joissa on EY:n 
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perustamissopimuksen 6 artiklan mukaisesti 
otettava huomioon 
ympäristönsuojeluvaatimukset. Tämän 
mahdollistamiseksi on tarpeen järjestää 
koordinointi kyseisiä aiheita koskevan 
tiedon käyttäjien ja tuottajien kesken, jotta 
eri alojen tietoa ja tietämystä voidaan 
yhdistää.

perustamissopimuksen 6 artiklan mukaisesti 
otettava huomioon 
ympäristönsuojeluvaatimukset. Tämän 
mahdollistamiseksi on tarpeen parantaa
kyseisiä aiheita koskevan tiedon 
koordinointia käyttäjien ja tuottajien 
kesken, jotta eri alojen tietoa ja tietämystä 
voidaan yhdistää.

Or. fr

Perustelu

Kansallisten viranomaisten välillä on jo koordinointia, joten sitä on parannettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 35
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Paikkatietojen saatavuuteen, laatuun, 
rakenteeseen ja käyttökelpoisuuteen liittyvät 
ongelmat ovat samoja useilla eri politiikan ja 
tiedon aloilla ja niitä esiintyy useilla 
hallinnon tasoilla. Ongelmien ratkaiseminen 
edellyttää hallinnon eri tasojen ja eri 
aihealueiden yhteentoimivien paikkatietojen 
ja paikkatietopalveluiden yhteyksiä, 
yhteiskäyttöä, saatavuutta ja käyttöä tukevia 
toimenpiteitä. Näin ollen olisi perustettava
erityinen yhteisön 
paikkatietoinfrastruktuuri.

(3) Paikkatietojen saatavuuteen, laatuun, 
rakenteeseen ja käyttökelpoisuuteen liittyvät 
ongelmat ovat samoja useilla eri politiikan ja 
tiedon aloilla ja niitä esiintyy useilla 
hallinnon tasoilla. Ongelmien ratkaiseminen 
edellyttää hallinnon eri tasojen ja eri 
aihealueiden yhteentoimivien paikkatietojen 
ja paikkatietopalveluiden yhteyksiä, 
yhteiskäyttöä, saatavuutta ja käyttöä tukevia 
toimenpiteitä. Näin ollen olisi kehitettävä 
erityistä yhteisön 
paikkatietoinfrastruktuuria yhdistäen 
entistä enemmän keskenään käytössä 
olevaa paikkatietoinfrastruktuuria.

Or. fr

Perustelu

Kansallisten viranomaisten välillä on jo koordinointia, joten sitä on parannettava, ja yhteisön 
infrastruktuuria on kehitettävä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 36
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Tämän direktiivin soveltamisen ei pitäisi 
rajoittaa julkisen sektorin hallussa olevien 
tietojen uudelleenkäytöstä 17 päivänä 
marraskuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/98/EY soveltamista, koska 
sen tavoitteet täydentävät tämän direktiivin 
tavoitteita. Komission olisi kuitenkin 
toteutettava lisätoimenpiteitä tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 
julkisen sektorin hallussa olevien tietojen 
uudelleen käyttöön liittyvien kysymysten 
käsittelemiseksi.

(7) Tämän direktiivin soveltamisen ei pitäisi 
rajoittaa julkisen sektorin hallussa olevien 
tietojen uudelleenkäytöstä 17 päivänä 
marraskuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2003/98/EY soveltamista, koska 
sen tavoitteet täydentävät tämän direktiivin 
tavoitteita. Komission olisi kuitenkin 
toteutettava lisätoimenpiteitä tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 
julkisen sektorin hallussa olevien tietojen 
uudelleen käyttöön liittyvien kysymysten 
käsittelemiseksi. Direktiivissä olisi 
käytettävä samoja käsitteitä kuin 
17 päivänä marraskuuta 2003 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2003/98/EY ja otettava 
huomioon niiden merkitys. Koska PSI-
direktiivin 2003/98/EY kansallinen 
täytäntöönpano on saatettava päätökseen 
31 päivään kesäkuuta 2005 mennessä, on 
varmistettava, ettei Inspire-direktiivin 
täytäntöönpanosta aiheudu jäsenvaltioille 
lisätyötä ja -kustannuksia.

Or. de

Perustelu

Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin eli 
PSI-direktiivin (joka on pantava täytäntöön 31. kesäkuuta 2005 mennessä) tavoitteet 
vahvistettiin yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin perustamista koskevaa direktiiviä 
(Inspire-direktiiviä) täydentämään. Tämän vuoksi Euroopan komission olisi käsiteltävä 
kysymyksiä, jotka koskevat näiden molempien direktiivien piiriin kuuluvia julkisen sektorin 
tietoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 37
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
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(13 a) On välttämätöntä, että INSPIRE-
aloitetta tuetaan riittävästi erityisesti sen 
budjettinäkökohtien kannalta.

Or. el

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 38
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Tietoverkot ovat tarpeen paikkatietojen 
vaihdon mahdollistamiseksi eri 
viranomaisten välillä yhteisössä. Näillä 
verkkopalveluilla olisi mahdollistettava 
paikkatietojen löytäminen, muokkaaminen, 
tarkastelu ja käyttöönotto sekä paikkatieto-
ja verkkokauppapalveluiden käyttö. 
Verkkopalvelujen olisi toimittava yhteisesti 
sovittujen eritelmien ja suorituskykyä 
koskevien vähimmäisvaatimusten 
mukaisesti, jotta jäsenvaltioiden perustamien 
infrastruktuurien yhteensopivuus voidaan 
varmistaa. Tietoa olisi voitava siirtää myös 
verkkopalveluun, jotta viranomaiset voisivat 
antaa paikkatietoaineistonsa ja -palvelunsa 
muiden käyttöön.

(15) Tietoverkot ovat tarpeen paikkatietojen 
vaihdon mahdollistamiseksi eri 
viranomaisten välillä yhteisössä. Näillä 
verkkopalveluilla olisi mahdollistettava 
paikkatietojen löytäminen, muokkaaminen, 
tarkastelu ja käyttöönotto sekä paikkatieto-
ja verkkokauppapalveluiden käyttö. 
Verkkopalvelujen olisi toimittava yhteisesti 
sovittujen eritelmien ja suorituskykyä 
koskevien vähimmäisvaatimusten 
mukaisesti, jotta jäsenvaltioiden perustamien 
infrastruktuurien yhteensopivuus voidaan 
varmistaa. Tietoa olisi voitava siirtää myös 
yhdenmukaisilla verkkopalveluilla, jotta 
viranomaiset voisivat antaa 
paikkatietoaineistonsa ja -palvelunsa muiden 
käyttöön.

Or. el

Perustelu

Verkkojärjestelmien yhdenmukaisuus on tärkeää, jotta eri toiminnot, kuten siirto 
verkkopalveluun (uploading), tiedon vastaanotto ja tarjoaminen voitaisiin järjestää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 39
Johdanto-osan 16 kappale
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(16) Jäsenvaltioiden kokemukset osoittavat, 
että paikkatietoinfrastruktuurin onnistunut 
toteuttaminen edellyttää, että ainakin jotkut 
palvelut ovat kansalaisille maksuttomia. 
Jäsenvaltioiden olisi näin ollen annettava 
kansalaisten käyttöön maksutta vähintään 
paikkatietoaineistojen haku- ja 
katselupalvelut.

(16) Jäsenvaltioiden kokemukset osoittavat, 
että paikkatietoinfrastruktuurin onnistunut 
toteuttaminen edellyttää, että ainakin jotkut 
palvelut ovat kansalaisille maksuttomia. 
Jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin olisi 
näin ollen annettava kansalaisten käyttöön 
maksutta vähintään paikkatietoaineistojen 
haku- ja katselupalvelut.

Or. fr

Perustelu

Yhteisön infrastruktuuria on kehitettävä, joten tähän palveluun olisi luettava tiedotustoimet 
kansalaisille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 40
Johdanto-osan 22 kappale

(22) Paikkatietoinfrastruktuurien käytännön 
toimiva toteutus edellyttää kaikkien 
infrastruktuurien perustamisesta 
kiinnostuneiden tahojen koordinointia, 
olivatpa ne sitten tiedon tuottajia tai 
käyttäjiä. Sekä jäsenvaltioihin että yhteisön 
tasolle olisi näin ollen perustettava 
asianmukaiset koordinointirakenteet.

(22) Paikkatietoinfrastruktuurien käytännön 
toimiva toteutus edellyttää kaikkien 
infrastruktuurien perustamisesta 
kiinnostuneiden tahojen koordinointia, 
olivatpa ne sitten tiedon tuottajia tai 
käyttäjiä. Kaikille toimivaltaisille tahoille 
olisi näin ollen perustettava asianmukaiset 
koordinointirakenteet, joissa otetaan 
huomioon, miten toimivaltuudet on jaettu 
jäsenvaltioissa.

Or. nl

Perustelu

Esittelijän mielestä olisi otettava huomioon, miten toimivaltuudet on kokonaisuudessaan 
jaettu jäsenvaltioissa. Byrokratian välttämiseksi olisi parempi, että tätä direktiiviä koskevat 
yhteydenotot komissioon järjestetään koordinointirakenteella, josta jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset tahot sopivat keskenään.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 41
Johdanto-osan 22 kappale

(22) Paikkatietoinfrastruktuurien käytännön 
toimiva toteutus edellyttää kaikkien 
infrastruktuurien perustamisesta 
kiinnostuneiden tahojen koordinointia, 
olivatpa ne sitten tiedon tuottajia tai 
käyttäjiä. Sekä jäsenvaltioihin että yhteisön 
tasolle olisi näin ollen perustettava 
asianmukaiset koordinointirakenteet.

(22) Paikkatietoinfrastruktuurien käytännön 
toimiva toteutus edellyttää kaikkien 
infrastruktuurien perustamisesta 
kiinnostuneiden tahojen koordinointia, 
olivatpa ne sitten tiedon tuottajia tai 
käyttäjiä. Molempiin suuntaan toimivien 
paikallisen, kansallisen ja yhteisön tason 
eri toimivaltaisten tahojen olisi näin ollen 
perustettava asianmukaiset 
koordinointirakenteet.

Or. el

Perustelu

Tavoite jää muuten saavuttamatta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 42
1 artiklan 1 kohta

1. Tässä direktiivissä säädetään yhteisön 
ympäristöpolitiikkoja ja välittömästi tai 
välillisesti ympäristöpolitiikkaan vaikuttavia 
politiikkoja tukevan 
paikkatietoinfrastruktuurin perustamisesta.

1. Tässä direktiivissä säädetään niistä 
osatekijöistä tai strategisen suunnittelun 
painopistealueista, joilla pyritään 
perustamaan yhteisöä koskevaan kestävän 
kehityksen politiikkaan ja välittömästi tai 
välillisesti ympäristöpolitiikkaan vaikuttavia 
politiikkoja tukeva
paikkatietoinfrastruktuuri.

Or. el

Perustelu

Göteborgin huippukokouksen jälkeen kyse on ollut yhteisön virallisesta politiikasta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 43
1 artiklan 1 kohta

1. Tässä direktiivissä säädetään yhteisön 
ympäristöpolitiikkoja ja välittömästi tai 
välillisesti ympäristöpolitiikkaan vaikuttavia 
politiikkoja tukevan 
paikkatietoinfrastruktuurin perustamisesta.

