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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön 
paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta
(KOM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2004)0516)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0099/2004),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2005),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
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 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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mukaisesti, jotta jäsenvaltioiden 
perustamien infrastruktuurien 
yhteensopivuus voidaan varmistaa. Tietoa 
olisi voitava siirtää myös verkkopalveluun, 
jotta viranomaiset voisivat antaa 
paikkatietoaineistonsa ja -palvelunsa 
muiden käyttöön.

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 

Tarkistus 2
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. Kaikissa 
jäsenvaltioissa olisi nimettävä yhteyspiste 
ja otettava samalla huomioon, miten 
toimivaltuudet on jaettu asianomaisessa 
jäsenvaltiossa.

Perustelu

Esittelijän mielestä olisi otettava huomioon, miten toimivaltuudet on kokonaisuudessaan 
jaettu jäsenvaltioissa. 

Tarkistus 3
Johdanto-osan 23 kappale

(23) Euroopan standardointielinten asiaa 
koskevan kokemuksen hyödyntämiseksi 
tämän direktiivin täytäntöönpanon 
edellyttämiä toimenpiteitä voitaisiin tukea 
Euroopan standardointielinten standardeilla 
teknisiä standardeja ja määräyksiä 
koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annetussa Euroopan 

(23) Eurooppalaisten ja kansainvälisten 
standardointielinten asiaa koskevan 
kokemuksen hyödyntämiseksi tämän 
direktiivin täytäntöönpanon edellyttämiä 
toimenpiteitä voitaisiin tukea Euroopan 
standardointielinten standardeilla teknisiä 
standardeja ja määräyksiä sekä 
kansainvälisten standardointielinten 
hyväksymiä standardeja koskevien tietojen 
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parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
98/34/EY vahvistetun menettelyn 
mukaisesti. 

toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 98/34/EY 
vahvistetun menettelyn mukaisesti. 

Perustelu

Esittelijä suosittelee, että käytetään eurooppalaista ja kansainvälistä määritelmää, jotta 
voitaisiin välttää erilaisten määritelmien käytöstä johtuvien väärinkäsitykset. Tämä helpottaa 
osaltaan asiakirjan ymmärtämistä.

Tarkistus 4
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 
ympäristöpolitiikkojen ja välittömästi tai 
välillisesti ympäristöpolitiikkaan 
vaikuttavien politiikkojen tukemiseen 
tarkoitetun paikkatietoinfrastruktuurin 
perustamisesta.

Perustelu

Direktiivin 7 artiklan tavoite sisältyy jo tähän kohtaan, minkä vuoksi 7 artikla poistetaan.

Tarkistus 5
2 artikla

1. Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat sellaiset yksilöidyt 
paikkatietokokoelmat, jäljempänä 
"paikkatietoaineistot", jotka täyttävät 
seuraavat edellytykset:

Poistetaan.

(a) ne liittyvät jäsenvaltion 
lainkäyttöalueeseen tai sen 
talousvyöhykkeeseen/etsintä- ja 
pelastusalueeseen taikka vastaavaan;
(b) ne ovat sähköisessä muodossa;
(c) ne ovat jonkin seuraavan tahon 
hallussa:
i) viranomainen, joka on tuottanut tai 
saanut haltuunsa kyseiset tiedot 
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viranomaiselta, tai viranomainen, joka 
hallinnoi tai ylläpitää niitä;
(ii) luonnollinen tai oikeushenkilö, joka 
toimii viranomaisen puolesta;
(iii) kolmas osapuoli, jolla on 17 artiklan 
3 kohdan mukaisesti mahdollisuus 
toimittaa järjestelmään tietoja;
d) ne liittyvät yhteen tai useampaan 
liitteessä I, II tai III lueteltuun aiheeseen.
2. Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat edellä olevassa 1 kappaleessa 
määriteltyjen paikkatietoaineistojen 
lisäksi toiminnot, jäljempänä 
"paikkatietopalvelut", joita voidaan 
suorittaa tietokonesovelluksen avulla 
näiden paikkatietoaineistojen sisältämillä 
paikkatiedoilla tai asiaan liittyvällä 
metatiedolla.
3. Jos kyseessä ovat paikkatietoaineistot, 
jotka täyttävät edellä olevan 1 kappaleen c 
kohdan edellytykset, mutta joihin 
kohdistuu kolmansien osapuolten 
tekijänoikeuksia, viranomainen voi 
toteuttaa tämän direktiivin mukaisia 
toimia ainoastaan kyseisen kolmannen 
osapuolen suostumuksella.
4. Komissio voi mukauttaa liitteitä I, II ja 
III 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti, jotta muutokset 
välittömästi tai välillisesti ympäristöön 
vaikuttavien yhteisön politiikkojen 
tarpeissa voidaan ottaa huomioon.

