
PR\544714ET.doc PE 349.811v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

ESIALGNE
2004/0175(COD)

13.01.2005

***I
RAPORTI PROJEKT
Teema: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanek, millega rajatakse 
ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) 
(KOM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD))

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Raportöör: Frederika Brepoels



PE 349.811v01-00 2/26 PR\544714ET.doc

ET

PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus häälteenamus
**I koostöömenetlus (esimene lugemine) häälteenamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise seisukoha 
heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise seisukoha 
tagasilükkamiseks või muutmiseks

*** nõusolekumenetlus parlamendi koosseisu enamus v.a EÜ 
asutamislepingu artiklites 105, 107, 161 ja 300 ja ELi lepingu 
artiklis 7 toodud juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) häälteenamus
***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise 

seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise
seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) häälteenamus ühise 
seisukoha heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb Euroopa Komisjoni poolt ette pandud õiguslikul 
alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile paksus 
kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud tehnilistele 
osakondadele ja tähistab neid õigusakti osi, mille kohta on tehtud 
parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselgelt valed või 
puuduvad lõigud mõnes tõlkeversioonis). Selliste parandusettepanekute 
puhul tuleb saada vastavate tehniliste osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku kohta, millega rajatakse
ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE)
(KOM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2004)0516)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, vastavalt 
millele Euroopa Komisjon parlamendile ettepaneku esitas (C6-0099/2004);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
A6-0000/2005);

1. kiidab Euroopa Komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub Euroopa Komisjonil asi uuesti parlamenti saata, kui ta kavatseb ettepanekut oluliselt 
muuta või seda teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja Euroopa 
Komisjonile.

Euroopa Komisjoni ettepanek Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 15

15) Ruumiandmete ühiseks kasutamiseks 
ühenduse eri tasandite avaliku sektori 
institutsioonide vahel on vajalikud 
võrguteenused. Need võrguteenused 
peaksid võimaldama ruumiandmeid leida, 
töödelda, vaadata ja alla laadida ning 
kasutada ruumiandme- ja e-
kaubandusteenuseid. Et tagada 
liikmesriikide rajatud infrastruktuuride 
ristkasutatavus, peaksid võrguteenused 
toimima kooskõlas ühiselt kokkulepitud 

15) Ruumiandmete ühiseks kasutamiseks 
ühenduse eri tasandite avaliku sektori 
institutsioonide vahel on vajalikud 
võrguteenused. Need võrguteenused 
peaksid võimaldama ruumiandmeid leida, 
töödelda, vaadata ja alla laadida ning 
kasutada ruumiandme- ja e-
kaubandusteenuseid. Et tagada 
liikmesriikide rajatud infrastruktuuride 
ristkasutatavus, peaksid võrguteenused 
toimima kooskõlas ühiselt kokkulepitud 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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spetsifikatsioonidega ning vastama 
minimaalsetele tõhususkriteeriumidele. 
Võrguteenused peaks hõlmama ka 
üleslaadimisvõimalust, et avaliku sektori 
institutsioonid saaksid teha oma 
andmekogumid kättesaadavaks.

spetsifikatsioonidega ning vastama 
minimaalsetele tõhususkriteeriumidele. 
Võrguteenused peaks hõlmama ka 
võrguühendusvõimalust, et avaliku sektori 
institutsioonid saaksid teha oma 
andmekogumid kättesaadavaks.

Selgitus

The rapporteur wishes to clarify the term "upload services".

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 22

22) Ruumiandmete alaste infrastruktuuride 
tegelik rakendamine nõuab 
kooskõlastamist kõigi nende vahel, kes on 
selliste infrastruktuuride rajamisest 
huvitatud kas teabe esitajatena või 
kasutajatena. Seetõttu tuleks nii 
liikmesriikides kui ka ühenduse tasandil 
luua asjakohased kooskõlastussüsteemid.

22) Ruumiandmete alaste infrastruktuuride 
tegelik rakendamine nõuab 
kooskõlastamist kõigi nende vahel, kes on 
selliste infrastruktuuride rajamisest 
huvitatud kas teabe esitajatena või 
kasutajatena. Seetõttu tuleks erinevatel 
pädevustasanditel luua asjakohased 
kooskõlastussüsteemid. Igas liikmesriigis 
peaks olema määratud kontaktpunkt, 
võttes arvesse liikmesriigi erinevaid 
õiguspädevusi.

Justification

The rapporteur wants to take into account the constitutional attribution of the different 
competencies in the Member States.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 23

Et ära kasutada Euroopa standardiasutuste 
sellealaseid kogemusi, on asjakohane 
toetada käesoleva direktiivi rakendamiseks 
vajalikke meetmeid standarditega, mille 
võtavad vastu Euroopa standardiasutused 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. juuni 1998. aasta direktiivis 98/34/EÜ 
(millega nähakse ette tehnilistest 
standarditest ja eeskirjadest teatamise kord) 
sätestatud menetlusele.

Et ära kasutada Euroopa ja rahvusvaheliste
standardiasutuste sellealaseid kogemusi, on 
asjakohane toetada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vajalikke meetmeid 
standarditega, mille võtavad vastu Euroopa 
standardiasutused vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. 
aasta direktiivis 98/34/EÜ (millega 
nähakse ette tehnilistest standarditest ja 
eeskirjadest ja rahvusvaheliste 
standardiasutuste vastu võetud 
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standarditest teatamise kord) sätestatud 
menetlusele.

Justification

In order to avoid any misunderstanding regarding the application of different definitions, the 
rapporteur recommends applying the European and international definitions. This will 
contribute to the readability of the document.