1. Tässä direktiivissä säädetään yhteisön 
ympäristöpolitiikkoja ja välittömästi tai 
välillisesti ympäristöpolitiikkaan ja 
maankäytön suunnitteluun vaikuttavia 
politiikkoja tukevan 
paikkatietoinfrastruktuurin perustamisesta.

Or. it

Perustelu

INSPIRE:n täytäntöönpano edistää maankäytön suunnittelua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 44
1 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri 
perustuu jäsenvaltioiden perustamiin ja 
ylläpitämiin paikkatietoinfrastruktuureihin.

2. Yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri 
perustuu jäsenvaltioiden perustamiin ja 
ylläpitämiin paikkatietoinfrastruktuureihin. 
Komissiolla voi olla koordinointitehtävä 
erityisesti yhteisön tason aloitteissa 
esimerkiksi satelliittitekniikan käytön 
alalla.

Or. it

Perustelu

On tärkeää korostaa, että tietojen yhdenmukaistaminen EU:n tasolla edellyttää koordinoinnin 
järjestämistä yhteisön tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 45
1 artiklan 2 kohdan 1 alakohta
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2. Yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri 
perustuu jäsenvaltioiden perustamiin ja 
ylläpitämiin paikkatietoinfrastruktuureihin.

2. Yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri 
perustuu jäsenvaltioiden perustamiin ja 
ylläpitämiin paikkatietoinfrastruktuureihin 
sekä kaikkiin yhteisön tasolla olemassa 
oleviin asianmukaisiin infrastruktuureihin.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 46
1 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri 
perustuu jäsenvaltioiden perustamiin ja 
ylläpitämiin paikkatietoinfrastruktuureihin.

2. Yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri 
perustuu jäsenvaltioiden perustamiin ja 
ylläpitämiin nykyisiin 
paikkatietoinfrastruktuureihin.

Or. de

Perustelu

Saksankielisen tarkistuksen toinen osa ei vaikuta suomenkieliseen versioon (kääntäjän 
huom.).

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 47
2 artiklan 1 kohdan c alakohta

(c) ne ovat jonkin seuraavan tahon hallussa: (c) ne ovat jonkin seuraavan tahon vastuulla 
tai kerätään tämän puolesta:

i) viranomainen, joka on tuottanut tai 
saanut haltuunsa kyseiset tiedot 
viranomaiselta, tai viranomainen, joka 
hallinnoi tai ylläpitää niitä;

i) viranomainen, joka tuottaa, hallinnoi tai 
ylläpitää kyseisiä tietoja tai saa ne 
haltuunsa toiselta viranomaiselta;

(ii) luonnollinen tai oikeushenkilö, joka 
toimii viranomaisen puolesta;
(iii) kolmas osapuoli, jolla on 17 artiklan 
3 kohdan mukaisesti mahdollisuus toimittaa 
järjestelmään tietoja;

(ii) kolmas osapuoli, jolla on 17 artiklan 
3 kohdan mukaisesti mahdollisuus käyttää 
verkkoa;

Or. de
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Perustelu

Ilmausta "hallussa" on käytetty selittämättä sitä tarkemmin. "Vastuulla" on parempi ilmaus, 
ja sillä tarkoitetaan kyseisen tahon oikeutta päättää paikkatietojen käytöstä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 48
2 artiklan 1 kohdan c alakohta

(c) ne ovat jonkin seuraavan tahon hallussa: (c) ne ovat jonkin seuraavan tahon vastuulla
tai kerätään tämän puolesta:

i) viranomainen, joka on tuottanut tai 
saanut haltuunsa kyseiset tiedot 
viranomaiselta, tai viranomainen, joka 
hallinnoi tai ylläpitää niitä;

i) viranomainen, joka tuottaa, hallinnoi tai 
ylläpitää kyseisiä tietoja tai saa ne 
haltuunsa toiselta viranomaiselta;

(ii) luonnollinen tai oikeushenkilö, joka 
toimii viranomaisen puolesta;
(iii) kolmas osapuoli, jolla on 17 artiklan 
3 kohdan mukaisesti mahdollisuus toimittaa 
järjestelmään tietoja;

(ii) kolmas osapuoli, jolla on 17 artiklan 
3 kohdan mukaisesti mahdollisuus käyttää 
verkkoa;

Or. de

Perustelu

Ilmausta "hallussa" on käytetty selittämättä sitä tarkemmin, joten sitä olisi täsmennettävä –
joko siten, että lisätään sanan "hallussa" jälkeen ilmaus "PSI-direktiivin johdanto-osan 
11 kappaleen mukaisesti" tai toistamalla kyseisen kappaleen sisältö. Mielestämme "vastuulla" 
on parempi ilmaus ja sillä tarkoitetaan kyseisen tahon oikeutta päättää paikkatietojen 
käytöstä. Ilmaus "viranomainen" ei myöskään ole paras mahdollinen, vaikka käsite onkin 
määritelty jäljempänä direktiivissä, sillä se eroaa julkisen sektorin hallussa olevien tietojen 
uudelleenkäytöstä annetussa direktiivissä käytetystä ilmauksesta (jossa puhutaan "julkisen 
sektorin elimistä").
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Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 49
2 artiklan 4 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Sidosryhmille, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöt, käyttäjät, tiedon tuottajat ja 
lisäarvopalvelujen tuottajat mukaan 
luettuina, on annettava mahdollisuus 
osallistua kaikkiin menettelyihin, joiden 
tavoitteena on hyväksyä muutoksia tämän 
direktiivin liitteisiin.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 50
3 artiklan 1 kohta

1. Ellei toisin säädetä, tällä direktiivillä ei 
rajoiteta direktiivin 2003/4/EY soveltamista.

1. Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
direktiivin 2003/4/EY soveltamista.

Or. fr

Perustelu

Määritelmä "ellei toisin säädetä" ei ole selvä, sillä siinä ei ilmoiteta, missä asiasta voitaisiin 
säätää. Lisäksi tarkistuksella pyritään yhdenmukaisuuteen 3 artiklan 2 kohdan kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 51
4 artikla

Jos paikkatietoaineistot ovat viranomaisen 
hallussa tai viranomaisen puolesta toisen 
hallussa 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti ja tämä viranomainen toimii 
jäsenvaltion hallinnon alimmalla tasolla, tätä 
direktiiviä sovelletaan vain niihin 
paikkatietoaineistoihin, joiden keräämistä 
ja jakelua koordinoi toinen viranomainen, 

Jos paikkatietoaineistot ovat viranomaisen 
hallussa tai viranomaisen puolesta toisen 
hallussa 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti ja tämä viranomainen toimii 
jäsenvaltion hallinnon alimmalla tasolla (eli 
paikallistasolla, kuten kaupungeissa tai 
kunnissa), tätä direktiiviä sovelletaan vain, 
jos näistä tietoaineistoista on säädetty 
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tai joiden keräämistä ja jakelua 
edellytetään kansallisessa lainsäädännössä.

kansallisessa lainsäädännössä hallinnon 
korkeammalla tasolla tai niiden käytöstä on 
vahvistettu oikeudelliset säännökset.

Or. de

Perustelu

Jäljempänä 5 artiklan a kohdassa puhutaan kansallisesta, alueellisesta tai paikallisesta 
hallinnosta, mutta tässä artiklassa on otettu käyttöön ilmaus "alimmalla tasolla". Ainakin 
saman direktiivin sisällä olisi käytettävä yhdenmukaisia käsitteitä. Tämän vuoksi olisi 
selvennettävä, mitä näistä kolmesta hallinnon tasosta tarkoitetaan (paikallinen taso).

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 52
4 artikla

Jos paikkatietoaineistot ovat viranomaisen 
hallussa tai viranomaisen puolesta toisen 
hallussa 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti ja tämä viranomainen toimii 
jäsenvaltion hallinnon alimmalla tasolla, 
tätä direktiiviä sovelletaan vain niihin 
paikkatietoaineistoihin, joiden keräämistä 
ja jakelua koordinoi toinen viranomainen, 
tai joiden keräämistä ja jakelua 
edellytetään kansallisessa lainsäädännössä.

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1) "paikkatietoinfrastruktuurilla" 
infrastruktuuria, joiden osatekijöitä ovat 
metatiedot, paikkatietoaineistot ja 
paikkatietopalvelut; verkkopalvelut ja -
teknologiat; tietojen yhteiskäyttöä, 
saatavuutta ja käyttöä koskevat sopimukset 
sekä koordinointi- ja seurantamekanismit 
ja -prosessit sekä -menetelmät, jotka 
perustetaan, toimivat tai ovat käytössä 
tämän direktiivin mukaisesti;
2) "paikkatiedolla" kaikkea tietoa, joka 
sisältää välittömän tai välillisen viittauksen 
tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen 
alueeseen; 
3)"paikkatietoaineistoilla" yksilöityjä 
paikkatietokokoelmia;
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4) "paikkatietopalveluilla" toimintoja, joita 
voidaan suorittaa tietokonesovelluksen 
avulla näiden paikkatietoaineistojen 
sisältämillä paikkatiedoilla tai asiaan 
liittyvällä metatiedolla;
5) "paikkatietokohteella" abstraktia 
kuvausta todellisesta kohteesta, joka liittyy 
tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen 
alueeseen; 
6) metatiedolla" paikkatietoaineistoja ja 
paikkatietopalveluja kuvaavaa tietoa, joka 
mahdollistaa niiden löytämisen, 
luetteloinnin ja käytön;
7) viranomaisella tarkoitetaan:
a) keskushallintoa tai muuta kansallista, 
alueellista tai paikallista hallintoa, julkiset 
neuvoa-antavat elimet mukaan luettuna;
b) luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka hoitaa hallinnollisia tehtäviä 
kansallisen lainsäädännön nojalla, 
mukaan luettuina ympäristöön liittyvät 
erityistehtävät, -toimet ja -palvelut sekä 
joka tilanteessa tarjottava tekninen tuki, 
jolla pyritään parantamaan sitä:
c) luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
jolla on a tai b alakohdassa tarkoitetun 
elimen tai henkilön valvonnassa julkisia 
velvollisuuksia tai tehtäviä tai joka tarjoaa 
tällaisen elimen tai henkilön valvonnassa 
julkisia palveluja;
8) "kolmannella osapuolella" salasanaa 
käyttävää luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka ei ole viranomainen.

Or. el

Perustelu

Direktiivin teksti on siten yhdenmukaisempi ja täsmällisempi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 53
4 artikla

Jos paikkatietoaineistot ovat viranomaisen 
hallussa tai viranomaisen puolesta toisen 
hallussa 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti ja tämä viranomainen toimii 
jäsenvaltion hallinnon alimmalla tasolla, tätä 
direktiiviä sovelletaan vain niihin 
paikkatietoaineistoihin, joiden keräämistä ja 
jakelua koordinoi toinen viranomainen, tai 
joiden keräämistä ja jakelua edellytetään 
kansallisessa lainsäädännössä.