Perustelu

Kyse on teknisestä tarkistuksesta, ja se tehdään osana I luvun uudelleen jäsentämistä. Sisältö 
siirretään uuteen 5 artiklaan.
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Tarkistus 6
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" tämän 
direktiivin mukaisesti ylläpidettyjä tai 
käyttöön annettuja infrastruktuureja, 
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;
(2) "paikkatiedolla" kaikkea tietoa, joka 
sisältää välittömän tai välillisen 
viittauksen tiettyyn paikkaan tai 
maantieteelliseen alueeseen;
(3) "paikkatietoaineistolla" yksilöityjä 
paikkatietokokoelmia;
(4) "paikkatietopalvelulla" 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, 
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luetteloinnin ja käytön;
(7)"julkisella viranomaisella":
(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, tutkimus sekä ympäristöön 
liittyvät muut erityistehtävät, -toimet ja 
-palvelut mukaan luettuina;
(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 
lainsäädäntövallan käyttäjinä niitä ei 
pidetä tässä direktiivissä tarkoitettuina 
viranomaisina;
(8) "kolmannella osapuolella" 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka ei ole viranomainen.

Perustelu

Kyse on pääosin teknisestä tarkistuksesta, ja se tehdään osana I luvun uudelleen jäsentämistä. 
Sisältö siirretään uuden 5 artiklan 4 kohtaan. Uuden sanamuodon tarkoituksena on tehdä 
direktiivistä yhtenäisempi.

Tarkistus 7
5 artikla

Tässä direktiivissä viranomaisella 
tarkoitetaan:

1. Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat paikkatietoaineistot, jotka 
täyttävät seuraavat edellytykset:

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

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

(b) ne ovat sähköisessä muodossa;

(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) ne ovat jonkin seuraavan tahon tai 
tämän puolesta toisen tahon hallussa: 

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

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

(ii) kolmas osapuoli, jolla on 17 artiklan 
3 kohdan mukaisesti mahdollisuus siirtää 
verkkopalveluun tietoa;
(d) ne liittyvät yhteen tai useampaan 
liitteessä I, II tai III lueteltuun aiheeseen.
2. Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat myös paikkatietopalvelut, jotka 
liittyvät edellä olevassa 1 kohdassa 
määriteltyihin paikkatietoaineistoihin.
3. Jos kyseessä ovat paikkatietoaineistot, 
jotka täyttävät edellä olevan 1 kohdan 
c alakohdan edellytykset, mutta joihin 
kohdistuu kolmansien osapuolten 
tekijänoikeuksia, viranomainen voi 
toteuttaa tämän direktiivin mukaisia 
toimia ainoastaan kyseisen kolmannen 
osapuolen suostumuksella.
4. Poiketen siitä, mitä edellä 1 kohdassa 
säädetään, tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvat jäsenvaltion 
hallinnon alimmalla tasolla toimivan 
viranomaisen hallussa tai viranomaisen 
puolesta toisen hallussa olevat 
paikkatietoaineistot ainoastaan, jos 
paikkatietoaineistojen keräämistä ja 
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jakelua koordinoi toinen viranomainen, 
tai joiden keräämistä ja jakelua 
edellytetään kansallisessa 
lainsäädännössä.
5. Komissio voi mukauttaa liitteissä I, II 
ja III lueteltuja paikkatietoryhmiä 
30 artiklan 2 kohdassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti, jotta muutokset 
välittömästi tai välillisesti ympäristöön 
vaikuttavien yhteisön politiikkojen 
tarpeissa voidaan ottaa huomioon.

Perustelu

Kyse on pääosin teknisestä tarkistuksesta, ja se tehdään osana I luvun uudelleen jäsentämistä. 
Sisältö siirretään uuden 5 artiklan 4 kohtaan. Uuden sanamuodon tarkoituksena on tehdä 
direktiivistä yhtenäisempi.

Lisäksi esittelijän mielestä on tarpeen säätää siitä, kuinka suuria muutoksia komissio voi 
tehdä liitteisiin I, II ja III.

Tarkistus 8
6 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan: Poistetaan.
(1) ”paikkatiedolla" kaikkea tietoa, joka 
sisältää välittömän tai välillisen 
viittauksen tiettyyn paikkaan tai 
maantieteelliseen alueeseen;
(2) “paikkatietokohteella” abstraktia 
kuvausta todellisesta kohteesta, joka liittyy 
tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen 
alueeseen;
(3) “metatiedolla” paikkatietoaineistoja ja 
paikkatietopalveluja kuvaavaa tietoa, joka 
mahdollistaa niiden löytämisen, 
luetteloinnin ja käytön;
(4) ”kolmannella osapuolella” 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka ei ole viranomainen.
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Perustelu

Kyse on pääosin teknisestä tarkistuksesta, ja se tehdään osana I luvun uudelleen jäsentämistä. 
Sisältö siirretään uuteen 4 artiklaan.

Tarkistus 9
7 artikla

Jäsenvaltioiden on perustettava ja 
ylläpidettävä paikkatietoinfrastruktuureja 
tämän direktiivin mukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Artiklan sisältö siirretään 1 artiklaan ja direktiivin muihin säännöksiin, joiden mukaisesti 
jäsenvaltioiden on perustettava ja ylläpidettävä eri osatekijöitä sisältäviä 
paikkatietoinfrastruktuureja.

Tarkistus 10
8 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet metatiedon 
täydellisyyden ja laadun varmistamiseksi. 

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet metatiedon 
täydellisyyden ja asianmukaisen laadun 
varmistamiseksi. 

Perustelu

Metatiedon laadun on vastattava asianmukaisesti direktiivin tavoitetta.