Muudatusettepanek 4
Artikli 1 lõige 1

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
üldeeskirjad ruumiandmete infrastruktuuri 
rajamiseks ühenduses ning see on vajalik 
ühenduse keskkonnapoliitika ja muude 
tegevuste või põhimõtete rakendamiseks, 
millel võib olla otsene või kaudne mõju 
keskkonnale.

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
üldeeskirjad, mille eesmärk on rajada 
ühenduses ruumiandmete infrastruktuur 
ning see on vajalik ühenduse 
keskkonnapoliitika ja muude tegevuste või 
põhimõtete rakendamiseks, millel võib olla 
otsene või kaudne mõju keskkonnale. 

Justification

The objective of Article 7 is taken up in this paragraph. Article 7 is consequently deleted.

Muudatusettepanek 5
Artikkel 2

Artikkel 2
1. Käesolev direktiiv hõlmab 
ruumiandmete konkreetseid tuvastatavaid 
kogumeid (edaspidi 
„ruumiandmekogumid“), mis vastavad 
järgmistele tingimustele:

kustutatud

a) nad on seotud liikmesriigi 
jurisdiktsiooni all oleva alaga või 
liikmesriigi ainukasutuses oleva 
majandusvööndiga / otsingu- ja 
päästetsooniga või samaväärse alaga; 
b) nad on salvestatud elektroonilisel 
kujul;
c) nad on järgmiste isikute valduses:
i) asutus, mis on andmed loonud või vastu 
võtnud avaliku sektori institutsioonilt, või 
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asutus, mis andmeid haldab või 
ajakohastab;
ii) avaliku sektori nimel tegutsev füüsiline 
või juriidiline isik;
iii) kolmas isik, kellele kooskõlas artikli 
17 lõikega 3 on tehtud kättesaadavaks 
üleslaadimisteenused;
d) andmed on seotud ühe või mitme I, II 
või III lisas loetletud valdkonnaga.
2. Käesolev direktiiv hõlmab lisaks lõikes 
1 täpsustatud ruumiandmekogumitele 
toiminguid, mida võib arvutiprogrammide 
abil nendesse andmekogumitesse 
kuuluvate ruumiandmetega või nendega 
seotud metaandmetega teha (edaspidi 
„ruumiandmeteenused“).
3. Lõike 1 punktis c sätestatud tingimusele 
vastavate ruumiandmekogumite puhul, 
mille intellektuaalse omandi õigused 
kuuluvad kolmandale isikule, võib avaliku 
sektori institutsioon vastavalt käesolevale 
direktiivile võtta meetmeid üksnes selle 
kolmanda isiku nõusolekul. 
4. Komisjon võib artikli 30 lõikes 2 
osutatud menetluse kohaselt muuta I, II 
ja III lisa, et võtta arvesse kasvavat 
vajadust ruumiandmete järele, mis 
toetavad ühenduse tegevuspõhimõtteid, 
millel on otsene või kaudne mõju 
keskkonnale. 

Justification

The amendment is technical and part of the restructuring of Chapter I. The content is moved 
to the new Article 5.

Muudatusettepanek 6
Artikkel 4

Ruumiandmete puhul, mis on avaliku 
sektori institutsiooni valduses või mida 
valdab avaliku sektori institutsiooni nimel 
tegutsev isik vastavalt artikli 2 lõike 1 
punktile c, ning juhul kui see asutus 

Käesolevas direktiivis kasutatakse
järgmisi mõisteid: 
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tegutseb liikmesriigis valitsussektori 
madalaimal tasemel, kohaldatakse 
käesolevat direktiivi üksnes selliste 
ruumiandmete suhtes, mille kogumist või 
levitamist kooskõlastab mõni muu avaliku 
sektori institutsioon või nõuavad riigi 
õigusaktid.

1) ruumiandmete infrastruktuur –
infrastruktuur, mille koostisosad 
hõlmavad metaandmeid, 
ruumiandmekogumeid ja 
ruumiandmeteenuseid; võrguteenuseid ja 
-tehnoloogiaid; andmete jagamise, neile 
juurdepääsu ja nende kasutamise 
lepinguid; ning kooskõlastus- ja 
jälgimissüsteeme, menetlusi ja 
toiminguid, mida algatatakse, viiakse läbi 
või tehakse kättesaadavaks vastavalt 
käesolevale direktiivile;
2) ruumiandmed – mis tahes andmed, mis 
otseselt või kaudselt osutavad 
konkreetsele asukohale või geograafilisele 
alale;
3) ruumiandmekogum – ruumiandmete 
konkreetne tuvastatav kogum; 
4) ruumiandmeteenused – toimingud, 
mida võib arvutiprogrammide abil 
andmekogumitesse kuuluvate 
ruumiandmetega või nendega seotud 
metaandmetega teha;
5) ruumiobjekt – konkreetse paiga või 
geograafilise alaga seotud reaalse objekti 
abstraktne kujutis;
6) metaandmed – teave, mis kirjeldab 
ruumiandmekogumeid ja 
ruumiandmeteenuseid ning võimaldab 
neid leida, registreerida ja kasutada;
7) avaliku sektori institutsioon –

a) mis tahes valitsusasutus või muu riiklik 
haldusasutus, kaasa arvatud riikliku, 
piirkondliku või kohaliku tasandi avalik-
õiguslikud nõuandeorganid;
b) mis tahes füüsiline või juriidiline isik, 
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kes töötab avaliku halduse sektoris 
siseriikliku õiguse alusel, kaasa arvatud 
eriülesanded, tegevused või teenused, mis 
on seotud keskkonnaga; ning
c) mis tahes füüsiline või juriidiline isik, 
kes töötab punktis a või b osutatud 
asutuse või isiku alluvuses või täidab 
ülesandeid avalikus sektoris või osutab 
avalikke teenuseid;
Liikmesriigid võivad sätestada, et juhul 
kui asutused või institutsioonid tegutsevad 
õigusemõistjana või seaduseandjana, ei 
loeta neid käesoleva direktiivi 
kohaldamisel avaliku sektori 
institutsiooniks; 
8) kolmas isik – mis tahes füüsiline või 
juriidiline isik, kes pole avaliku sektori 
institutsioon. 