Jos paikkatietoaineistot ovat viranomaisen 
hallussa tai viranomaisen puolesta toisen 
hallussa 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti ja tämä viranomainen toimii 
jäsenvaltion hallinnon alimmalla tasolla, 
niiden paikkatietoaineistoja täydentävien 
tietojen, joiden keräämistä ja jakelua 
koordinoi toinen viranomainen, tai joiden 
keräämistä ja jakelua edellytetään 
kansallisessa lainsäädännössä, käyttöön 
asettamisen on oltava vapaaehtoista.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 54
5 artikla

Tässä direktiivissä viranomaisella 
tarkoitetaan:

Tässä direktiivissä viranomaisella 
tarkoitetaan:

(a) keskushallintoa tai muuta kansallista, 
alueellista tai paikallista hallintoa, julkiset 
neuvoa-antavat elimet mukaan luettuna;

(a) keskushallintoa tai muuta kansallista, 
alueellista tai paikallista hallintoa, julkiset 
neuvoa-antavat elimet mukaan luettuna;

(b) luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka hoitaa hallinnollisia tehtäviä kansallisen 
lainsäädännön nojalla, mukaan luettuina 
ympäristöön liittyvät erityistehtävät, -toimet 
ja -palvelut;

(b) luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka hoitaa suoraan hallinnollisia tehtäviä 
kansallisen lainsäädännön nojalla, mukaan 
luettuina ympäristöön välittömästi liittyvät 
erityistehtävät, -toimet ja -palvelut;

(c) luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, jolla on a tai 
b alakohdassa tarkoitetun elimen tai 
henkilön valvonnassa julkisia 
velvollisuuksia tai tehtäviä tai joka tarjoaa 
tällaisen elimen tai henkilön valvonnassa 
julkisia palveluja.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että elinten tai 
laitosten toimiessa tuomio- ja 
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lainsäädäntövallan käyttäjinä niitä ei 
pidetä tässä direktiivissä tarkoitettuina 
viranomaisina.

Or. de

Perustelu

Tässä b ja c kohdassa määritellyt käsitteet – yhtäältä viranomainen, joka on velvollinen 
vastaamaan paikkatietoinfrastruktuurin perustamisesta ja ylläpidosta sekä toisaalta 
kolmannet osapuolet, joilla on ainoastaan oikeus osallistua tähän – eivät eroa merkittävästi 
toisistaan. Erityisesti c kohdan sanamuoto on sellainen, että sen perusteella Saksan 
liittovaltion 100-prosenttisessa omistuksessa olevat yksityisoikeuden piiriin kuuluvat 
oikeushenkilöt olisivat tämän direktiivin mukaisesti 'viranomaisia'. Tämä tekisi tyhjäksi 
yksityisten kolmansien, liikeyritykset mukaan lukien, ja valtion viranomaisten välisen 
tehtävänjaon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 55
5 artiklan c kohta

(c) luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
jolla on a tai b alakohdassa tarkoitetun 
elimen tai henkilön valvonnassa julkisia 
velvollisuuksia tai tehtäviä tai joka tarjoaa 
tällaisen elimen tai henkilön valvonnassa 
julkisia palveluja.

(c) luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
jolla on a tai b alakohdassa tarkoitetun 
elimen tai henkilön valvonnassa julkisen 
sektorin hallussa olevien tietojen 
uudelleenkäytöstä 17 päivänä 
marraskuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2003/98/EY tarkoitettu tehtävä 
tai joka tarjoaa tällaisen elimen tai henkilön 
valvonnassa julkisia palveluja.

Or. de

Perustelu

Julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytöstä ja kaupallisesta hyödyntämisestä annetussa 
direktiivissä (PSI-direktiivissä) käytetään ilmauksia 'julkisen sektorin elin' ja 'julkinen 
tehtävä', kun taas tässä artiklassa puhutaan 'julkisista neuvoa-antavista elimistä', 'julkisista 
velvollisuuksista' ja 'julkisista tehtävistä'. Käsitteitä ei ole kuitenkaan selvitetty, minkä vuoksi 
tarkistus on välttämätön.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 56
5 artiklan c kohta

(c) luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
jolla on a tai b alakohdassa tarkoitetun 
elimen tai henkilön valvonnassa julkisia 
velvollisuuksia tai tehtäviä tai joka tarjoaa 
tällaisen elimen tai henkilön valvonnassa 
julkisia palveluja.

(c) luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
jolla on a tai b alakohdassa tarkoitetun 
elimen tai henkilön valvonnassa julkisen 
sektorin hallussa olevien tietojen 
uudelleenkäytöstä 17 päivänä 
marraskuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2003/98/EY tarkoitettu tehtävä 
tai joka tarjoaa tällaisen elimen tai henkilön 
valvonnassa julkisia palveluja.

Or. de

Perustelu

Julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytöstä ja kaupallisesta hyödyntämisestä annetussa 
direktiivissä (PSI-direktiivissä) käytetään ilmauksia 'julkisen sektorin elin' ja 'julkinen 
tehtävä', kun taas tässä artiklassa puhutaan 'julkisista neuvoa-antavista elimistä', 'julkisista 
velvollisuuksista' ja 'julkisista tehtävistä'. Käsitteitä ei ole kuitenkaan selvitetty.

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 57
5 artiklan 2 kohta

Jäsenvaltiot voivat säätää, että elinten tai 
laitosten toimiessa tuomio- ja 
lainsäädäntövallan käyttäjinä niitä ei 
pidetä tässä direktiivissä tarkoitettuina 
viranomaisina.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tämä 2 kohdassa tarkoitettu rajaus on tarpeeton, sillä ympäristöpolitiikka ja ympäristöä 
koskevat oikeuden päätökset ovat osa ympäristöä koskevia tietoaineistoja. Tämän tiedon 
saatavuus on varmistettu HVT-ohjelman (IDA, Interchange of Data between Administrations) 
ja jäsenvaltioiden kansallisten sähköistä hallintoa koskevien pakollisten 
yhteentoimivuusohjeistojen yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 58
5 artiklan 2 kohta

Jäsenvaltiot voivat säätää, että elinten tai 
laitosten toimiessa tuomio- ja 
lainsäädäntövallan käyttäjinä niitä ei 
pidetä tässä direktiivissä tarkoitettuina 
viranomaisina.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Määritelmää "viranomainen" voidaan käyttää myös oikeudellisesta elimestä, kuten 
tuomioistuimesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 59
7 artikla

Jäsenvaltioiden on perustettava ja 
ylläpidettävä paikkatietoinfrastruktuureja 
tämän direktiivin mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on perustettava ja 
ylläpidettävä paikkatietoinfrastruktuureja 
tämän direktiivin mukaisesti.

Tähän mahdollisesti osallistuville 
kolmansille maksetaan asianmukainen 
korvaus, mikäli niille aiheutuu 
huomattavia kustannuksia.
Kolmansille jaetaan niille kuuluva osa 
tietojen myöhemmästä käytöstä puhtaasti 
kaupallisiin tarkoituksiin saatavista 
voitoista.

Or. de
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Perustelu

Paikkatietoaineistojen perustamisen ja ylläpidon taloudelliset näkökohdat on otettava 
paremmin huomioon, sillä niihin osallistuville yksityisille aiheutuu huomattavia kustannuksia 
paitsi tietojen keruusta myös niiden muuttamisesta kyseiseen tietokantaan sopivaan muotoon. 
Nämä kustannukset on korvattava asianmukaisesti. Myös komissio arvioi, että yksityisellä 
sektorille myytävistä paikkatiedoista saadaan hyvät voitot. Tämän vuoksi tietojen 
taloudellinen arvo on otettava asianmukaisella tavalla huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 60
7 artikla

Jäsenvaltioiden on perustettava ja 
ylläpidettävä paikkatietoinfrastruktuureja
tämän direktiivin mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on perustettava ja 
ylläpidettävä omia 
paikkatietoinfrastruktuurejaan tämän 
direktiivin mukaisesti. Komissio voi tehdä 
koordinointia ja standardointia koskevia 
aloitteita

Or. it

Perustelu

On määriteltävä tarkemmin kansalliset ja yhteisön vastuualueet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 61
8 artiklan 2 kohdan b alakohta

(b) paikkatietoaineistojen ja -palveluiden 
käyttöoikeudet;

(b) paikkatietopalveluiden ja -aineistojen 
käyttöehdot (tiettyyn erityiskäyttöön 
tarkoitettujen paikkatietojen 
voimassaoloaika mukaan luettuna);

Or. de

Perustelu

Perussääntönä on, että paikkatietojen käyttäjien on hyväksyttävä käyttöehdot ja tästä on 
oltava todiste (samaan tapaan kuin Internetistä ladattavien tiedostojen toimituksessa). Koska 
paikkatietoja tuotetaan erityisin menetelmin myös tiettyihin erityiskäyttötarkoituksiin ja niiden 
käyttö muihin tarkoituksiin saattaa johtaa vahinkoihin, on viitattava käyttöehtoihin. Tämä ei 
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kuitenkaan yksin riitä vapauttamaan tietojen tuottajaa vahingonkorvausvastuusta, minkä 
vuoksi olisi säädettävä, että tietojen tuottajien on vaadittava tietojen käyttäjiä hyväksymään 
käyttöehdot, joissa mainitaan muun muassa, mihin käyttötarkoitukseen tiedot on tarkoitettu. 
Muussa tapauksessa direktiiviin on sisällytettävä säännökset, jotka vapauttavat tietojen 
tuottajat kaikesta vahingonkorvausvastuusta (ks. myös 26 artiklaan esitetty tarkistus).

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 62
8 artiklan 2 kohdan b alakohta

(b) paikkatietoaineistojen ja -palveluiden 
käyttöoikeudet;

(b) paikkatietopalveluiden ja -aineistojen 
käyttöehdot (tiettyyn erityiskäyttöön 
tarkoitettujen paikkatietojen 
voimassaoloaika mukaan luettuna);

Or. de

Perustelu

Perussääntönä on, että paikkatietojen käyttäjien on hyväksyttävä käyttöehdot ja tästä on 
oltava todiste (samaan tapaan kuin Internetistä ladattavien tiedostojen toimituksessa). Koska 
paikkatietoja tuotetaan erityisin menetelmin myös tiettyihin erityiskäyttötarkoituksiin ja niiden 
käyttö muihin tarkoituksiin saattaa johtaa vahinkoihin, on viitattava käyttöehtoihin. Tämä ei 
kuitenkaan yksin riitä vapauttamaan tietojen tuottajaa vahingonkorvausvastuusta, minkä 
vuoksi olisi säädettävä, että tietojen tuottajien on vaadittava tietojen käyttäjiä hyväksymään 
käyttöehdot, joissa mainitaan muun muassa, mihin käyttötarkoitukseen tiedot on tarkoitettu. 
Muussa tapauksessa direktiiviin on sisällytettävä säännökset, jotka vapauttavat tietojen 
tuottajat kaikesta vahingonkorvausvastuusta (ks. myös 26 artiklaan esitetty tarkistus).