Tarkistus 11
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) viimeistään [kolmen vuoden kuluttua
tämän direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot kuuluvat liitteissä I ja 
II lueteltuihin paikkatietoryhmiin;

(b) [kuuden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta], jos 

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

paikkatietoaineistot kuuluvat liitteessä III 
lueteltuihin paikkatietoryhmiin.

Perustelu

Esittelijän mielestä olisi tuotava selkeämmin esille, että jäsenvaltioiden odotetaan aloittavan 
metatiedon tuottamisen jo aikaisemmin ja kyseisen metatiedon on oltava valmiina viimeistään 
aikarajaksi asetettuna päivänä.

Tarkistus 12
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.

Sellaisille luonnollisille tai 
oikeushenkilöille, 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 sisällöstä 
käytävien keskustelujen valmisteluun 
ennen 30 artiklassa tarkoitetun komitean 
käsittelyä.

Perustelu

Tarkennuksella pyritään säännöksen selkeyttämiseen. On selvää, että henkilöiden 
tarkentamisesta luonnollisiksi ja oikeushenkilöiksi voi olla merkittävää hyötyä 
paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisessa. Luonnollisten ja oikeushenkilöiden asema on 
ilmaistava selkeämmin.    

Tarkistus 13
12 artikla

1. Edellä olevassa 11 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuilla 
täytäntöönpanosäännöillä on varmistettava, 
että paikkatietoaineistojen yhdistäminen tai 
palvelujen vuorovaikutus on mahdollista 
niin, että tuloksena saadaan 
yhdenmukainen paikkatietoaineistojen tai 
paikkatietopalvelujen lisäarvoa tuottava 
yhdistelmä edellyttämättä ihmiskäyttäjän 

1. Edellä olevassa 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuilla täytäntöönpanosäännöillä on 
varmistettava, että paikkatietoaineistojen 
yhdistäminen tai palvelujen vuorovaikutus 
on mahdollista niin, että tuloksena saadaan 
yhdenmukainen paikkatietoaineistojen tai 
paikkatietopalvelujen lisäarvoa tuottava 
yhdistelmä edellyttämättä ihmiskäyttäjän 
tai koneen erityisiä toimenpiteitä.
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tai koneen erityisiä toimenpiteitä.
2. Edellä olevan 11 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanosäännöissä on määriteltävä 
ja luokiteltava paikkatiedon kannalta 
merkityksellisten paikkatietokohteet sekä 
se, miten paikkatiedon maantieteellinen 
sijainti on määritelty ja esitetty.

2. Edellä olevan 11 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettujen täytäntöönpanosäännöissä on 
määriteltävä ja luokiteltava paikkatiedon 
kannalta merkityksellisten 
paikkatietokohteet sekä se, miten 
paikkatiedon maantieteellinen sijainti on 
määritelty ja esitetty.

Perustelu

Kyse on 11 artiklan koko 1 kohdasta.

Tarkistus 14
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 kohdassa säädettyjen 
täytäntöönpanosääntöjen on täytettävä 
tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa 
vahvistetut edellytykset.

Perustelu

On kyse 11 artiklan koko 1 kohdasta.

Tarkistus 15
13 artiklan 2 kohdan c alakohta

(c) tärkeimmät attribuutit ja niitä vastaavat 
monikieliset hakusanat, joita käytetään 
yleisesti useilla politiikan osa-alueilla;

(c) tärkeimmät attribuutit ja niitä vastaavat 
monikieliset hakusanat, joita käytetään 
yleisesti sellaisilla politiikan osa-alueilla, 
jotka voivat vaikuttaa suoraan tai 
välillisesti ympäristöön;

Perustelu

Politiikan osa-alueet on syytä määrittää tarkemmin.
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Tarkistus 16
14 artikla

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

Edellä olevassa 11 artiklan 1 kohdassa
säädetyt täytäntöönpanosäännöt 
hyväksytään seuraavan aikataulun 
mukaisesti: 

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

(a) viimeistään [kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot kuuluvat liitteessä I 
lueteltuihin paikkatietoryhmiin,

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

(b) viimeistään [viiden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta], jos 
paikkatietoaineistot kuuluvat liitteessä II 
tai III lueteltuihin paikkatietoryhmiin.

Perustelu

Esittelijän mielestä olisi selvennettävä, että täytäntöönpanosäännöt on tarkoitus hyväksyä jo 
ennen viimeistä mahdollista päivämäärää.

Tarkistus 17
15 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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.

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

Perustelu

On kyse 11 artiklan koko 1 kohdasta.

Tarkistus 18
16 artiklan 2 kohta

2. Jotta kahden jäsenvaltion välisen rajan 
ylittävää aluetta koskevat paikkatiedot 

2. Jotta kahden tai useamman jäsenvaltion 
välisen rajan ylittävää aluetta koskevat 
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olisivat yhdenmukaisia, jäsenvaltioiden on 
tarvittaessa päätettävä yhteisellä 
sopimuksella näiden yhteisen 
paikkatietokohteiden kuvauksesta ja 
asemasta.

paikkatiedot olisivat yhdenmukaisia, 
jäsenvaltioiden on tarvittaessa päätettävä 
yhteisellä sopimuksella näiden yhteisen 
paikkatietokohteiden kuvauksesta ja 
asemasta.