Justification

The amendment is mainly technical and part of the restructuring of Chapter I. The content is 
moved to the new Article 5(4). The new phrasing should make the Directive more coherent.

Muudatusettepanek 7
Artikkel 5

Käesolevas direktiivis kasutatakse mõistet 
avaliku sektori institutsioonid järgmistes 
tähendustes:

1. Käesolev direktiiv katab 
ruumiandmekogumid, mis vastavad
järgmistele tingimustele:

a) valitsusasutus või muu riiklik 
haldusasutus, kaasa arvatud riikliku, 
piirkondliku või kohaliku tasandi avalik-
õiguslikud nõuandeorganid;

a) nad on seotud liikmesriigi 
jurisdiktsiooni all oleva alaga; 

b) mis tahes füüsiline või juriidiline isik, 
kes töötab avaliku halduse sektoris 
siseriikliku õiguse alusel, kaasa arvatud 
eriülesanded, tegevused või teenused, mis 
on seotud keskkonnaga;

b) nad on salvestatud elektroonilisel 
kujul; 

c) mis tahes füüsiline või juriidiline isik,
kes töötab punktis a või b osutatud 
asutuse või isiku alluvuses või täidab 
ülesandeid avalikus sektoris või osutab 

c) nad on järgmiste isikute või nende 
nimel tegutsevate isikute valduses: 
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avalikke teenuseid;
Liikmesriigid võivad sätestada, et juhul 
kui asutused või institutsioonid tegutsevad 
õigusemõistjana või seaduseandjana, ei 
loeta neid käesoleva direktiivi 
kohaldamisel avaliku sektori 
institutsiooniks. 

i) asutus, mis on andmed loonud või vastu 
võtnud avaliku sektori institutsioonilt, või 
asutus, mis andmeid haldab või 
ajakohastab;

ii) kolmas isik, kellele kooskõlas artikli 17 
lõikega 3 on tehtud kättesaadavaks 
võrguühendusteenused;
d) andmed on seotud ühe või mitme I, II 
või III lisas loetletud valdkonnaga.
2. Käesolev direktiiv hõlmab samuti
ruumiandmeteenuseid, mis on seotud 
lõikes 1 viidatud ruumiandmekogumites 
olevate andmetega. 
3. Lõike 1 punktis c sätestatud tingimusele 
vastavate ruumiandmekogumite puhul, 
mille intellektuaalse omandi õigused 
kuuluvad kolmandale isikule, võib avaliku 
sektori institutsioon vastavalt käesolevale 
direktiivile võtta meetmeid üksnes selle 
kolmanda isiku nõusolekul. 
4. Ruumiandmete puhul, mis on 
liikmesriigis valitsussektori madalaimal 
tasemel oleva avaliku sektori 
institutsiooni valduses või mida valdab 
selle avaliku sektori institutsiooni nimel 
tegutsev isik, kohaldatakse käesolevat 
direktiivi erandina lõikest 1 üksnes selliste 
ruumiandmete suhtes, mille kogumist või 
levitamist kooskõlastab mõni muu avaliku 
sektori institutsioon või nõuavad riigi 
õigusaktid. 
5. Komisjon võib artikli 30 lõikes 2 
osutatud menetluse kohaselt muuta I, II 
ja III lisas viidatud ruumiandmete kohta 
käivaid sätteid, et võtta arvesse kasvavat 
vajadust ruumiandmete järele, mis 
toetavad ühenduse tegevuspõhimõtteid, 
millel on otsene või kaudne mõju 
keskkonnale. 
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Justification

The amendment is mainly technical and part of the restructuring of Chapter I. The content is 
moved to the new Article 4. The new phrasing should make the Directive more coherent.

In addition, the rapporteur considered it necessary to specify the extent to which the 
Commission can adapt annexes I, II and III.

Muudatusettepanek 8
Artikkel 6

Artikkel 6
Käesolevas direktiivis kasutatakse 
järgmisi mõisteid:

kustutatud

1) ruumiandmed – mis tahes andmed, mis 
otseselt või kaudselt osutavad 
konkreetsele asukohale või geograafilisele 
alale;
2) ruumiobjekt – konkreetse paiga või 
geograafilise alaga seotud reaalse objekti 
abstraktne kujutis;
3) metaandmed – teave, mis kirjeldab 
ruumiandmekogumeid ja 
ruumiandmeteenuseid ning võimaldab 
neid leida, registreerida ja kasutada;
4) kolmas isik – mis tahes füüsiline või 
juriidiline isik, kes pole avaliku sektori 
institutsioon. 

Justification

The amendment is technical and part of the restructuring of Chapter I. The content is moved 
to the new Article 4.

Muudatusettepanek 9
Artikkel 7

Artikkel 7
Liikmesriigid rajavad ja haldavad 
ruumiandmetega seotud infrastruktuure 
kooskõlas käesoleva direktiiviga.

kustutatud
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Justification

The substance of this Article is integrated in Article 1 and in the other provisions of the 
Directive that require the Member States to establish and operate the various component 
elements of the infrastructures for spatial information.

Muudatusettepanek 10
Artikli 8 lõige 3

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada metaandmete täielikkus 
ja hea kvaliteet.