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 63
8 artiklan 2 kohdan b alakohta

(b) paikkatietoaineistojen ja -palveluiden 
käyttöoikeudet;

(b) paikkatietoaineistojen ja -palveluiden 
käyttöoikeudet sekä mahdollisesti 
aiheutuvat kustannukset;

Or. fr

Perustelu

On tärkeää, että kustannukset tiedetään, ja niitä voidaan vertailla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 64
8 artiklan 2 kohdan e alakohta

e) paikkatietoaineistot, joiden julkista 
saatavuutta on rajoitettu 19 artiklan 
mukaisesti, sekä rajoittamisen syyt.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Metatietojen tuottaminen paikkatietoaineistoista, joiden julkista saatavuutta on rajoitettu, ei 
tunnu tarpeelliselta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 65
9 artikla

Jäsenvaltioiden on tuotettava 8 artiklassa 
tarkoitetut metatiedot seuraavan aikataulun 
mukaisesti:

Jäsenvaltioiden on tuotettava 8 artiklassa 
tarkoitetut metatiedot [kolmen vuoden 
kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta], jos paikkatietoaineistot 
kuuluvat liitteissä I, II ja III lueteltuun 
paikkatietoryhmiin, joita sovelletaan 
jäsenvaltion alueella;

(a) [kolmen vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot kuuluvat yhteen tai 
useampaan liitteissä I ja II lueteltuun 
paikkatietoryhmään;
(b) [kuuden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot kuuluvat yhteen tai 
useampaan liitteessä III lueteltuun 
paikkatietoryhmään.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 66
9 artikla

Jäsenvaltioiden on tuotettava 8 artiklassa 
tarkoitetut metatiedot seuraavan aikataulun 
mukaisesti:

Jäsenvaltioiden on tuotettava 8 artiklassa 
tarkoitetut metatiedot seuraavan aikataulun 
mukaisesti:

(a) [kolmen vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot kuuluvat yhteen tai 
useampaan liitteissä I ja II lueteltuun 
paikkatietoryhmään;

(a) [kolmen vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot liittyvät yhteen tai 
useampaan liitteissä I ja II lueteltuun 
paikkatietoryhmään;

(b) [kuuden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot kuuluvat yhteen tai 
useampaan liitteessä III lueteltuun 
paikkatietoryhmään.

(b) [kuuden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot liittyvät yhteen tai 
useampaan liitteessä III lueteltuun 
paikkatietoryhmään.

Or. nl

Perustelu

Esittelijä haluaa selventää, mitkä tiedot ovat kyseessä ja pyrkii samalla siihen, että 9 artiklan 
sanamuoto on yhdenmukainen 2 artiklassa mainittujen tavoitteiden kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 67
9 artikla

Jäsenvaltioiden on tuotettava 8 artiklassa 
tarkoitetut metatiedot seuraavan aikataulun 
mukaisesti:

Jäsenvaltioiden on tuotettava 8 artiklassa 
tarkoitetut metatiedot seuraavan aikataulun 
mukaisesti:

(a) [kolmen vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot kuuluvat yhteen tai 
useampaan liitteissä I ja II lueteltuun 
paikkatietoryhmään;

(a) [kolmen vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot kuuluvat johonkin
liitteissä I ja II lueteltuun 
paikkatietoryhmään;

(b) [kuuden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot kuuluvat yhteen tai 
useampaan liitteessä III lueteltuun 

(b) [kuuden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot kuuluvat johonkin
liitteessä III lueteltuun paikkatietoryhmään.
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paikkatietoryhmään.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 68
11 artiklan 1 kohdan a alakohta

(a) yhdenmukaistetetut paikkatiedon 
eritelmät;

(a) eritelmät paikkatietojen 
yhdenmukaistamiseksi;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 69
11 artiklan 2 kohta

2. Sellaisille henkilöille, joilla on 
infrastruktuurissa omaamansa aseman, 
mukaan luettuina tiedon käyttäjät ja 
tuottajat, lisäarvopalvelujen tuottajat sekä 
koordinoijat, puolesta sidoksia kyseiseen 
paikkatietoon, on annettava mahdollisuus 
osallistua 1 kohdassa säädettyjen 
täytäntöönpanosääntöjen valmisteluun.

2. Jäsenvaltioiden kansallisen, alueellisen 
ja paikallisen tason edustajille, jotka ovat 
tärkeitä paikkatietojen tuottajina, 
säilyttäjinä ja tarjoajina toimiessaan,
sekä henkilöille, joilla on infrastruktuurissa 
omaamansa aseman, mukaan luettuina 
tiedon käyttäjät ja tuottajat, 
lisäarvopalvelujen tuottajat sekä 
koordinoijat, puolesta sidoksia kyseiseen 
paikkatietoon, on annettava mahdollisuus 
osallistua 1 kohdassa säädettyjen 
täytäntöönpanosääntöjen valmisteluun.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottamassa tekstissä olevassa valmisteluun osallistuvien henkilöiden luettelossa 
tietojen tuottamiseen, säilyttämiseen ja tarjoamiseen todella osallistuvien tahojen merkitys on 
kääntynyt päälaelleen. Koska kustannukset ja niiden jakautuminen olisi otettava huomioon 
myös tässä tekstissä, tekstin sanamuotoon esitetään tarkistusta.



PE 353.672v01-00 22/56 AM\555961FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 70
11 artiklan 2 kohta

2. Sellaisille henkilöille, joilla on 
infrastruktuurissa omaamansa aseman, 
mukaan luettuina tiedon käyttäjät ja 
tuottajat, lisäarvopalvelujen tuottajat sekä 
koordinoijat, puolesta sidoksia kyseiseen 
paikkatietoon, on annettava mahdollisuus 
osallistua 1 kohdassa säädettyjen 
täytäntöönpanosääntöjen valmisteluun.

2. Jäsenvaltioiden kansallisen, alueellisen 
ja paikallisen tason edustajille, jotka ovat 
tärkeitä paikkatietojen tuottajina, 
säilyttäjinä ja tarjoajina toimiessaan,
sekä henkilöille, joilla on infrastruktuurissa 
omaamansa aseman, mukaan luettuina 
tiedon käyttäjät ja tuottajat, 
lisäarvopalvelujen tuottajat sekä 
koordinoijat, puolesta sidoksia kyseiseen 
paikkatietoon, on annettava mahdollisuus 
osallistua 1 kohdassa säädettyjen 
täytäntöönpanosääntöjen valmisteluun.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottamassa tekstissä olevassa valmisteluun osallistuvien henkilöiden luettelossa 
tietojen tuottamiseen, säilyttämiseen ja tarjoamiseen todella osallistuvien tahojen merkitys on 
kääntynyt päälaelleen. Koska kustannukset ja niiden jakautuminen olisi otettava huomioon 
myös tässä tekstissä, tekstin sanamuotoon esitetään tarkistusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 71
13 artiklan 1 kohta

1. Yhteen tai useampaan liitteessä I tai II 
lueteltuun paikkatietoryhmään kuuluvien 
paikkatietojen osalta 11 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa säädettyjen 
täytäntöönpanosääntöjen on täytettävä tämän 
artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa vahvistetut 
edellytykset.

1. Johonkin liitteessä I, II tai III lueteltuun 
paikkatietoryhmään kuuluvien 
paikkatietojen osalta 11 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa säädettyjen 
täytäntöönpanosääntöjen on täytettävä tämän 
artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa vahvistetut 
edellytykset.

Or. es

Perustelu

Myös liite III on sisällytettävä tähän kohtaan, sillä kyseinen paikkatietoryhmä on 
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yhdenmukaistettava asianmukaisesti – etenkin, kun sisällyttämiseen on varattu pidempi aika.

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 72
13 artiklan 1 kohta

1. Yhteen tai useampaan liitteessä I tai II 
lueteltuun paikkatietoryhmään kuuluvien 
paikkatietojen osalta 11 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa säädettyjen 
täytäntöönpanosääntöjen on täytettävä tämän 
artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa vahvistetut 
edellytykset.

1. Liitteessä I tai II lueteltuihin 
paikkatietoryhmiin kuuluvien paikkatietojen 
osalta 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
säädettyjen täytäntöönpanosääntöjen on 
täytettävä tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa 
vahvistetut edellytykset.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 73
13 artiklan 2 kohdan a alakohta

(a) paikkatietokohteiden yksilöiviä 
tunnisteita koskeva yhteinen järjestelmä;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Olisi pyrittävä luokka- ja nimikkeistökokonaisuuksien (features) yhdenmukaistamiseen ja 
yhtenäistämiseen eikä keskityttävä yksittäisiin kohteisiin ja yksittäisiä tunnisteita koskevan 
järjestelmän säätämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 74
13 artiklan 2 kohdan a alakohta

(a) paikkatietokohteiden yksilöiviä 
tunnisteita koskeva yhteinen järjestelmä;

(a) maantieteellisiä tunnisteita koskevien 
järjestelmien kokonaisuus, joka voi olla 
yhteiskäytössä;

Or. fr
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Perustelu

Ehdotus ei ole selkeä. Tämän artiklan tavoitteena on edistää sovellettavien yhteisten toimien 
vaihtoa. Määritelmä "yksilöivä tunniste" voi aiheuttaa sekaannusta, sillä se voi viitata jo 
käytössä olevaan tekniikkaan, mikä ei ehkä kuitenkaan ole kaikkein asianmukaisinta. 
Määritelmää "yksilöivä tunniste" on tarkistettava sekaannuksien välttämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 75
14 artikla

Edellä olevassa 11 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa säädetyt täytäntöönpanosäännöt 
hyväksytään seuraavan aikataulun 
mukaisesti:

Edellä olevassa 11 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa säädetyt täytäntöönpanosäännöt 
hyväksytään [kahden vuoden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot kuuluvat liitteissä I, II 
ja III lueteltuihin paikkatietoryhmiin,

(a) [kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot kuuluvat yhteen tai 
useampaan liitteessä I lueteltuun 
paikkatietoryhmään,

(b) [viiden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot kuuluvat yhteen tai 
useampaan liitteessä II tai III lueteltuun 
paikkatietoryhmään.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 76
14 artikla

Edellä olevassa 11 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa säädetyt täytäntöönpanosäännöt 
hyväksytään seuraavan aikataulun 
mukaisesti:

Edellä olevassa 11 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa säädetyt täytäntöönpanosäännöt 
hyväksytään seuraavan aikataulun 
mukaisesti:

(a) [kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot kuuluvat yhteen tai 

(a) [kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot liittyvät yhteen tai 
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useampaan liitteessä I lueteltuun 
paikkatietoryhmään,

useampaan liitteessä I lueteltuun 
paikkatietoryhmään,

(b) [viiden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot kuuluvat yhteen tai 
useampaan liitteessä II tai III lueteltuun 
paikkatietoryhmään.

(b) [viiden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot liittyvät yhteen tai 
useampaan liitteessä II tai III lueteltuun 
paikkatietoryhmään.