Perustelu

Joissakin tapauksissa jäsenvaltioita on useampi kuin kaksi.

Tarkistus 19
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 verkkopalveluja, 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 
verkkopalvelut 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 
verkkopalvelut on pyynnöstä annettava 
kolmansien osapuolten käyttöön 
edellyttäen, että niiden paikkatietoaineistot 
ja paikkatietopalvelut vastaavat 
täytäntöönpanosääntöjä, joissa vahvistetaan 
erityisesti metatietoa, verkkopalveluja ja 
yhteentoimivuutta koskevat velvollisuudet.

Perustelu

Esittelijän mielestä tiedonsyöttöpalvelujen käsitettä on selvennettävä.

Tarkistus 20
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 yleisön saatavilla joko 
Internetin tai minkä tahansa muun 
asianmukaisen tietoliikennepalvelun 
kautta.



PE 349.811v01-00 18/27 PR\544714FI.doc

FI

Perustelu

Esittelijä mielestä olisi tuotava selkeämmin esille, että palvelujen on oltava yleisön saatavilla.

Tarkistus 21
22 artiklan a alakohta

(a) edellä olevan 17 artiklan 1 kohdassa, 18 
artiklan 1 kohdassa ja 20 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen palvelujen tekniset 
eritelmät ottaen huomioon tekninen kehitys 
ja näiden palvelujen 
vähimmäislaatuvaatimukset;

(a) edellä olevan 17 artiklan 1 kohdassa, 18 
artiklassa ja 20 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen palvelujen tekniset eritelmät 
ottaen huomioon tekninen kehitys ja näiden 
palvelujen vähimmäislaatuvaatimukset;

Perustelu

On tärkeää, että komitea ottaa huomioon koko 18 artiklan.

Tarkistus 22
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, erityisesti 
tapahtumaan tai menettelyyn liittyvät, 
oikeudelliset, institutionaaliset tai 
taloudelliset rajoitukset, joita 
käyttötilanteessa ilmenee.

Perustelu

Toimenpiteitä on syytä tiukentaa.

Tarkistus 23
25 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Jäsenvaltioiden on osoitettava 
asianmukaiset rakenteet ja mekanismit 
koordinoimaan jäsenvaltioiden 
paikkatietoinfrastruktuureihin liittyvien 
tahojen, kuten tiedon käyttäjien, 
tuottajien, lisäarvopalvelujen tuottajien ja 
koordinoivien elinten panosta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikilla hallinnon tasoilla osoitetaan
asianmukaiset rakenteet ja mekanismit 
koordinoimaan jäsenvaltioiden 
paikkatietoinfrastruktuureihin liittyvien 
tahojen panosta. 
Paikkatietoinfrastruktuureihin liittyviä 
tahoja ovat muun muassa tiedon käyttäjät, 
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tuottajat, lisäarvopalvelujen tuottajat ja 
koordinoivat elimet.

Perustelu

Esittelijän mielestä olisi otettava huomioon, miten toimivaltuudet on kokonaisuudessaan 
jaettu jäsenvaltioissa.

Tarkistus 24
26 artiklan 2 kohta

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

2. Kukin jäsenvaltio nimeää yhteyspisteen, 
joka on vastuussa tätä direktiiviä 
koskevasta yhteydenpidosta komission 
kanssa. Yhteyspisteen nimeäminen ei estä 
jäsenvaltioita jakamasta toimivaltuuksia 
vapaasti.

Perustelu

Esittelijän mielestä olisi otettava huomioon, miten toimivaltuudet on kokonaisuudessaan 
jaettu jäsenvaltioissa.

Tarkistus 25
27 artikla

Euroopan standardointielinten direktiivin 
98/34/EY mukaisesti hyväksymiä 
standardeja voidaan käyttää tämän 
direktiivin täytäntöönpanon tukena.

Euroopan standardointielinten direktiivin 
98/34/EY mukaisesti hyväksymiä 
standardeja sekä kansainvälisten 
standardointielinten hyväksymiä 
standardeja voidaan käyttää tämän 
direktiivin täytäntöönpanon tukena.

Perustelu

Esittelijä suosittelee, että käytetään eurooppalaista ja kansainvälistä määritelmää, jotta 
voitaisiin välttää erilaisten määritelmien käytöstä johtuvat väärinkäsitykset. Tämä helpottaa 
osaltaan asiakirjan ymmärtämistä.

Tarkistus 26
31 artiklan 1 kohta

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle [seitsemän vuoden kuluessa 

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle [seitsemän vuoden kuluessa 
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tämän direktiivin voimaantulosta] ja sen 
jälkeen joka kuudes vuosi kertomus tämän 
direktiivin soveltamisesta.

tämän direktiivin voimaantulosta] ja sen 
jälkeen joka kuudes vuosi 29 artiklassa 
tarkoitettuihin jäsenvaltioiden 
kertomuksiin perustuvan kertomuksen
tämän direktiivin soveltamisesta.

Perustelu

Euroopan komission on toimitettava kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jotta 
kustannuksia ja hyötyjä tulisi käsiteltyä riittävästi.

