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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική)

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2007/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Μαρτίου 2007
για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(2)

Το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, που θεσπίστηκε
με την απόφαση αριθ. 1600/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου
2002 (3), απαιτεί να διασφαλιστεί πλήρως ότι η χάραξη της
περιβαλλοντικής πολιτικής της Κοινότητας γίνεται κατά
ολοκληρωμένο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές
και τοπικές διαφορές. Διαπιστώνονται ορισμένα προβλήματα
που αφορούν τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα, την οργάνωση
των χωρικών πληροφοριών και την πρόσβαση σε αυτές, καθώς
και την κοινοχρησία τους, στοιχεία αναγκαία για την
εκπλήρωση των στόχων που ορίζονται στο εν λόγω πρόγραμμα.

(3)

Τα προβλήματα που αφορούν τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα,
την οργάνωση των χωρικών πληροφοριών και την πρόσβαση σε
αυτές, καθώς και την κοινοχρησία τους, είναι κοινά για πλήθος
θεμάτων πολιτικής και ενημέρωσης και απαντώνται σε όλες τις
βαθμίδες των δημοσίων αρχών. Προς επίλυση αυτών των
προβλημάτων απαιτούνται μέτρα για την ανταλλαγή, την
κοινοχρησία, την πρόσβαση και τη χρήση διαλειτουργικών
χωρικών δεδομένων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων από
όλες τις βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης και από
διαφορετικούς κλάδους. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να
δημιουργηθεί υποδομή χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα.

(4)

Η υποδομή χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
(Inspire) θα πρέπει να βοηθά τη χάραξη πολιτικής όσον αφορά
τις πολιτικές και τις δραστηριότητες που ενδέχεται να έχουν
άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον.

(5)

H Inspire θα πρέπει να βασίζεται σε υποδομές χωρικών
πληροφοριών που δημιουργούνται από τα κράτη μέλη, έχουν
καταστεί συμβατές μεταξύ τους βάσει κοινών κανόνων
εφαρμογής και συμπληρώνονται με μέτρα σε επίπεδο
Κοινότητας. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι
υποδομές χωρικών πληροφοριών που δημιουργούνται από τα
κράτη μέλη είναι συμβατές μεταξύ τους και αξιοποιήσιμες σε
κοινοτικό και διασυνοριακό πλαίσιο.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της
Επιτροπής (1),

Ευρωπαϊκής

Οικονομικής

και

Κοινωνικής

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης, υπό το πρίσμα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την
επιτροπή συνδιαλλαγής στις 17 Ιανουαρίου 2007 (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η κοινοτική πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος πρέπει να
αποσκοπεί σε υψηλό επίπεδο προστασίας λαμβάνοντας υπόψη
τις ποικίλες καταστάσεις στις διάφορες περιφέρειες της
Κοινότητας. Επιπλέον, απαιτούνται πληροφορίες, μεταξύ άλλων
χωρικές, για τον καθορισμό και την εφαρμογή της εν λόγω
πολιτικής καθώς και άλλων κοινοτικών πολιτικών στις οποίες
πρέπει να ενταχθούν οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής
προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 της συνθήκης. Για να
επιτευχθεί αυτή η ολοκλήρωση είναι αναγκαίο να θεσπισθεί
μέτρο συντονισμού μεταξύ των χρηστών και των παρόχων των
πληροφοριών, ώστε να είναι δυνατός ο συνδυασμός των
πληροφοριών και της γνώσης που προέρχονται από διάφορους
τομείς.

(1) ΕΕ C 221 της 8.9.2005, σ. 33.
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2005 (ΕΕ C 124
Ε της 25.5.2006, σ. 116), κοινή θέση του Συμβουλίου της
23ης Ιανουαρίου 2006 (ΕΕ C 126 Ε της 30.5.2006, σ. 16) και θέση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2006 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του
Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 2007 και νομοθετικό ψήφισμα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2007 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των δασών
και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα
(Έμφαση στα Δάση) (5), στο πλαίσιο προγραμμάτων
χρηματοδοτούμενων από την Κοινότητα (παραδείγματος χάρη,
δεδομένα εδαφικής κάλυψης Corine, Σύστημα Πληροφοριών
για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών) ή είναι δυνατόν να
προκύπτουν από πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί σε εθνικό
ή περιφερειακό επίπεδο. Η παρούσα οδηγία όχι μόνο θα
συμπληρώσει τις πρωτοβουλίες αυτές παρέχοντας το πλαίσιο
που θα τους προσφέρει τη δυνατότητα να καταστούν
διαλειτουργικές, αλλά θα στηριχθεί επίσης στην υπάρχουσα
πείρα και πρωτοβουλίες ούτως ώστε να μην επαναλαμβάνονται
εργασίες που έχουν ήδη επιτελεσθεί.