Or. nl

Perustelu

Esittelijä haluaa selventää, mitkä tiedot ovat kyseessä ja pyrkii samalla siihen, että 
14 artiklan sanamuoto on yhdenmukainen 2 artiklassa mainittujen tavoitteiden kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 77
14 artikla

Edellä olevassa 11 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa säädetyt 
täytäntöönpanosäännöt hyväksytään 
seuraavan aikataulun mukaisesti:

Edellä olevassa 11 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa säädetyt 
täytäntöönpanosäännöt hyväksytään 
seuraavan aikataulun mukaisesti:

(a) [kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot kuuluvat yhteen tai 
useampaan liitteessä I lueteltuun 
paikkatietoryhmään,

(a) [kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot kuuluvat johonkin
liitteessä I lueteltuun paikkatietoryhmään,

(b) [viiden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot kuuluvat yhteen tai 
useampaan liitteessä II tai III lueteltuun 
paikkatietoryhmään.

(b) [viiden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot kuuluvat johonkin
liitteessä II tai III lueteltuun 
paikkatietoryhmään.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson, Mary Honeyball

Tarkistus 78
15 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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paikkatietoaineistot, jotka on kerätty tai 
ajantasaistettu yli kaksi vuotta 11 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
vastaavien teknisten eritelmien 
hyväksymisen jälkeen, saatetaan joko 
mukauttamalla tai muuntamalla eritelmien 
mukaisiksi.

paikkatietoaineistot, jotka on 
kokonaisuudessaan kerätty, jäsennelty 
uudelleen tai järjestetty uudelleen yli kaksi 
vuotta 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen vastaavien teknisten eritelmien 
hyväksymisen jälkeen, saatetaan joko 
mukauttamalla tai yhteentoimuvuuden 
avulla eritelmien mukaisiksi. 

Or. en

Perustelu

Nykyisen tekstin mukaan suuret tietokannat, joihin tehdään säännöllisesti pieniä muutoksia 
niiden saattamiseksi ajan tasalle, olisi järjestettävä kokonaan uudelleen, jotta ne olisivat 
uusien eritelmien mukaisia. Tätä pitäisi soveltaa ainoastaan merkittäviin 
uudelleenjäsentelyihin ja kokonaan uusien tietokantojen luomiseen. Aika, varat ja 
asiantuntemus olisi sijoitettava tulevaisuuteen – ei vanhojen asioiden uudelleenjärjestelyyn –
ja yhteentoimivuuden varmistamiseen eli siihen, että tietokannat voivat toimia yhdessä ilman, 
että niiden rakenteiden on oltava täsmälleen samat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 79
16 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanosääntöjen noudattamisen 
edellyttämät tiedot annetaan viranomaisten 
ja kolmansien osapuolten käyttöön ehdoin, 
jotka eivät rajoita niiden käyttöä kyseiseen 
tarkoitukseen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanosääntöjen noudattamisen 
edellyttämät tiedot annetaan viranomaisten 
ja kolmansien osapuolten käyttöön tai tietoja 
vaihdetaan näiden kanssa julkisen sektorin 
hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 
annetun direktiivin säännösten mukaisesti. 
Käyttörajoitukset on ilmoitettava avoimesti 
ja ymmärrettävästi käyttöehdoissa, ja 
käyttäjien on hyväksyttävä käyttöehdot, 
mikä on voitava todistaa, jotta voitaisiin 
välttää tietojen käyttö virheellisesti ja siitä 
aiheutuvat vahingot.

Or. de
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Perustelu

Komission ehdottama säännös saattaa johtaa ristiriitaan julkisen sektorin asiakirjojen 
uudelleenkäytöstä ja kaupallisesta hyödyntämisestä annetun direktiivin (PSI-direktiivin) 
vastaavien säännösten kanssa, sillä komissiolle jää mahdollisuus hyväksyä 30 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti täytäntöönpanosäännöksiä sopimusten 
tekemiseksi paikkatietojen vaihtamiseksi. Näiden täytäntöönpanosäännösten sisältöön ja 
merkitykseen ei kuitenkaan edes viitata. Oikeusvarmuuden takaamiseksi Euroopan 
kansalaisille olisi kuitenkin parempi hyödyntää jo voimassa olevia EU:n direktiivejä kuin 
säätää koko ajan uusia ja käyttää näissä nykyisissä direktiiveissä vahvistetuista käsitteistä 
huomattavasti poikkeavia määritelmiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 80
17 artikla

1. Jäsenvaltioiden on luotava ja ylläpidettävä 
tiedonsyöttöpalveluja, joiden avulla 
metatieto, paikkatietoaineistot ja 
paikkatietopalvelut voidaan asettaa 
saataville 18 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen palvelujen kautta.

1. Jäsenvaltioiden on luotava ja ylläpidettävä 
yhteentoimivia palveluja, joiden avulla 
metatieto, paikkatietoaineistot ja 
paikkatietopalvelut voidaan asettaa 
saataville 18 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen palvelujen kautta.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedonsyöttöpalvelut on annettava 
viranomaisten käyttöön.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
yhteentoimivat palvelut on annettava 
viranomaisten käyttöön.

3. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedonsyöttöpalvelut on pyynnöstä annettava 
kolmansien osapuolten käyttöön edellyttäen, 
että niiden paikkatietoaineistot ja 
paikkatietopalvelut vastaavat 
täytäntöönpanosääntöjä, joissa vahvistetaan 
erityisesti metatietoa, verkkopalveluja ja 
yhteentoimivuutta koskevat velvollisuudet.

3. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
yhteentoimivat palvelut on pyynnöstä 
annettava kolmansien osapuolten käyttöön 
edellyttäen, että niiden paikkatietoaineistot 
ja paikkatietopalvelut vastaavat 
täytäntöönpanosääntöjä, joissa vahvistetaan 
erityisesti metatietoa, verkkopalveluja ja 
yhteentoimivuutta koskevat velvollisuudet.

Or. es

Perustelu

Hallintojen välinen tietojenvaihto HVT on eri paikkatietojärjestelmissä jaettavien 
paikkatietojen yhteiskäytön mahdollistava integroitu rakenne, joka toimii Internetin kautta ja 
jossa on mahdollisimman vähän standardoituja protokollia ja eritelmiä. Tietojen ja niiden 
kuvausten (eli metatietojen) lisäksi siihen kuuluu erilaisia toimintoja, joilla näitä tietoja 
voidaan etsiä ja käyttää niitä, sekä tietojen tuottamista, hallinnointia ja siirtämistä koskevia 
standardeja ja tietojen tuottajien keskinäisiä sekä tietojen tuottajien ja niiden käyttäjien 
välisiä sopimuksia. Näin ollen hallintojen välinen tietojenvaihto on rakenne, jonka avulla 
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paikkatietojärjestelmät voidaan liittää yhteen ja varmistaa niiden yhteentoimivuus, ja tiedon 
siirto järjestelmään on vain yksi niistä toiminnoista, joihin sitä voidaan käyttää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 81
18 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Näiden palvelujen on oltava 
helppokäyttöisiä ja saatavilla Internetin tai 
minkä tahansa muun yleisölle avoimen 
asianmukaisen tietoliikennepalvelun kautta.

Näiden palvelujen on oltava 
helppokäyttöisiä ja saatavilla Internetin tai 
minkä tahansa muun yleisölle avoimen 
asianmukaisen tietoliikennepalvelun kautta 
lukuun ottamatta tietoja, joiden antaminen 
yleiseen tietoisuuteen aiheuttaisi kielteisiä 
seurauksia. Nämä poikkeukset on 
perusteltava täydellisesti.

Or. el

Perustelu

Tarkistus koskee arkaluontoisia tietoja, joiden julkistaminen voisi aiheuttaa sosiaalisia 
ongelmia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 82
18 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Näiden palvelujen on oltava 
helppokäyttöisiä ja saatavilla Internetin tai 
minkä tahansa muun yleisölle avoimen 
asianmukaisen tietoliikennepalvelun kautta.

Näiden palvelujen on oltava 
helppokäyttöisiä ja saatavilla Internetin tai 
minkä tahansa muun yleisölle avoimen 
asianmukaisen tietoliikennepalvelun kautta 
jäsenvaltioiden määrittämien taloudellisten 
menettelyiden perusteella.

Or. fr

Perustelu

Kansallisissa järjestelmissä on erilaisia taloudellisia menettelyitä. Joissain kansallisissa 
järjestelmissä niitä rahoitetaan kokonaan ja joissain vain osittain. Tällä alalla on 
noudatettava toissijaisuusperiaatetta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 83
19 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) kaupallisten ja teollisten tietojen 
luottamuksellisuus, jos kansallisessa tai 
yhteisön lainsäädännössä säädetään 
tällaisesta salassapidosta oikeutetun 
taloudellisen edun suojelemiseksi, mukaan 
luettuna tilasto- ja verosalaisuutta koskeva 
yleinen etu;

d) kaupallisten ja teollisten tietojen 
luottamuksellisuus, jos kansallisessa tai 
yhteisön lainsäädännössä säädetään 
tällaisesta salassapidosta oikeutetun 
taloudellisen edun suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson, Mary Honeyball

Tarkistus 84
19 artiklan 1 kohdan f a alakohta (uusi)

f a) teollis- ja tekijänoikeudet;

Or. en

Perustelu

Euroopan paikkatietoinfrastruktuurin (Inspire) perustamisesta annettavat säädökset eivät 
saisi poiketa voimassa olevasta yhteisö lainsäädännöstä, erityisesti ympäristötiedon julkisesta 
saatavuudesta annetun direktiivin (2003/4) säännöksistä. Komission ehdotuksen 19 artiklassa 
olisi yksinkertaisesti esitettävä kyseisen direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt 
poikkeukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson, Mary Honeyball

Tarkistus 85
19 artiklan 1 kohdan f b alakohta (uusi)

f b) tiedot toimittaneen henkilön etu tai 
suojelu, mikäli kyseinen henkilö on 
toimittanut pyydetyt tiedot vapaaehtoisesti, 
ilman että hänellä on tai voi olla 
oikeudellista velvoitetta toimittaa niitä, 
paitsi jos tämä on antanut suostumuksensa 
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kyseisten tietojen luovuttamiseen;

Or. en

Perustelu

Euroopan paikkatietoinfrastruktuurin (Inspire) perustamisesta annettavat säädökset eivät 
saisi poiketa voimassa olevasta yhteisö lainsäädännöstä, erityisesti ympäristötiedon julkisesta 
saatavuudesta annetun direktiivin (2003/4) säännöksistä. Komission ehdotuksen 19 artiklassa
olisi yksinkertaisesti esitettävä kyseisen direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt 
poikkeukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 86
19 artiklan 2 kohta

2. Edellä olevassa 1 kohdassa säädetyn 
rajoitetun saatavuuden perusteita on 
tulkittava suppeasti, ottaen kussakin 
yksittäistapauksessa huomioon palvelun 
saatavuuteen liittyvä yleinen etu. Kussakin 
yksittäistapauksessa tiedon ilmaisemiseen 
liittyvää yleistä etua on verrattava palvelun 
rajoittamisella tai ehdollistamisella 
suojattavaan etuun. Jäsenvaltiot eivät voi 
edellä olevan 1 kohdan a, d, e ja f alakohdan 
nojalla rajoittaa ympäristöön joutuneita 
päästöjä koskevien tietojen saatavuutta.