Tarkistus 27
Liite I, 4 kohta

4. Hallinnolliset yksiköt 4. Hallinnolliset yksiköt

Valtakunnan alue jaettuna paikallisen, 
alueellisen ja valtakunnallisen tason 
hallinnollisiin yksiköihin. Hallinnolliset 
yksiköt erotetaan toisistaan hallinnollisin 
rajoin. Näihin kuuluvat myös valtakunnan 
rajat ja rantaviiva.

Hallinnolliset yksiköt, jotka jakavat 
valtakunnan alueen paikallisen, 
alueellisen ja valtakunnallisen tason 
hallintoon. Hallinnolliset yksiköt erotetaan 
toisistaan hallinnollisin rajoin. Näihin 
kuuluvat myös valtakunnan rajat ja 
rantaviiva.

Perustelu

Esittelijän mielestä olisi tuotava selvemmin esille, että liitteessä I oleva 4 kohta viittaa 
hallinnollisiin yksiköihin eikä valtakunnan alueeseen.

Tarkistus 28
Liite II, 5 kohta

5. Ortoilmakuvat 5. Maapallon havainnointi

Maantieteelliseen koordinaatistoon 
sidottuja satelliittien tai lentokäyttöisten 
sensorien toimittamia kuvatietoja 
maapallon pinnasta.

Satelliittien tai lentokäyttöisten sensorien 
toimittamia kuvatietoja maapallosta.

Perustelu

Tarkistuksella on tarkoitus harmonisoida kyseisen paikkatietoryhmän kuvaus muiden 
paikkatietoryhmien kuvauksien kanssa. Lisäksi tarkistuksella selkeytetään, että paikkatieto 
viittaa kuvatietoihin maapallosta eikä metatietoihin (eli kuvia koskevaan tietoon liittyviin 
paikkatietoihin).
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Tarkistus 29
Liite II, 5 a kohta (uusi)

5 a. Geologia
Geologinen kuvaus koostumuksen ja 
rakenteen mukaan. Sisältää kallioperän 
ja pinnanmuodostuksen.

Perustelu

Geologian paikkatietoryhmä olisi harmonisoitava samalla tavalla kuin liitteessä I olevassa 
6 kohdassa määritetty hydrografian paikkatietoryhmä, sillä geologiaa koskevia 
harmonisoituja tietoja tarvitaan hydrografiaa koskevien tietojen harmonisoimiseksi. Tästä 
syystä geologian paikkatietoryhmä siirretään liitteestä III liitteeseen II.

Tarkistus 30
Liite III, 4 kohta

4. Geologia Poistetaan
Geologinen kuvaus koostumuksen ja 
rakenteen mukaan. Sisältää kallioperän 
ja pinnanmuodostuksen.

Perustelu

Geologian paikkatietoryhmä olisi harmonisoitava samalla tavalla kuin liitteessä I olevassa 
6 kohdassa määritetty hydrografian paikkatietoryhmä, sillä geologiaa koskevia 
harmonisoituja tietoja tarvitaan hydrografiaa koskevien tietojen harmonisoimiseksi. Tästä 
syystä geologian paikkatietoryhmä siirretään liitteestä III liitteeseen II.

Tarkistus 31
Liite III, 6 kohta

6. Väestön terveys ja turvallisuus 6. Väestön terveys ja turvallisuus
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, 
ympäristöstressin aiheuttamat 
terveysvaikutukset, ilman pilaantuminen, 
kemikaalit, otsonikerroksen oheneminen, 
melu) tai välillisesti (esimerkiksi 
elintarvikkeet, muuntogeeniset organismit, 
stressi) yhteydessä olevien sairastuvuus-
ja kuolleisuuslukujen maantieteellinen 
jakautuminen.
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Perustelu

Esittelijä katsoo, että kuolleisuusluvut ovat yhtä tärkeitä kuin sairastuvuusluvut, ja tämän 
vuoksi ne olisi mainittava erikseen.

Tarkistus 32
Liite III, 7 kohta

7. Julkiset palvelut ja ympäristön tilan 
seurantaverkostot

7. Julkiset palvelut ja ympäristön tilan 
seurantaverkostot

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. 
Sisältää 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.
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 olevan tai 
hoidetaan niiden puolesta.

Perustelu

Kyseessä on kaksi kokonaan eri luokkaa. Seurantajärjestelmät ovat erittäin tärkeitä voimaan 
tulevien ympäristöä koskevien paikkatietojen kannalta.

Tarkistus 33
Liite III, 11 kohta

11. Aluesuunnittelu/rajoitusten ja sääntelyn 
piiriin kuuluvat alueet & raportointiyksiköt

11. Aluesuunnittelu/rajoitusten ja sääntelyn 
piiriin kuuluvat alueet & raportointiyksiköt

Alueet, joita hoidetaan, säännellään tai 
käytetään Euroopan, kansallisen, 
alueellisen tai paikallisen tason raportointia 
varten. Sisältää kaatopaikat, 
juomavedenottopaikkoja ympäröivät suoja-

Alueet, joita hoidetaan, säännellään tai 
käytetään kansainvälisen, Euroopan, 
kansallisen, alueellisen tai paikallisen tason 
raportointia varten. Sisältää kaatopaikat, 
juomavedenottopaikkoja ympäröivät suoja-
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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, 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.