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada metaandmete täielikkus 
ja kohane kvaliteet.

Justification

The quality of the metadata has to be appropriate to the objective of the directive.

Muudatusettepanek 11
Artikkel 9

Liikmesriigid loovad artiklis 8 osutatud 
metaandmed järgmise ajakava järgi:

Liikmesriigid loovad artiklis 8 osutatud 
metaandmed järgmise ajakava järgi:

a) [kolme aasta jooksul alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis kuuluvad 
ühte või mitmesse I ja II lisas loetletud 
valdkondadest;

a) mitte hiljem kui [kolme aasta jooksul 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest], 
kui tegemist on ruumiandmekogumitega, 
mis kuuluvad I ja II lisas loetletud 
valdkondadesse;

b) [kuue aasta jooksul alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis kuuluvad 
ühte või mitmesse III lisas loetletud 
valdkondadest.

b) mitte hiljem kui [kuue aasta jooksul 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest], 
kui tegemist on ruumiandmekogumitega, 
mis kuuluvad III lisas loetletud 
valdkondadesse.

Justification

The rapporteur clarifies that Member States are expected to start earlier with the creation of 
metadata and that the time limit is the ultimate date by which the relevant metadata need to 
be created.

Muudatusettepanek 12
Artikli 11 lõige 2

2. Isikutele, kes tunnevad asjaomaste 2. Füüsilistele ja juriidilistele isikutele, 
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ruumiandmete vastu huvi oma rolli tõttu 
ruumiandmete infrastruktuuris, mis hõlmab 
kasutajat, tootjat, lisaväärtusteenuste 
osutajat või kooskõlastavat asutust, antakse 
võimalus osaleda lõikes 1 sätestatud 
rakenduseeskirjade ettevalmistamises.

kes tunnevad asjaomaste ruumiandmete 
vastu huvi oma rolli tõttu ruumiandmete 
infrastruktuuris, mis hõlmab kasutajat, 
tootjat, lisaväärtusteenuste osutajat või 
kooskõlastavat asutust, antakse võimalus 
enne artiklis 30 nimetatud komitee poolset 
läbivaatamist osaleda lõikes 1 sätestatud 
rakenduseeskirjade sisu ettevalmistavates 
aruteludes.

Justification

Adding natural and legal persons is meant as a clarification. It is clear that they can give a 
relevant and important contribution to the implementation on INSPIRE. Their role has to be 
put more clear.

Muudatusettepanek 13
Artikkel 12

1. Artikli 11 lõike 1 punktiga a ettenähtud 
rakenduseeskirjad koostatakse, et tagada 
ruumiandmekogumite kombineeerimise 
võimalus ja teenuste interaktiivsus, nii et 
tulemuseks on ruumiandmekogumite ühtne 
kombinatsioon, mis annab lisaväärtust, 
nõudmata inimoperaatorilt või arvutilt 
erilisi jõupingutusi.

1. Artikli 11 lõikega 1 ettenähtud 
rakenduseeskirjad koostatakse, et tagada 
ruumiandmekogumite kombineeerimise 
võimalus ja teenuste interaktiivsus, nii et 
tulemuseks on ruumiandmekogumite ühtne 
kombinatsioon, mis annab lisaväärtust, 
nõudmata inimoperaatorilt või arvutilt 
erilisi jõupingutusi.

2. Artikli 11 lõike 1 punktis a sätestatud 
rakenduseeskirjad hõlmavad 
ruumiandmetega seotud ruumiobjektide 
määratlust ja liigitust ning viisi, kuidas 
need ruumiandmed on seotud 
geograafiliste objektidega.

2. Artikli 11 lõikes 1 sätestatud 
rakenduseeskirjad hõlmavad 
ruumiandmetega seotud ruumiobjektide 
määratlust ja liigitust ning viisi, kuidas 
need ruumiandmed on seotud 
geograafiliste objektidega.

Justification

The whole Article 11(1) is concerned.

Muudatusettepanek 14
Artikli 13 lõige 1

1. Kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis kuuluvad 
ühte või mitmesse I või II lisas loetletud 
valdkondadest, peavad artikli 11 lõike 1 

1. Kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis kuuluvad I 
või II lisas loetletud valdkondadesse, 
peavad artikli 11 lõikega 1 ettenähtud 
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punktiga a ettenähtud rakenduseeskirjad 
vastama lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud 
tingimustele.

rakenduseeskirjad vastama lõigetes 2, 3 ja 
4 sätestatud tingimustele.

Justification

The whole Article 11(1) is concerned.

Muudatusettepanek 15
Artikli 13 lõike 2 punkt c

c) võtmeatribuudid ja vastavad 
mitmekeelsed mõistete sõnaraamatud, 
mida vajatakse paljude valdkondade
tegevustes;

c) võtmeatribuudid ja vastavad 
mitmekeelsed mõistete sõnaraamatud, 
mida vajatakse tegevustes, millel võib olla 
otsene või kaudne mõju keskkonnale;

Justification

There is a need to focus the themes.

Muudatusettepanek 16
Artikkel 14

Artikli 11 lõike 1 punktiga a ettenähtud 
rakenduseeskirjad võetakse vastu järgmise 
ajakava järgi:

Artikli 11 lõikega 1 ettenähtud 
rakenduseeskirjad võetakse vastu järgmise 
ajakava järgi:

a) [kahe aasta jooksul alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis kuuluvad 
ühte või mitmesse I lisas loetletud 
valdkondadest;

a) mitte hiljem kui [kahe aasta jooksul 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest], 
kui tegemist on ruumiandmekogumitega, 
mis kuuluvad I lisas loetletud 
valdkondadesse;

b) [viie aasta jooksul alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis kuuluvad 
ühte või mitmesse II või III lisas loetletud 
valdkondadest.

b) mitte hiljem kui [viie aasta jooksul 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest], 
kui tegemist on ruumiandmekogumitega, 
mis kuuluvad II või III lisas loetletud 
valdkondadesse.