2. Tiedon ilmaisemiseen liittyvää yleistä 
etua yleistä on kussakin 
yksittäistapauksessa verrattava palvelun 
rajoittamisella tai ehdollistamisella 
suojattavaan etuun. Tässä yhteydessä on 
otettava asianmukaisella tavalla huomioon 
ammatti- ja liikesalaisuuksien 
luottamuksellisuus. Jäsenvaltiot eivät voi 
edellä olevan 1 kohdan a, e ja f alakohdan 
nojalla rajoittaa ympäristöön joutuneita 
päästöjä koskevien tietojen saatavuutta.

Or. de

Perustelu

Yksityisten tietojen käytön yhteydessä on pidettävä huoli ammatti- ja liikesalaisuuden 
säilymisestä, mikäli näiden tietojen luottamuksellisuudesta on säädetty kansallisessa tai 
yhteisön lainsäädännössä taloudellisten etujen suojelemiseksi. Näiden oikeuksien suppea 
tulkinta olisi oikeudellisessa mielessä arveluttavaa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 87
19 artiklan 2 kohta

2. Edellä olevassa 1 kohdassa säädetyn 2. Edellä olevassa 1 kohdassa säädetyn 
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rajoitetun saatavuuden perusteita on 
tulkittava suppeasti, ottaen kussakin 
yksittäistapauksessa huomioon palvelun 
saatavuuteen liittyvä yleinen etu. Kussakin 
yksittäistapauksessa tiedon ilmaisemiseen 
liittyvää yleistä etua on verrattava palvelun 
rajoittamisella tai ehdollistamisella 
suojattavaan etuun. Jäsenvaltiot eivät voi 
edellä olevan 1 kohdan a, d, e ja f 
alakohdan nojalla rajoittaa ympäristöön 
joutuneita päästöjä koskevien tietojen 
saatavuutta.

rajoitetun saatavuuden perusteita on 
tulkittava suppeasti, ottaen kussakin 
yksittäistapauksessa huomioon palvelun 
saatavuuteen liittyvä yleinen etu. Kussakin 
yksittäistapauksessa tiedon ilmaisemiseen 
liittyvää yleistä etua on verrattava palvelun 
rajoittamisella tai ehdollistamisella 
suojattavaan etuun. Jäsenvaltiot eivät voi 
rajoittaa ympäristöön joutuneita päästöjä 
koskevien tietojen saatavuutta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson, Mary Honeyball

Tarkistus 88
20 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut palvelut ovat yleisön saatavilla 
maksutta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut palvelut ovat yleisön saatavilla 
maksutta ja että 18 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut palvelut ovat 
yleisön saatavilla. Jälkimmäisessä 
tapauksessa tästä voidaan tarvittaessa 
vaatia maksu ja/tai lupa, josta vastaa joko 
henkilö, joka saattaa palvelut yleisön 
saataville, tai yleisö palvelun tarjoajan näin 
päättäessä.

Or. en

Perustelu

Yleisöllä on jo nykyään mahdollisuus saada maksutta käyttöönsä paikkatietoja, esimerkiksi 
Internet-osoitteessa www.multimap.com. Tämä on mahdollista siksi, että palvelun tarjoaja 
(esim. multimap) maksaa jäsenvaltioiden karttakeskuksille niiltä saamistaan tiedoista ja 
kattaa kustannukset mainostuloilla. Tarkistuksella tuetaan tätä yleistä käytäntöä, että yleisön 
annetaan vapaasti tutustua paikkatietoihin, mutta huolehditaan kuitenkin teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelusta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 89
20 artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut palvelut ovat yleisön saatavilla 
maksutta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
18 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut palvelut ovat yleisön saatavilla 
maksutta.

2. Jos viranomaiset perivät maksun 
18 artiklan 1 kohdan c tai e alakohdassa 
tarkoitetuista palveluista, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että niiden yhteydessä on 
käytettävissä on sähköisen kaupankäynnin 
palveluja.

2. Jos viranomaiset perivät maksun 
18 artiklan 1 kohdan b, c, d tai e alakohdassa 
tarkoitetuista palveluista, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että niiden yhteydessä on 
käytettävissä on sähköisen kaupankäynnin 
palveluja.

Or. de

Perustelu

Myös b ja d kohdassa tarkoitetut palvelut voivat olla korkeatasoisia tai niiden tuottaminen 
vaativaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 90
20 artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut palvelut ovat yleisön saatavilla 
maksutta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
18 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut palvelut ovat yleisön saatavilla 
maksutta.

2. Jos viranomaiset perivät maksun 
18 artiklan 1 kohdan c tai e alakohdassa 
tarkoitetuista palveluista, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että niiden yhteydessä on 
käytettävissä on sähköisen kaupankäynnin 
palveluja.

2. Jos viranomaiset perivät maksun 
18 artiklan 1 kohdan b, c, d tai e alakohdassa 
tarkoitetuista palveluista, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että niiden yhteydessä on 
käytettävissä on sähköisen kaupankäynnin 
palveluja.

Or. de

Perustelu

Myös b ja d kohdassa tarkoitetut palvelut voivat olla korkeatasoisia tai niiden tuottaminen 
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vaativaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 91
23 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

2. Jos viranomaiset perivät maksun 
18 artiklan 1 kohdan c tai e alakohdassa 
tarkoitetuista palveluista, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että niiden yhteydessä on 
käytettävissä on sähköisen kaupankäynnin 
palveluja.

2. Jos viranomaiset perivät maksun 
18 artiklan 1 kohdan c tai e alakohdassa 
tarkoitetuista palveluista, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että niiden yhteydessä on 
käytettävissä on tietojenkäsittelypalveluita.

Or. it

Perustelu

Palveluista veloittamiseen voi kuulua monia tekijöitä. "Tietojenkäsittelypalvelut" on 
kattavampi määritelmä kuin "sähköisen kaupankäynnin palvelut".

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 92
21 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Lisäksi jäsenvaltiot voivat mahdollistaa 
yhteyden näihin palveluihin omien 
sivustojensa kautta.

Lisäksi jäsenvaltioiden on mahdollistettava 
yhteys näihin palveluihin omien sivustojensa 
kautta.

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltiot on velvoitettava mahdollistamaan yhteys näihin palveluihin kansallisten 
paikkatietosivustojensa kautta, vapaaehtoisuus ei riitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 93
23 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 1. Jäsenvaltioiden on säädettävä yhdessä 
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toimenpiteistä paikkatietoaineistojen ja 
paikkatietopalvelujen yhteiskäytön 
mahdollistamiseksi viranomaisten kesken. 
Näiden toimenpiteiden on mahdollistettava 
se, että jäsenvaltioiden viranomaiset ja 
yhteisön toimielimet ja virastot saavat 
käyttöönsä paikkatietoaineistoja ja 
paikkatietopalveluja ja voivat vaihtaa ja 
käyttää näitä aineistoja ja palveluja 
suorittaessaan sellaisia julkisia tehtäviä, 
jotka voivat välittömästi tai välillisesti 
vaikuttaa ympäristöön.

omien alueellisten ja paikallistason 
elintensä kanssa toimenpiteistä 
paikkatietoaineistojen ja 
paikkatietopalvelujen yhteiskäytön 
mahdollistamiseksi viranomaisten kesken. 
Näiden toimenpiteiden on mahdollistettava 
se, että jäsenvaltioiden viranomaiset ja 
yhteisön toimielimet ja virastot saavat 
käyttöönsä paikkatietoaineistoja ja 
paikkatietopalveluja ja voivat vaihtaa ja 
käyttää näitä aineistoja ja palveluja 
suorittaessaan sellaisia julkisia tehtäviä, 
jotka voivat välittömästi tai välillisesti 
vaikuttaa ympäristöön.

Or. it

Perustelu

On varmistettava myös paikallistason viranomaisten ja elinten osallistuminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson, Mary Honeyball

Tarkistus 94
23 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Ensimmäisessä alakohdassa säädetyillä 
toimenpiteillä on estettävä käyttötilanteessa 
kaikki käyttöönsaantirajoitukset, erityisesti 
tapahtumaan tai menettelyyn liittyvät, 
oikeudelliset, institutionaaliset tai 
taloudelliset rajoitukset.

Tietojen käytön ja yhteiskäytön 
lisäämiseksi paikkatietoaineistot ja palvelut 
ovat jäsenvaltioiden julkisten 
viranomaisten sekä yhteisön toimielinten ja 
elinten saatavilla ja käytettävissä nykyisen 
säädöskehyksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Paikkatietojen uudelleenkäyttöä olisi tuettava. Useimmat paikkatietojen tarjoajat kuitenkin 
vaativat tietojen käyttäjiltä maksullisen käyttöluvan. Näin saadut tulot käytetään palvelun 
ylläpitoon ja kehittämiseen asiakkaiden vaatimuksia vastaavaksi. Artikla saattaa vaikuttaa 
erittäin haitallisesti sen pääoman määrään, jonka tietojen tarjoajat voivat sijoittaa palvelun 
kehittämiseen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi ja tietojen laadun parantamiseksi. Tietojen 
maksuttoman uudelleenkäytön salliminen ei ole mahdollista pitkällä aikavälillä, ja se johtaa 
tietojen laadun huononemiseen ja näin ollen vähentää ehdotetun direktiivin hyötyjä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 95
23 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Ensimmäisessä alakohdassa säädetyillä 
toimenpiteillä on estettävä käyttötilanteessa 
kaikki käyttöönsaantirajoitukset, erityisesti 
tapahtumaan tai menettelyyn liittyvät, 
oikeudelliset, institutionaaliset tai 
taloudelliset rajoitukset.

Ensimmäisessä alakohdassa säädetyillä 
toimenpiteillä on estettävä kaikki 
käyttöönsaantirajoitukset, kun julkisen 
palvelun tehtäviä suorittavat viranomaiset 
käyttävät tietoja, erityisesti tapahtumaan tai 
menettelyyn liittyvät, oikeudelliset, 
institutionaaliset tai taloudelliset rajoitukset, 
sikäli kuin käyttörajoitukset eivät ole 
tarpeen käyttäjän suojelemiseksi 
tietämättömyydestä johtuvasta tietojen 
virheellisestä käytöstä aiheutuvilta 
vahingoilta.

Or. de

Perustelu

Olisi käytettävä samaa sanamuotoa kuin julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytöstä ja 
kaupallisesta hyödyntämisestä annetun direktiivin 2 artiklan 4 kohdassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 96
23 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Ensimmäisessä alakohdassa säädetyillä 
toimenpiteillä on estettävä käyttötilanteessa 
kaikki käyttöönsaantirajoitukset, erityisesti 
tapahtumaan tai menettelyyn liittyvät, 
oikeudelliset, institutionaaliset tai 
taloudelliset rajoitukset.

Ensimmäisessä alakohdassa säädetyillä 
toimenpiteillä on estettävä käyttötilanteessa 
kaikki käyttöönsaantirajoitukset, erityisesti 
tapahtumaan tai menettelyyn liittyvät, 
oikeudelliset, institutionaaliset tai 
taloudelliset rajoitukset lukuun ottamatta 
teollis- ja tekijänoikeutta koskevia 
rajoituksia.