Perustelu

Kansainvälinen taso on erittäin tärkeä, kuten esimerkeistä laadittuun luetteloon kerätyt 
esimerkit osoittavat, ja tämän vuoksi se olisi lisättävä.
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PERUSTELUT

Tausta

Ympäristöpolitiikka on yksi onnistuneimpia Euroopan unionin politiikan aloja. Monia 
Eurooppaan kohdistuvia merkittäviä ympäristöuhkia on pystytty torjumaan EU:n 
lainsäädännön avulla, mutta joitakin huomionarvoisia ongelmia on vielä ratkaisematta, ja ne 
on nyt asetettava etusijalle. Kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa 
ensisijaiset tavoitteet on ilmaistu selkeästi, mutta ympäristöä koskevat poliittiset ja 
taloudelliset päätökset tehdään nykyään muilla politiikan aloilla. Politiikan onnistumiseen 
vaikuttavat keskeisesti luotettavan tieteellisen tiedon saatavuus ja taloudelliset arvioinnit sekä 
kaikkien sidosryhmien ja yleisön osallistuminen ja näille tiedottaminen. Tietoa kaivataan yhä 
enemmän, ja tietovirtoja on hallinnoitava nykyistä paremmin ja otettava samalla huomioon 
alueiden väliset erot. Tämä koskee kaikkia yhteisön politiikan aloja ja erityisesti 
ympäristöpolitiikkaa. Paikkatietojen saatavuus on perusedellytys ympäristölainsäädännön 
perusteella tehtävälle tieteelliselle arvioinnille. Ympäristön tilan jatkuva seuranta ja siitä 
raportointi mahdollistavat entistä keskitetymmän ja tehokkaamman toiminnan.

Olisi helppo erehtyä olettamaan, että jäsenvaltioiden keräämien paikkatietojen standardisointi 
ja yhteentoimivuus olisivat jo pitkällä, kun kerran Euroopan yhdentyminen ja EU:n yhteinen 
ympäristöpolitiikkakin ovat jatkuneet useita vuosikymmeniä. Yhteisön tasolla on kuitenkin 
edelleen suuria, jo käytettävissä olevien paikkatietojen hyödyntämistä hankaloittavia esteitä, 
jotka johtuvat paikkatietojen teknisistä ja sosioekonomisista erityispiirteistä. Tästä syystä 
paikkatietojen käyttöä ja saatavuutta on parannettava edelleen politiikkojen suunnittelun, 
täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin helpottamiseksi niin Euroopan kuin kansallisella, 
alueellisella ja paikallisellakin tasolla.

Komission ehdotus

Yhteisöllä on jo käytössä joitakin välineitä, joiden avulla voidaan aluksi edistää luotettavien 
tietojen, erityisesti julkista sektoria koskevien tietojen, saatavuutta ja myöhemmin yhtenäistää 
tiedot vertailukelpoisiksi yhteisön tasolla. Vuonna 1994 perustettu Euroopan ympäristövirasto 
on kymmenen ensimmäisen toimintavuotensa aikana osoittautunut merkittävimmäksi 
ympäristön tilaa koskevaksi tietolähteeksi. Ympäristöviraston ohella tärkeitä ovat erityisesti 
kaksi uutta välinettä, joita ollaan parhaillaan kehittämässä. Nämä ovat ympäristötiedon 
julkista saatavuutta koskeva direktiivi sekä julkisen sektorin hallussa olevien tietojen 
uudelleenkäyttöä koskeva direktiivi1, samoin kuin Euroopan komission sekä Euroopan 
avaruusjärjestön yhteinen aloite "Ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuinen seuranta" 
eli GMES (Global Monitoring for Environment and Security) sekä Galileo, joiden 
kummankin on määrä olla toimintavalmiita vuoteen 2008 mennessä. GMES:n tavoitteena on 
tukea Euroopan unionin tavoitteita kestävän kehityksen ja globaalihallinnan edistämiseksi 

  
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, 
ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta, EUVL L 41, 
14.2.2003, s. 26–32, joka oli tulosta Århusin yleissopimuksen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen 
uudelleenkäytöstä, EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90–96, täytäntöönpanon etenemisestä.
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osana ympäristö- ja turvallisuuspolitiikkaa. Galileo puolestaan on 
satelliittinavigointijärjestelmä, joka tarjoaa siviilikäyttäjille paikannuspalveluja teollisuuden, 
liikenteen, teknologian ja ympäristön kehittämistä koskeviin tarkoituksiin.

Edellä esitetyistä aloitteista huolimatta paikkatietojen saatavuudessa ja käytössä on edelleen 
ongelmia. Suurimmat ongelmat johtuvat paikkatietoaineistojen ja -lähteiden pirstaleisuudesta, 
tiedoissa olevista aukoista, eri maantieteellisten alueiden paikkatietoaineistojen 
epäyhtenäisyydestä sekä päällekkäisyyksistä tietojen keruussa. Komission ehdotuksen 
tarkoituksena on edistää eri aloilta ja eri tasoilta saatavien paikkatietojen virtaviivaistamista 
sekä sitä, että kaikki sidosryhmät saavat sujuvasti käyttöönsä nämä tiedot. Lyhyesti ilmaistuna 
sen tarkoituksena on tarjota riittävä tietopohja päätösten tekemiseksi ympäristöä koskevista 
toimintalinjoista ja edistää näin kestävää kehitystä. Lisäksi ehdotus hyödyttää julkista ja 
yksityistä sektoria yhteiskunnallisia ja taloudellisia etuja tarjoamalla.