Justification

The rapporteur clarifies that implementing rules are expected to be adopted earlier than the 
ultimate date by which the relevant implementing rules need to be created.

Muudatusettepanek 17
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Artikkel 15

Liikmesriigid tagavad, et rohkem kui kaks 
aastat pärast vastavate, artikli 11 lõike 1 
punktis a sätestatud kirjelduste 
vastuvõtmise kuupäeva kogutud või 
ajakohastatud ruumiandmekogumid viiakse 
nende kirjeldustega vastavusse kas 
ruumiandmekogumite kohandamise või 
ümberkujundamise teel.

Liikmesriigid tagavad, et rohkem kui kaks 
aastat pärast vastavate, artikli 11 lõikes 1 
sätestatud kirjelduste vastuvõtmise 
kuupäeva kogutud või ajakohastatud 
ruumiandmekogumid viiakse nende 
kirjeldustega vastavusse kas 
ruumiandmekogumite kohandamise või 
ümberkujundamise teel.

Justification

The whole Article 11(1) is concerned.

Muudatusettepanek 18
Artikli 16 lõige 2

2. Et tagada üle kahe liikmesriigi vahelise 
piiri ulatuvaid ruumiobjekte käsitlevate 
ruumiandmete sidusus, otsustavad 
liikmesriigid vajadusel selliste ühiste 
objektide piiride ja paiknemise küsimused 
vastastikuse kokkuleppe teel.

2. Et tagada üle kahe või enama
liikmesriigi vahelise piiri ulatuvaid 
ruumiobjekte käsitlevate ruumiandmete 
sidusus, otsustavad liikmesriigid vajadusel 
selliste ühiste objektide piiride ja 
paiknemise küsimused vastastikuse 
kokkuleppe teel.

Justification

In some cases, two or more Member States are involved.

Muudatusettepanek 19
Artikkel 17

1. Liikmesriigid rajavad ja haldavad 
üleslaadimisteenuseid, et teha 
metaandmed ja ruumiandmekogumid 
kättesaadavaks artikli 18 lõikes 1 osutatud 
teenuste abil.

1. Liikmesriigid rajavad ja haldavad 
võrguühendusteenuseid, et teha 
metaandmed ja ruumiandmekogumid 
kättesaadavaks artikli 18 lõikes 1 osutatud 
teenuste abil.

2. Lõikes 1 osutatud üleslaadimisteenused 
tehakse kättesaadavaks avaliku sektori 
institutsioonidele. 

2. Lõikes 1 osutatud 
võrguühendusteenused tehakse 
kättesaadavaks avaliku sektori 
institutsioonidele.

3. Lõikes 1 osutatud üleslaadimisteenused 
tehakse kättesaadavaks kolmandatele 

3. Lõikes 1 osutatud 
võrguühendusteenused tehakse 
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isikutele nende taotluse korral, tingimusel, 
et ruumiandmekogumid ja -teenused 
vastavad rakenduseeskirjadele, milles on 
sätestatud kohustused eelkõige seoses 
metaandmete, võrguteenuste ning 
ristkasutavusega.

kättesaadavaks kolmandatele isikutele 
nende taotluse korral, tingimusel, et 
ruumiandmekogumid ja -teenused vastavad 
rakenduseeskirjadele, milles on sätestatud 
kohustused eelkõige seoses metaandmete, 
võrguteenuste ning ristkasutavusega.

Justification

The rapporteur wishes to clarify the term "upload services".

Muudatusettepanek 20
Artikli 18 lõike 1 teine lõik

Need teenused peavad olema lihtsalt 
kasutatavad ja Interneti või muude 
üldsusele kättesaadavate
telekommunikatsioonivahendite kaudu 
ligipääsetavad. 

Need teenused peavad olema lihtsalt 
kasutatavad, üldsusele kättesaadavad ja 
Interneti või muude 
telekommunikatsioonivahendite kaudu 
ligipääsetavad. 

Justification

The rapporteur clarifies that services should be made available to the public.

Muudatusettepanek 21
Artikli 22 punkt a

a) Artikli 17 lõikes 1, artikli 18 lõikes 1 ja 
artikli 20 lõikes 2 osutatud teenuste 
tehnilised kirjeldused, milles on võetud 
arvesse tehnika arengut ja nende teenuste 
minimaalseid tõhususkriteeriume;

a) Artikli 17 lõikes 1, artiklis 18 ja artikli 
20 lõikes 2 osutatud teenuste tehnilised 
kirjeldused, milles on võetud arvesse 
tehnika arengut ja nende teenuste 
minimaalseid tõhususkriteeriume;

Justification

It is important that the Committee takes the whole of Article 18 into account.

Muudatusettepanek 22
Artikli 23 lõike 1 teine lõik

Esimeses lõigus ettenähtud meetmed on 
kasutamise osas ülimuslikud mis tahes 
tehingutest, menetlustest, õigusaktidest ja 
institutsioonilistest või finantssätetest 

Esimeses lõigus ettenähtud meetmed on 
kasutamisel ülimuslikud mis tahes 
tehingutest, menetlustest, õigusaktidest ja 
institutsioonilistest või finantssätetest 
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tulenevate piirangute suhtes. tulenevate piirangute suhtes.

Justification

It is necessary to make the measures taken more stringent.