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson, Mary Honeyball

Tarkistus 97
23 artiklan 2 kohta

2. Edellä olevassa 1 kohdassa säädetty 
paikkatietojen yhteiskäyttömahdollisuus on 
annettava sellaisilla kansainvälisillä 
sopimuksilla perustetuille elimille, joiden 
sopimuspuolia yhteisö tai jäsenvaltiot ovat, 
sellaisten toimien suorittamiseksi, jotka 
voivat välittömästi tai välillisesti vaikuttaa 
ympäristöön.

2. Samat edellä olevassa 1 kohdassa 
säädetyt paikkatietojen 
yhteiskäyttöjärjestelyt on annettava 
sellaisilla kansainvälisillä sopimuksilla 
perustetuille elimille, joiden sopimuspuolia 
yhteisö tai jäsenvaltiot ovat, sellaisten 
toimien suorittamiseksi, jotka voivat 
välittömästi tai välillisesti vaikuttaa 
ympäristöön.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 98
23 artiklan 2 kohta

2. Edellä olevassa 1 kohdassa säädetty 
paikkatietojen yhteiskäyttömahdollisuus on 
annettava sellaisilla kansainvälisillä 
sopimuksilla perustetuille elimille, joiden 
sopimuspuolia yhteisö tai jäsenvaltiot ovat, 
sellaisten toimien suorittamiseksi, jotka 
voivat välittömästi tai välillisesti vaikuttaa 
ympäristöön.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa säädetty 
paikkatietojen yhteiskäyttömahdollisuus on 
annettava sellaisilla kansainvälisillä 
sopimuksilla perustetuille elimille, joiden 
sopimuspuolia yhteisö tai jäsenvaltiot ovat, 
sellaisten toimien suorittamiseksi, jotka 
vaikuttavat ympäristöön. Mikään 
kaupallinen käyttö ei kuulu yhteiskäytön 
piiriin.

Or. de
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Perustelu

Komission ehdottama sanamuoto on aivan liian ympäripyöreä ja tavoitteen saavuttamisen 
kannalta liian laaja, sillä se mahdollistaa tietojen ympäristöpoliittisesti perustellun ja 
vastuullisen käytön lisäksi myös niiden kaupallisen käytön, jolloin kansainväliset konsernit 
voivat käyttää ilmaiseksi saamiaan tietoja kaupallisiin tarkoituksiin. Näille ryhmille ei pitäisi 
antaa etenkään yksipuolista mahdollisuutta paikkatietojen yhteiskäyttöön. Mikäli kyseiset 
ryhmät todella ovat kiinnostuneita, kussakin yksittäistapauksessa olisi sovellettava 30 artiklan 
mukaista menettelyä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson, Mary Honeyball

Tarkistus 99
23 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimet kilpailun vääristymisen estämiseksi, 
jos viranomaiset harjoittavat myös sellaista 
liiketoimintaa, joka ei liity niiden julkisten 
tehtävien hoitamiseen. sekä julkistettava 
nämä toimenpiteet.

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimet kilpailun vääristymisen estämiseksi.

Or. en

Perustelu

Kilpailun vääristyminen olisi estettävä ja piste. Tässä 3 kohdan toisessa osassa tehty ero 
julkisten ja yksityisten elinten välillä on tarpeeton.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson, Mary Honeyball

Tarkistus 100
23 artiklan 4 kohta

4. Yhteisön toimielimet ja virastot saavat 
käyttöönsä 1 kohdassa säädettyjen 
paikkatietoaineistojen ja 
paikkatietopalvelujen lisäksi myös muita 
paikkatietoaineistoja ja 
paikkatietopalveluja. Komissio hyväksyy 
30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen näiden aineistojen 
ja palvelujen saantia ja käyttöoikeuksia 
koskevat täytäntöönpanosäännöt.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Kilpailun vääristyminen olisi estettävä ja piste. Tätä 4 kohtaa ei enää tarvita, sillä 
muutetuissa 1 ja 2 kohdassa säädetään mahdollisesta vaatimuksesta saada käyttöön myös 
muita paikkatietoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 101
23 artiklan 4 kohta

4. Yhteisön toimielimet ja virastot saavat 
käyttöönsä 1 kohdassa säädettyjen 
paikkatietoaineistojen ja 
paikkatietopalvelujen lisäksi myös muita 
paikkatietoaineistoja ja 
paikkatietopalveluja. Komissio hyväksyy 
30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen näiden aineistojen ja 
palvelujen saantia ja käyttöoikeuksia 
koskevat täytäntöönpanosäännöt.

4. Yhteisön toimielinten ja virastojen 
kanssa tehdään yhdenmukaistettuja 
sopimuksia paikkatietoaineistojen ja 
paikkatietopalvelujen käytöstä. Komissio 
hyväksyy 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen näiden aineistojen ja 
palvelujen saantia ja käyttöoikeuksia 
koskevat täytäntöönpanosäännöt.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottaman tekstin sanamuoto kuulostaa siltä, kuin yhteisön toimielimillä ja 
virastoilla olisi rajaton käyttöoikeus kaikkiin jäsenvaltioiden tietoihin. Tämä ei voi olla 
komission todellinen tarkoitus, joten teksti on laadittava selkeämmin.



AM\555961FI.doc 39/56 PE 353.672v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 102
24 artikla

Komissio hyväksyy 30 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
täytäntöönpanosäännöt, joilla lisätään 
kolmansien osapuolten mahdollisuuksia 
käyttää paikkatietoaineistoja ja 
paikkatietopalveluja. Näihin 
täytäntöönpanosääntöihin voi sisältyä 
yhteisiä käyttölupaehtoja.

Komissio hyväksyy 30 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
täytäntöönpanosäännöt, joilla lisätään 
kolmansien osapuolten mahdollisuuksia 
käyttää paikkatietoaineistoja ja 
paikkatietopalveluja. Näihin 
täytäntöönpanosääntöihin, jotka on 
sovitettava yhteen 17 päivänä 
marraskuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/98/EY kanssa, voi sisältyä 
yhteisiä käyttölupaehtoja. 

Or. de

Perustelu

Riippumatta siitä, hyväksyykö komissio vastaavat säännökset 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
tai hyväksyvätkö jäsenvaltiot itse kyseiset säännökset, täytäntöönpanosäännösten on kuitenkin 
oltava yhdenmukaiset julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytöstä ja kaupallisesta 
hyödyntämisestä annetun direktiivin (PSI-direktiivin) säännösten kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 103
24 artiklan 1 a kohta (uusi)

Yhteisten käyttölupien käyttöönotto ei saa 
tarpeettomasti rajoittaa tietojen 
uudelleenkäyttömahdollisuuksia ja 
palvelujen käyttömahdollisuuksia, eikä sitä 
saa käyttää kilpailun estämiseen.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 104
26 artiklan 1 kohta

1. Komissio vastaa yhteisön 
paikkatietoinfrastruktuurin koordinoinnista 
yhteisön tasolla; tässä työssä sitä avustaa 
Euroopan ympäristökeskus.

1. Komissio vastaa yhteisön ympäristön 
kannalta merkittävien paikkatietojen 
infrastruktuurin koordinoinnista yhteisön 
tasolla; tässä työssä sitä avustaa Euroopan 
ympäristökeskus.

Or. de

Perustelu

Syy, miksi yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin perustamista koskevaa direktiiviä 
(Inspire-direktiiviä) ylipäätään tarvitaan, on tässä unohdettu kokonaan. Paikkatietojen 
yleinen koordinointi näyttää edelleen ajavan ympäristöä koskevien paikkatietojen 
käyttömahdollisuuksien edelle. Tästä syystä olisi selvennettävä, että on kyse 
ympäristötiedoista, sillä komissio ei ole toimivaltainen kaavoitusta koskevissa asioissa –
kuten komission ehdotuksen sanamuodosta voisi päätellä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Scheele

Tarkistus 105
26 artiklan 1 kohta

1. Komissio vastaa yhteisön 
paikkatietoinfrastruktuurin koordinoinnista 
yhteisön tasolla; tässä työssä sitä avustaa 
Euroopan ympäristökeskus.

1. Komissio vastaa yhteisön ympäristön 
kannalta merkittävien paikkatietojen 
infrastruktuurin koordinoinnista yhteisön 
tasolla; tässä työssä sitä avustaa Euroopan 
ympäristökeskus.

Or. de
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Perustelu

Syy, miksi Inspire-direktiivi alun perin annettiin, on tässä unohdettu kokonaan. Paikkatietojen 
yleinen koordinointi näyttää edelleen ajavan ympäristöä koskevien paikkatietojen 
käyttömahdollisuuksien edelle. Tästä syystä olisi selvennettävä, että on kyse 
ympäristötiedoista, sillä komissio ei ole toimivaltainen kaavoitusta koskevissa asioissa –
kuten komission ehdotuksen sanamuodosta voisi päätellä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 106
26 artiklan 2 kohta

2. Kukin jäsenvaltio nimeää 
viranomaistahon, joka on vastuussa tätä 
direktiiviä koskevasta yhteydenpidosta 
komission kanssa.

2. Kukin jäsenvaltio ilmoittaa 
koordinointirakenteen, joka on vastuussa 
tätä direktiiviä koskevasta yhteydenpidosta 
komission kanssa ottaen huomioon 
toimivallan jakamisen jäsenvaltioissa.

Or. nl

Perustelu

Esittelijän mielestä olisi otettava huomioon, miten toimivaltuudet on kokonaisuudessaan 
jaettu jäsenvaltioissa. Byrokratian välttämiseksi olisi parempi, että tätä direktiiviä koskevat 
yhteydenotot komissioon järjestetään koordinointirakenteella, josta jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset tahot sopivat keskenään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 107
28 artiklan 3 kohta

3. Edellä olevassa 1 kohdassa säädetyn 
seurannan tulokset on annettava pysyvästi 
komission käyttöön.

3. Edellä olevassa 1 kohdassa säädetyn 
seurannan tulokset on annettava pysyvästi 
komission ja yleisön käyttöön.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 108
28 artiklan 3 a kohta (uusi)
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3 a. Paikkatietojen vastavuoroista vaihtoa 
koskevaan menettelyyn ja luettelointiin on 
kuuluttava teollis- ja tekijäinoikeuksien 
suojelemista koskevat toimet.

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 109
28 artiklan 3 b kohta (uusi)

3 b. Sekä paikallisviranomaisilla että 
keskushallinnolla on toimivalta siirtää 
järjestelmään paikkatietoja.

Or. el

Perustelu

Paikallisviranomaisten tehtävää korostetaan, sillä paikallisviranomaiset aloittavat ja panevat 
toimeen suurimman osan ohjelmista.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 110
29 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) tiivistelmä paikkatietoinfrastruktuurin 
käyttötiedoista;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 111
29 artiklan 1 kohdan e alakohta

e) kuvaus viranomaisten välisistä e) kuvaus viranomaisten välisistä tietojen 
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yhteiskäyttösopimuksista; yhdenmukaistamista ja yhteiskäyttöä 
koskevista sopimuksista;

Or. es

Perustelu

Selvennetään tarkoitusta, jota varten viranomaisten väliset sopimukset kuvataan.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 112
Liite II, 4 kohta

Maapallon pinnan fysikaalinen ja biologinen 
peite, mukaan luettuna keinotekoiset 
peitteet, maatalousalueet, metsät, (osaksi) 
luonnon tilassa olevat alueet, kosteikot ja 
vesistöt.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 113
Liite III, 2 kohta

Rakennusten maantieteellinen sijainti. Rakennusten ja rakennelmien
maantieteellinen sijainti ja niiden valvonta.