Komission vastaus edellä kuvattuihin puutteisiin on direktiiviehdotus, jolla luodaan 
oikeudellinen kehys Euroopan paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamiselle. Ehdotus 
itsessään on tulosta vuosia jatkuneesta valmistelutyöstä ja kuulemisista komissiossa. Sitä on 
käsitelty Euroopan paikkatietoinfrastruktuureita koskevassa tutkimuksessa (elokuussa 2003), 
Internetin välityksellä järjestetyssä sidosryhmien kuulemisessa (elokuussa 2003) ja julkisessa 
kuulemistilaisuudessa (Roomassa 10. heinäkuuta 2003), ja siitä on tehty laajennettu 
vaikutustenarviointi heinäkuussa 2003.

Ehdotuksessa määritetään ensin direktiivin soveltamisala perustamalla kolme eri 
paikkatietoaineistoa, jotka vastaavat ympäristöpolitiikan eri osa-alueiden tarpeisiin. Nämä 
paikkatietoaineistot on jaettu kolmeen liitteeseen riippuen paikkatietojen käyttötarkoituksesta 
ja yhdenmukaistamisen asteelle ja täytäntöönpanolle asetetuista tavoitteista. Ehdotuksessa ei 
aseteta tiettyjen paikkatietojen keräämistä muiden edelle. Infrastruktuuri rakennetaan 
jäsenvaltioissa, joko kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla jo käytössä olevista 
tiedoista ja järjestelmistä. 

Direktiivissä edellytetään tietojen dokumentointia nykyisten paikkatietojen sekä lähteiden ja 
käyttöehtojen luetteloimiseksi (metatiedon luominen) sekä paikkatietojen saatavuutta ja 
yhteentoimivuutta lisäävien ja niiden käyttöehtoja selkeyttävien palvelujen käyttöönottoa. 
Tiedot on määrä koota yhteisön paikkatietosivustolle, jonka kautta pääsee tutustumaan eri 
jäsenvaltioiden paikkatietoinfrastruktuureihin. 

Komissio ehdottaa siis vaiheittaista lähestymistapaa, joka lähtee jo käytettävissä olevien 
paikkatietojen ja paikkatietoinfrastruktuurien mahdollisimman tehokkaasta hyödyntämisestä 
ja etenee vaiheittain kohti paikkatietojen ja -palvelujen yhtenäistämistä, siten että eri tasojen 
paikkatietojärjestelmät ja -aineistot voidaan lopulta yhdistää yhteisön ja jäsenvaltioiden 
tietoihin perustuvaksi yhteiseksi paikkatietoinfrastruktuuriksi. Toisin sanoen tarkoituksena on, 
että ensin otetaan selville kaikki jo käytettävissä olevat tiedot, sitten standardisoidaan ne ja 
tarvittaessa yhtenäistään ja yhdistetään tiedot infrastruktuuriin.

Esittelijän arvio ehdotuksesta

Esittelijä antaa täyden tukensa direktiiviehdotuksen tavoitteille ja periaatteille, joilla pyritään 
helpottamaan korkeatasoisten paikkatietojen saatavuutta ja käyttöä ympäristön alalla. Tästä 
hyötyvät paitsi yhteisön myös kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason päättäjät, joille 
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yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri avaa pääsyn muiden jäsenvaltioiden paikkatietoihin.

Tästä syystä yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri, joka mahdollistaa jo käytössä olevien 
paikkatietojen tehokkaan käytön, tulee enemmän kuin tarpeeseen. Tärkein tavoite on 
vähentää esteitä, jotka hankaloittavat erityisesti ympäristöä koskevien tietojen 
yhteiskäyttöä viranomaisten kesken. Direktiiviehdotuksen V luku, jossa säädetään tietojen 
yhteis- ja uudelleenkäytöstä, on keskeisessä asemassa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 
Aloitteen on määrä vähentää päällekkäisyyttä sekä tietojen saatavuudessa ja 
yhdenmukaisuudessa olevia puutteita, joiden vuoksi jo käytettävissä olevia tietoja ei pystytä 
hyödyntämään tehokkaasti.

Yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri täydentää julkisen sektorin hallussa olevien tietojen 
uudelleenkäytöstä ja ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta annettuja direktiivejä. 
Siihen sisältyy lukuisia sellaisia aiheita, joita direktiiveissä ei käsitellä lainkaan, esimerkiksi 
tietojen yhteiskäyttö viranomaisten kesken ja yhteentoimivuus. Joitakin 
paikkatietoinfrastruktuuriin sisältyviä aiheita taas käsitellään myös joko toisessa tai 
kummassakin direktiivissä. Näissä aiheissa paikkatietoinfrastruktuuri menee direktiiviä 
pidemmälle, mutta noudattaa kuitenkin tärkeimpiä direktiiveissä määriteltyjä tavoitteita. 
Yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri ja muut direktiivit eivät siis ole ristiriidassa keskenään.