Muudatusettepanek 23
Artikli 25 lõige 1

1. Liikmesriigid loovad asjakohased 
struktuurid ja mehhanismid kõigi nende 
isikute panuste kooskõlastamiseks, kes on 
huvitatud riigi ruumiandmete 
infrastruktuuridest, nagu kasutajad, 
tootjad, lisaväärtusteenuste osutajad ja 
kooskõlastusorganid.

Liikmesriigid tagavad asjakohaste 
struktuuride ja mehhanismide loomise 
kõigi nende isikute panuste 
kooskõlastamiseks, kes on valitsuse 
erinevatel tasanditel huvitatud riigi 
ruumiandmete infrastruktuuridest. 
Ruumiandmete infrastruktuuridest 
huvitatud hõlmavad kasutajaid, tootjaid, 
lisaväärtusteenuste osutajaid ja 
kooskõlastusorganeid.

Justification

The rapporteur wants to take into account the constitutional attribution of the different 
competencies in the Member States.

Muudatusettepanek 24
Artikli 26 lõige 2

2. Iga liikmesriik määrab kindlaks avaliku 
sektori institutsiooni, kes vastutab 
kontaktide eest komisjoniga käesoleva 
direktiiviga seotud küsimustes.

2. Iga liikmesriik määrab kindlaks 
kontaktpunkti, kes vastutab kontaktide eest 
komisjoniga käesoleva direktiiviga seotud 
küsimustes. Kontaktpunkti 
kindlaksmääramine ei tohi kahjustada 
liikmesriigi erinevate võimupädevuste 
kohaldamist.

Justification

The rapporteur wants to take into account the constitutional attribution of the different 
competencies in the Member States.

Muudatusettepanek 25
Artikkel 27
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Käesoleva direktiivi rakendamist võib 
toetada Euroopa standardiasutuste poolt 
direktiivis 98/34/EÜ sätestatud menetluse 
kohaselt vastuvõetud standardite abil.

Käesoleva direktiivi rakendamist võib 
toetada Euroopa standardiasutuste poolt 
direktiivis 98/34/EÜ sätestatud menetluse 
kohaselt ja rahvusvaheliste 
standardiasutuste poolt vastuvõetud 
standardite abil.

Justification

In order to avoid any misunderstanding regarding the application of different definitions, the 
rapporteur recommends applying the European and international definitions. This will 
contribute to the readability of the document.

Muudatusettepanek 26
Artikli 31 lõige 1

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
kohaldamisest [seitse aastat pärast selle 
jõustumist] ja edaspidi iga kuue aasta järel.

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
kohaldamisest [seitse aastat pärast selle 
jõustumist] ja edaspidi iga kuue aasta järel, 
tuginedes artiklis 29 viidatud 
liikmesriikide aruannetele.

Justification

In order to properly address issues such as cost and benefits, the Commission needs to report 
the findings of Member States on this issue to the European Parliament and to the Council.

Muudatusettepanek 27
I lisa lõige 4

Riigi territoorium jagatuna 
haldusüksusteks kohaliku, piirkondliku ja 
riikliku juhtimise eesmärgil. Haldusüksusi 
eraldavad halduspiirid. Hõlmab ka 
riigipiire ja rannajoont.

Haldusüksused, mis jagavad riigi 
kohaliku, piirkondliku ja riikliku 
juhtimisega territooriumiks. Haldusüksusi 
eraldavad halduspiirid. Hõlmab ka 
riigipiire ja rannajoont.

Justification

The rapporteur clarifies that the subject of Annex I (4) is the units of administration and not 
the national territory.

Muudatusettepanek 28
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II lisa lõige 5

5. Ortokujutised 5. Maavaatlused
Maapinna georefereeritud kujutised, mis 
on talletatud satelliitidel või 
lennuvahenditel asuvate sensorite abil. 

Maa kujutised, mis on talletatud 
satelliitidel või lennuvahenditel asuvate 
sensorite abil.

Justification

The rapporteur harmonises the description of this theme with the description of the other 
themes, clarifying that the spatial data relate to the Earth observation images, and not to 
metadata (i.e. spatial data relating to data on the images).

Muudatusettepanek 29
II lisa lõige 5 a (uus)

5 a. Geoloogia

Maapinna geoloogiline iseloom koostise 
ja struktuuri seisukohast. Hõlmab 
aluskivimit ja geomorfoloogiat.

Justification

The Geology should be harmonised to the same extent as aquifers, which are, referred to in 
Annex I (6), as harmonised geology data are needed for harmonising data on acquifers. For 
this purpose the special data theme "geology" is moved from annex III to annex II.

Muudatusettepanek 30
III lisa lõige 4

4. Geoloogia kustutatud
Maapinna geoloogiline iseloom koostise 
ja struktuuri seisukohast. Hõlmab 
aluskivimit ja geomorfoloogiat.

Justification

The Geology should be harmonised to the same extent as aquifers, which are referred to in 
Annex I (6), as harmonised geology data are needed for harmonising data on aquifers. For 
this purpose the special data theme "geology" is moved from annex III to annex II

Muudatusettepanek 31
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III lisa lõige 6

Otseselt keskkonnaseisundist tingitud 
(epideemiad ja nakkushaigused, rasketest 
keskkonnaoludest, õhusaastest, 
kemikaalidest, osoonikihi kahanemisest, 
mürast jne) või kaudselt 
keskkonnaseisundiga seotud (toit, 
geneetiliselt muundatud organismid, stress) 
haigusjuhtumite jaotumine geograafilisel 
alal.

Otseselt keskkonnaseisundist tingitud 
(epideemiad ja nakkushaigused, rasketest 
keskkonnaoludest, õhusaastest, 
kemikaalidest, osoonikihi kahanemisest, 
mürast jne) või kaudselt 
keskkonnaseisundiga seotud (toit, 
geneetiliselt muundatud organismid, stress) 
haigestuvuse ja suremuse jaotumine
geograafilisel alal.