Or. it

Perustelu

Luokkiin olisi kuuluttava myös rakennelmat, kuten sillat, sekä valvonta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 114
Liite III, 3 kohta

Maannoksen ja jankon kuvaaminen 
syvyyden, raekoostumuksen, rakenteen sekä 
hiukkasten ja orgaanisen aineksen sisällön, 
kivisyyden ja tarvittaessa keskimääräisen 
kaltevuuden ja arvioidun veden 
varastointikapasiteetin mukaan.

Maannoksen ja jankon kuvaaminen 
syvyyden, raekoostumuksen, rakenteen sekä 
hiukkasten ja orgaanisen aineksen sisällön, 
kivisyyden, eroosion ja tarvittaessa 
keskimääräisen kaltevuuden ja arvioidun 
veden varastointikapasiteetin mukaan.

Or. es

Perustelu

Maanpinnan eroosion eteneminen on vakava ongelma Euroopan unionissa. Tämän vuoksi 
eroosio on otettava huomioon tässä direktiivissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 115
Liite III, 4 kohta

Geologinen kuvaus koostumuksen ja 
rakenteen mukaan. Sisältää kallioperän ja 
pinnanmuodostuksen.

Geologinen kuvaus koostumuksen ja 
rakenteen mukaan sekä muutoksista ja 
rakenteen muuttumisesta kerrostumissa. 
Sisältää kallioperän ja pinnanmuodostuksen.

Or. el

Perustelu

On otettava huomioon muutokset maaperässä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 116
Liite III, 5 kohta

Alueen kuvaaminen sen nykyisen ja tulevan 
käyttötarkoituksen tai sosioekonomisen 
tarkoituksen (esimerkiksi asuin- tai 

Alueen kuvaaminen sen nykyisen ja tulevan 
käyttötarkoituksen tai sosioekonomisen 
tarkoituksen mukaan (esimerkiksi asuin- tai 
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teollisuusalue, liikekeskus, maa- tai 
metsätalousalue tai virkistysalue).

teollisuusalue, liikekeskus, maa- tai 
metsätalousalue tai virkistysalue), tai 
perustuen siihen, miten yhdenmukainen se 
on maatalouspolitiikan kanssa. 

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 117
Liite III, 6 kohta

Ympäristön laatuun välittömästi 
(esimerkiksi epidemiat, tautien leviäminen, 
ympäristöstressin aiheuttamat 
terveysvaikutukset, ilman pilaantuminen, 
kemikaalit, otsonikerroksen oheneminen, 
melu) tai välillisesti (esimerkiksi 
elintarvikkeet, muuntogeeniset organismit, 
stressi) yhteydessä olevien sairauksien 
maantieteellinen esiintyminen.

Ympäristön laatuun välittömästi 
(esimerkiksi epidemiat, tautien leviäminen, 
luonnononnettomuudet, ympäristöstressin 
aiheuttamat terveysvaikutukset, ilman 
pilaantuminen, kemikaalit, otsonikerroksen 
oheneminen, melu) tai välillisesti 
(esimerkiksi elintarvikkeet, yhteisön 
sovellettavan lainsäädännön mukaiset 
muuntogeeniset organismit, stressi) 
yhteydessä olevien sairauksien 
maantieteellinen esiintyminen.

Or. el

Perustelu

Luonnononnettomuudet on otettava mukaan ja muuntogeenisistä organismeista olisi 
muistutettava, että käytössä on lainsäädäntö, jota on noudatettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 118
Liite III, 6 kohta

Ympäristön laatuun välittömästi 
(esimerkiksi epidemiat, tautien leviäminen, 
ympäristöstressin aiheuttamat 
terveysvaikutukset, ilman pilaantuminen, 
kemikaalit, otsonikerroksen oheneminen, 
melu) tai välillisesti (esimerkiksi 
elintarvikkeet, muuntogeeniset organismit, 
stressi) yhteydessä olevien sairauksien 

Ympäristön laatuun välittömästi 
(esimerkiksi epidemiat, tautien leviäminen, 
ympäristöstressin aiheuttamat 
terveysvaikutukset, ilman pilaantuminen, 
kemikaalit, otsonikerroksen oheneminen, 
melu) tai välillisesti (esimerkiksi 
elintarvikkeet, muuntogeeniset organismit, 
stressi) yhteydessä olevien sairauksien 
maantieteellinen esiintyminen,



PE 353.672v01-00 46/56 AM\555961FI.doc

FI

maantieteellinen esiintyminen. liikenneonnettomuuksien maantieteellinen 
jakautuminen.

Or. it

Perustelu

Tämä on kansanterveydellisistä syistä erittäin tärkeä kohta INSPIRE:n 
täytäntöönpanemisessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 119
Liite III, 7 kohta

7. Julkiset palvelut ja ympäristön tilan 
seurantaverkostot

7. Julkiset ja valtion tarjoamat palvelut

Julkisten palvelujen sijainti, esimerkiksi 
sairaaloiden ja terveyskeskusten, koulujen ja 
päiväkotien sijainti. Sisältää jätevesi-, 
jätehuolto- ja energialaitokset sekä 
viranomaisten ylläpitämät tai viranomaisten 
ylläpitämät ympäristön tilan 
seurantaverkostot.

Julkiset ja valtion tarjoamat palvelut 
sisältävät maanpäälliset ja maanalaiset 
julkisten palvelujen verkostot ja laitokset, 
kuten jäteveden, jätehuollon ja 
energiantoimituksen, televiestinnän ja 
vesihuollon sekä hallinnolliset ja 
yhteiskunnalliset julkiset palvelut, kuten 
julkisen hallinnon, koulut ja sairaalat.
7 a. Ympäristön tilan seurantaverkostot
Ympäristön tilan seurantajärjestelmien 
sijainti ja toiminta sisältää päästöjen, 
ympäristöelementtien (meriympäristön, 
sisäisten pinta- ja pohjavesien, ilman ja 
maaperän) tilan sekä muiden ekosysteemin 
muuttujien (biologisen monimuotoisuuden, 
kasvillisuuden tilan jne.) havainnoinnin ja 
mittauksen, jotka ovat viranomaisten 
hoidossa tai hoidetaan niiden puolesta.

Or. nl

Perustelu

Kyseessä on kaksi kokonaan eri luokkaa, joten ne on mainittava eri otsikoiden alla. 
Seurantajärjestelmät ovat erittäin tärkeitä voimaan tulevien ympäristöä koskevien 
paikkatietojen kannalta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 120
Liite III, 10 kohta

Väestön maantieteellinen jakautuminen 
yhdisteltynä ruudukoittain, alueittain, 
hallintoyksiköittäin tai muiden analyyttisten 
yksiköitten mukaisesti jaoteltuna.

Väestön maantieteellinen jakautuminen 
yhdisteltynä ruudukoittain, alueittain, 
hallintoyksiköittäin tai muiden analyyttisten 
yksiköitten mukaisesti jaoteltuna. Niihin 
sisältyvät väestöä koskevat erityispiirteet 
sekä toimintatasot.

Or. nl

Perustelu

On tärkeää, että väestöä koskevat erityispiirteet (kuten ikäjakauma) ja toimintatasot 
(työmatkaliikenne, urheiluharrastukset) tunnetaan, jotta väestön ja ympäristön keskinäistä 
vaikutusta voitaisiin ymmärtää paremmin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 121
Liite III, 11 kohta

Alueet, joita hoidetaan, säännellään tai 
käytetään Euroopan, kansallisen, alueellisen 
tai paikallisen tason raportointia varten. 
Sisältää kaatopaikat, 
juomavedenottopaikkoja ympäröivät suoja-
alueet, nitraatin aiheuttamalle 
pilaantumiselle alttiit alueet, säännellyt 
laivaväylät merellä tai suurilla sisävesillä, 
jätteiden upottamiskiellon soveltamisalaan 
kuuluvat OSPAR-alueet, melurajoitusalueet, 
luonnonvarojen tai malmin etsintäalueet, ja 
kaivostoiminnan lupa-alueet, vesipiirit, 
OSPAR-raportointiyksiköt ja
rannikkoalueiden hallinta-alueet.

Alueet, joita hoidetaan, säännellään tai 
käytetään kansainvälisen, Euroopan, 
kansallisen, alueellisen tai paikallisen tason 
raportointia varten. Sisältää kaatopaikat, 
juomavedenottopaikkoja ympäröivät suoja-
alueet, nitraatin aiheuttamalle 
pilaantumiselle alttiit alueet, säännellyt 
laivaväylät merellä tai suurilla sisävesillä, 
jätteiden upottamiskiellon soveltamisalaan 
kuuluvat alueet, melurajoitusalueet, 
luonnonvarojen tai malmin etsintäalueet, ja 
kaivostoiminnan lupa-alueet, vesipiirit, 
rannikkoalueiden hallinta-alueet ja 
ympäristöä koskevat raportointiyksiköt.

Or. nl

Perustelu

Kansainvälinen taso on erittäin tärkeä, kuten edellä mainitut esimerkit osoittavat, ja tämän 
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vuoksi se olisi sisällytettävä tähän kohtaan.

Tässä yhteydessä ei ole asianmukaista viitata OSPAR-sopimukseen. Esittelijä toivoo, että 
sanamuoto olisi yleisempi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 122
Liite III, 11 a kohta (uusi)

11 a. Ihmisen toiminnan aiheuttamasta 
kuormituksesta kärsivät alueet 
Ihmisen toiminnan aiheuttamasta 
kuormituksesta kärsivät alueet, saastuneet 
alueet sekä melu- ja säteilyvyöhykkeet 
mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 123
Liite III, 12 kohta

Luonnonkatastrofeille (kaikki ilmakehästä 
johtuvat, hydrologiset, seismiset, tuliperäiset 
ja maastopaloilmiöt, joilla sijaintinsa, 
vakavuutensa ja yleisyytensä vuoksi voi 
mahdollisesti olla vakavia vaikutuksia 
yhteiskuntaan), kuten tulville, 
maanvyöryille, lumivyöryille, metsäpaloille, 
maanjäristyksille ja tulivuortenpurkauksille 
alttiiden alueiden kuvaus.

Luonnonkatastrofeille (kaikki ilmakehästä 
johtuvat, hydrologiset, seismiset, tuliperäiset 
ja maastopaloilmiöt, joilla sijaintinsa, 
vakavuutensa ja yleisyytensä vuoksi voi 
mahdollisesti olla vakavia vaikutuksia 
yhteiskuntaan), kuten tulville, 
maanvyöryille, lumivyöryille, metsäpaloille, 
maanjäristyksille ja tulivuortenpurkauksille , 
maanvyörymille ja vajoamiselle alttiiden 
alueiden kuvaus..

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 124
Liite III, 19 a kohta (uusi)
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19 a. Uusiutuvat energianlähteet

Or. en
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