Ehdotus on toissijaisuusperiaatteen mukainen, sillä yhteisön toiminnalla saavutetaan selkeää 
lisäarvoa. Ehdotuksessa yksittäisten jäsenvaltioiden merkitys on tietenkin siinä mielessä suuri, 
että, että niiden tehtävänä on panna direktiivi täytäntöön. Esittelijä on kuitenkin sitä mieltä, 
että olisi kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, miten toimivaltuudet on jaettu kussakin 
jäsenvaltiossa. 

On olennaisen tärkeää pitää mielessä, että direktiiviehdotuksessa ei edellytetä uusien tietojen 
keräämistä. Yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri perustetaan toimimaan yksittäisissä 
jäsenvaltioissa jo käytettävissä olevien tietojen pohjalta. Saman periaatteen mukaisesti siinä ei 
myöskään aseteta rajoituksia tietojen mittakaavalle. Tämän vuoksi tietojen tarjoajien pelot 
merkittävien lisäkustannusten syntymisestä eivät ole aiheellisia.

Edellä esitetystä huolimatta kaikille jäsenvaltioille aiheutuu uusia rajoitettuja kustannuksia. 
Nämä johtuvat viranomaisten välisen koordinoinnin järjestämisestä, verkkopalvelujen 
toteuttamisesta ja paikkatietojen dokumentoinnista. Lisäksi kustannuksia syntyy 
täytäntöönpanosääntöjen laatimisesta sekä tietojen yhteiskäyttöä koskevien sopimusten 
tekemisestä.

On selvää, että paikkatietoinfrastruktuurilla saavutettavat hyödyt ovat huomattavasti 
suuremmat kuin sen vaatimat investoinnit. Paikkatietoinfrastruktuuri optimoi jo käytettävissä 
olevien tietojen hyödyntämisen mahdollisuudet niin yhteisön kuin jäsenvaltioidenkin tasolla, 
tehostaa toimintaa, vähentää päällekkäisyyttä, tuo mukanaan sosiaalisia hyötyjä, parantaa 
politiikkojen täytäntöönpanoa, lisää innovaatiotoimintaa jne. Paikkatietoinfrastruktuurin 
kaikkia hyötyjä on kuitenkin mahdotonta laskea ja arvioida etukäteen, sillä se palvelee paljon 
tätä suurempia yksityisen ja julkisen sektorin tarkoituksia. Tämän vuoksi esittelijä ei ehdota 
tarkistuksia ehdotuksen kustannuksia koskevaan osaan. 

Paikkatietoinfrastruktuuria koskevaa ehdotusta on usein arvosteltu siitä, että se (saattaa) 
aiheuttaa tietojen tarjoajille tulonmenetyksiä. Direktiivin tarkoituksena ei missään nimessä ole 
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aiheuttaa taloudellisia ongelmia näille organisaatioille. Ehdotuksessa jäsenvaltioille jätetään 
vapaat kädet käsitellä aihetta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sitä, mitä 20 artiklassa on 
säädetty.

Esittelijä ottaa huomioon turvallisuuden ja luottamuksellisuuden sekä niitä koskevat 
huolenaiheet, mutta katsoo, että niitä käsitellään riittävästi 19 artiklassa.

Komitologiaa tarvitaan välttämättä tarkennusten tekemiseksi. Yhteisön 
paikkatietoinfrastruktuurin perustava puitesäädös on sen verran monitahoinen, että siihen 
joudutaan tekemään jatkuvasti teknisiä ja organisatorisia muutoksia. On kuitenkin syytä 
säätää, kuinka suuria muutoksia komitologia saa tehdä direktiiviin. Esittelijä on sitä mieltä, 
että direktiivin soveltamisalan laajentamisesta liitteillä olisi säädettävä 
lainsäädäntömenettelyllä. Lisäksi olisi selvennettävä, miten paikkatietojen käyttäjät ja 
tarjoajat osallistuvat täytäntöönpanoon. Niiden panos on olennaisen tärkeä yhteisön 
paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisen kannalta. Tästä syystä esittelijä on 
tarkistusehdotuksillaan yrittänyt kytkeä kyseiset sidosryhmät tiiviimmin komitologian 
asettamisen valmisteluvaiheeseen.

Muutamat kysymykset, jotka koskevat Euroopan ympäristöviraston erityistä tehtävää 
yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisessa, ovat vielä avoinna. Komission on 
selvitettävä kyseinen asia pikaisesti.

Esittelijän mielestä myös liitteet kaipaavat selvennystä, ja hän ehdottaakin monia tarkistuksia 
liitteiden täsmentämiseksi ja selkeyttämiseksi.

Esittelijä haluaa vielä kerran painottaa, että hän tukee täysin direktiiviehdotuksen 
tavoitteita, mutta ehdottaa joitakin rakentavia ja käytännöllisiä muutoksia, jotka 
tukevat kyseisten tavoitteiden saavuttamista. Yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin olisi 
alkuvaiheessa keskityttävä ympäristöpolitiikkaan, mutta sen olisi pysyttävä avoimena myös 
muille aloille. Jos infrastruktuuri osoittautuu onnistuneeksi, sitä voitaisiin suunnitella 
laajennettavaksi keskipitkällä aikavälillä.