Justification

The rapporteur considers that data on mortality are equally important as data on morbidity 
and should therefore be added.

Muudatusettepanek 32
III lisa lõige 7

Riiklike teenuste osutamise kohad, 
haiglate ja raviasutuste, koolide, 
lasteaedade jne paiknemine. Hõlmab 
veepuhastusjaamu, jäätmekäitlust ja 
energeetikat, tootmisrajatisi ja 
keskkonnaseirerajatisi, mida juhivad või 
kasutavad avaliku sektori institutsioonid.

Kommunikatsioonid ja riiklikud teenused. 
Hõlmavad maapealseid ja maasiseseid 
kommunikatsioonivõrke ja -rajatisi nagu 
heitvee-, jäätmekäitlus-, energeetika-, 
telekommunikatsiooni- ja 
veevarustusvõrgud ja -rajatised ning 
haldus- ja sotsiaalvaldkonna riiklikke 
teenuseid nagu riiklike haldusorganite, 
koolide ja haiglate osutatavad teenused.
Keskkonnaseirerajatiste paiknemine ja 
toimimine. Hõlmab heitmete, 
keskkonnameediate (merekeskkond, 
sisemaa maapealsed ja maasisesed 
veekogud, õhk ja pinnas) seisundi ning 
muude ökosüsteemi parameetrite 
(bioloogiline mitmekesisus, taimestiku 
ökoloogilised tingimused jmt) avaliku 
sektori institutsioonide poolt või nende 
nimel teostatavat seiret ja mõõtmist. 

Justification

Those are 2 totally different categories. Monitoring facilities are very important in terms of 
spatial data for environment, which will be enforced.
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Muudatusettepanek 33
III lisa lõige 11

Alad, mille valitsemisest, reguleerimisest 
või kasutamisest antakse aru Euroopa, 
riikide, piirkondade või kohalikul tasandil. 
Hõlmab jäätmeuputuskohti, 
joogiveeallikate ümber asuvaid 
piirangutsoone, nitraaditundlikke tsoone, 
reguleeritavaid laevateid merel või suurtel 
siseveekogudel, Oslo–Pariisi 
keskkonnakaitsekonventsioonis (OSPAR) 
osutatud jäätmeuputuskeelualasid, 
mürapiirangutsoone, geoloogiliste 
uuringute ja kaevanduste alasid, OSPARi 
aruandlusüksusi ning rannikukaitsealasid.

Alad, mille valitsemisest, reguleerimisest 
või kasutamisest antakse aru 
rahvusvahelisel, Euroopa, riikide, 
piirkondade või kohalikul tasandil. Hõlmab 
jäätmeuputuskohti, joogiveeallikate ümber 
asuvaid piirangutsoone, nitraaditundlikke 
tsoone, reguleeritavaid laevateid merel või 
suurtel siseveekogudel, Oslo–Pariisi 
keskkonnakaitsekonventsioonis (OSPAR) 
osutatud jäätmeuputuskeelualasid, 
mürapiirangutsoone, geoloogiliste 
uuringute ja kaevanduste alasid, OSPARi 
aruandlusüksusi ning rannikukaitsealasid.

Justification

The international level is very relevant as shown by the examples provided for in the list of 
examples and should therefore be added.
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SELETUSKIRI

Background

Environment policy is definitely one of the EU's success stories. EU legislation brought about 
big improvements in addressing major environmental threats for the European continent, 
though some major problems persist and need to be given priority. The Sixth Environment 
Action Programme clearly lists these priorities, however environmental policy measures today 
are set in a different political and economic context. Making good policy depends very much 
on the availability of sound scientific and economic assessments of high quality and on 
informed participation of stakeholders and the public. There is an increasing call for more 
information, as well for better management of existing flows of information, in respect of the 
differentiation across regions. This is true for all Community policies and in particular for the 
environment policies. The availability of spatial data is a necessary precondition for the 
scientific assessment at the base of legislating in this policy area. Constant monitoring and 
reporting of the state of the environment allows for increased policy focus and efficiency.

Though, one could have probably be tempted to assume that decades of European integration 
and of a common EU environmental policy would have led to a high level of standardisation 
and interoperability in the area of spatial data collection, serious barriers to exploit existing 
spatial information on Community level continue to exist, due to technical and socio-
economic characteristics of spatial information. For this reason, access and use of spatial 
information for the formulation, implementation, monitoring and evaluation of policies on 
European, national, regional and local level have to be further improved.

The Commission proposal

The Community disposes of some instruments designed at making reliable data, in particular 
public sector data, first available and finally comparable at Community level. In this respect, 
the European Environment Agency (EEA) proved to be a major source for this kind of 
information in its first decade of operation since 1994. Apart from the Agency, new 
instruments are about to be developed, in particular two directives on public access to 
environmental information and on the re-use of public sector information1 as well as the 
Global Monitoring for Environment and Security (GMES), a joint initiative of the European 
Commission and the European Space Agency, and GALILEO, both to be operational by 
2008. The aim of GMES is to support Europe's goals regarding sustainable development and 
global governance in support of environmental and security policies. Galileo, on the other 
hand, is a satellite radionavigation programme and positioning infrastructure for civil 
purposes concerning industrial, transport, technological and environmental development.

Despite these initiatives, some major problems concerning access and use of spatial 
information persist and consist in fragmentation of data sets and sources, gaps in availability, 

  
1 Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to 
environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC, OJ L 41, 14.2.2003, p.26-32 as a result 
of progress made in the Arhus Convention and Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the 
Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information, OJ L 345, 31.12.2003, p. 90-96.
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lack of harmonisation between data sets at different geographical scales and duplication of 
information collection. It aspires streamlining of spatial information flows and information 
collection and promoting the coordination of stakeholders across sectors and across levels of 
government; in short to help providing the knowledge base for policies affecting the 
environment in order to contribute to sustainable development. The proposal also contains 
wider social and economic benefits for the public and private sector.

The proposal of the Commission addresses these shortcomings through a legal framework for 
the establishment and operation of an infrastructure for spatial information in Europe 
(INSPIRE). The proposal itself is result of year-long preparatory and consultation activities by 
the Commission: it has been subject of a study concerning spatial data infrastructures in 
Europe (August 2003), a large consultation of stakeholders through an internet consultation 
(August 2003) and a public hearing (Rome - 10 July 2003), and it has been subject to an 
extended impact assessment in July 2003.

The proposed infrastructure first defines the scope by establishing three different sets of 
spatial data needed by a broad range of environmental policies. The distinction made in three 
annexes is a result of different requirements in terms of use, degree of harmonisation and 
implementation targets; it does not comprise a prioritisation of information collection. The 
spatial data required within the infrastructure are built on existing data and systems in the 
Member States, whether on national, regional or local level.

These data are, first, to be documented in order to catalogue existing spatial data sets, sources 
and conditions of use (creation of meta-data), then to be made available to the infrastructure 
by establishing services which address the problems of accessibility and interoperability and 
clarify conditions of use. Data should finally be accessible through a Community geo-portal, 
which would link into the different Member State infrastructures.

It is thus in other words a step-wise approach, starting with unlocking the potential of existing 
spatial data and spatial data infrastructures and then gradually harmonising data and 
information services allowing eventually the seamless integration of systems and data sets at 
different levels into a coherent European spatial data infrastructure, based on both Member 
States and Community data. Data are thus discovered, standardised, if necessary harmonised 
and integrated into the infrastructure.

Assessment of the proposal by your rapporteur

Your rapporteur fully endorses the goals and principles of the proposed directive aiming to 
facilitate the access and use of high-quality spatial information in the field of the environment.
This will not only be highly beneficial for the Community level policy makers, but allows for 
trans-boundary access for policy-makers on national, regional and local level.

It is therefore more than urgent to give the European Union the appropriate infrastructure 
allowing for an efficient use of data already collected in the field of spatial information. The 
most important objective is to reduce obstacles between public authorities in sharing data, 
especially in the field of environment. In this respect, chapter V of the proposed directive on 
data-sharing and re-use is of crucial importance. The initiative should reduce duplication, 
gaps in availability and lack of harmonisation, which constitute barriers to the efficient use of 
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existing data.

INSPIRE will be complementary to the PSI and the access to environmental information 
directives. It addresses a number of issues, not dealt with in these directives, such as data-
sharing between public authorities, and the issue of interoperability. On some other items 
which are also covered by the PSI or the access to environmental information directives, this 
directive goes further than the other directives, but remains in line with their main objectives.
Hence, there is no obvious conflict between INSPIRE and the other directives.

In addition, the proposal respects the principle of subsidiarity in that it represents obvious 
added value for the Community. The individual Member States obviously play an important 
role in implementing the directive, your rapporteur nevertheless felt the need to take more into 
account the constitutional attribution of the different responsibilities within the Member 
States.

It is crucial to point out that no new data collection is required in the present proposal of the 
Directive. INSPIRE will be established and operated on the basis of the existing data in each 
Member State. Neither, in the line of the previous observation, does it impose a specific scale.
This disproves the apprehension of data providers that large incremental costs will be brought 
about.

Nevertheless, other, more limited costs will arise in each Member State linked to the 
coordination between the public authorities, the implementation of the network services and 
the documentation of the spatial data. Other costs result from designing the implementing 
rules and establishing data sharing agreements.

Also, it is very clear that the benefits largely exceed the necessary investments, which will 
optimise spatial data collection in the Community as in the Member States and result in more 
efficient policy making, less duplication, social benefits, implementation of policy making, 
innovation etc. This gain, however, is difficult to calculate and estimate, as it serves a higher 
private and public concern. Considering the above, your rapporteur will not suggest any 
amendments concerning the cost issue.

A frequently heard criticism is the (possible) loss of revenue for data providers. The directive 
has by no means the intention to saddle these organisations with financial problems. The 
proposal allows the Member States to address this issue, notwithstanding the provisions in 
Article 20.

Your rapporteur recognises the security and confidentiality issue and the concerns related to 
this, but in her opinion the subject is sufficiently covered by Article 19.

Comitology is indispensable to assure refinement of the INSPIRE-instrument. The 
complexity of this framework instrument requires constant technical and organisational 
evolvement. Still, there is a need to specify the extent to which the directive can be adapted in 
comitology. Your rapporteur feels that any extension of the scope of the directive via the 
annexes should be decided by the legislators. In addition, the participation of users and 
providers of spatial data in the implementation needs clarification. Their relevant and 
important input is essential to the implementation of INSPIRE. For this reason, your 
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rapporteur tried to link these stakeholders more closely into the preparatory part of the 
comitology set-up.

Some questions remain as to what specific role the EEA should play in implementing the 
infrastructure. This needs to be clarified in the short term by the Commission.

The rapporteur considers as well that the annexes can be clarified and makes a number of 
amendments to have them more precise and clear.

Again, the rapporteur fully supports the objectives of the proposed Directive, whilst 
some constructive and useful modifications are made in order to succeed in this aim. At 
the moment, INSPIRE should focus on environmental policy while at the same time be open 
for other sectors. An extension of the then successful infrastructure could be envisaged in a 
mid-term perspective.