(6)

Οι υποδομές χωρικών πληροφοριών στα κράτη μέλη θα πρέπει
να σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα
χωρικά δεδομένα αποθηκεύονται, καθίστανται διαθέσιμα και
διατηρούνται στο πλέον ενδεδειγμένο επίπεδο· ότι είναι
δυνατόν να συνδυάζονται με ομοιόμορφο τρόπο χωρικά
δεδομένα από διαφορετικές πηγές απ’ όλη την Κοινότητα και
ότι είναι δυνατή η κοινοχρησία τους από ποικίλους χρήστες και
για ποικίλες εφαρμογές· ότι τα χωρικά δεδομένα που έχουν
συλλεχθεί από μία μόνο βαθμίδα δημοσίων αρχών μπορούν να
χρησιμοποιούνται από άλλες δημόσιες αρχές· ότι τα χωρικά
δεδομένα διατίθενται υπό όρους που δεν περιορίζουν
αδικαιολόγητα την ευρεία χρήση τους· ότι είναι εύκολη η
εξεύρεση των διαθέσιμων χωρικών δεδομένων, η αξιολόγηση
της καταλληλότητας χρήσης τους και η εξοικείωση με τους
όρους που ισχύουν για τη χρήση τους.

(7)

Οι χωρικές πληροφορίες που διέπονται από την παρούσα
οδηγία και οι πληροφορίες που διέπονται από την οδηγία
2003/4/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση
του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες εν μέρει
επικαλύπτονται (1). Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει
υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/4/EΚ.

(8)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει υπό την επιφύλαξη της
οδηγίας 2003/98/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την περαιτέρω
χρήση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα (2), οι στόχοι της
οποίας συμπληρώνουν τους στόχους της παρούσας οδηγίας.

(13) Στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να καθορίζονται

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την ύπαρξη ή την
κυριότητα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημοσίων
αρχών.

(14) Η υλοποίηση των εθνικών υποδομών θα πρέπει να είναι

(9)

(10) Η δημιουργία της INSPIRE στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα

προσδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία σε άλλες κοινοτικές
πρωτοβουλίες —επωφελούμενη ταυτόχρονα από αυτές— όπως
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου, της
21ης Μαΐου 2002, για τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης
Galileo (3) και η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, «Παγκόσμια
Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας
(GMES) — Ανάπτυξη ικανότητας GMES μέχρι το 2008 —
[Σχέδιο Δράσης (2004-2008)]». Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
εξετάσουν την αξιοποίηση δεδομένων και υπηρεσιών Galileo
και GMES από τη στιγμή που θα διατίθενται, ιδίως εκείνων του
Galileo για χρονική και χωρική αναφορά.
(11) Πολλές πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί σε εθνικό και κοινοτικό

επίπεδο για τη συλλογή, εναρμόνιση ή οργάνωση της διάδοσης
ή της χρήσης των χωρικών πληροφοριών. Οι πρωτοβουλίες του
είδους αυτού μπορούν να καθιερώνονται με κοινοτική
νομοθεσία, όπως η απόφαση 2000/479/ΕΚ της Επιτροπής,
της 17ης Ιουλίου 2000, περί υιοθέτησης ευρωπαϊκού
μητρώου ρυπογόνων εκπομπών (EPER) σύμφωνα με το
άρθρο 15 της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά
με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης
(IPPC) (4) και ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 2152/2003 του
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

41 της 14.2.2003, σ. 26.
345 της 31.12.2003, σ. 90.
138 της 28.5.2002, σ. 1.
192 της 28.7.2000, σ. 36.

(12) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε χωρικά

δεδομένα τα οποία οι ίδιες οι δημόσιες αρχές έχουν στην
κατοχή τους ή κατέχουν τρίτοι για λογαριασμό των δημοσίων
αρχών και στη χρήση χωρικών δεδομένων από δημόσιες αρχές
για την άσκηση της δημόσιας αποστολής τους. Ωστόσο, υπό
ορισμένους όρους, η οδηγία θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται
σε χωρικά δεδομένα που κατέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
εκτός των δημοσίων αρχών, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν
λόγω φυσικά ή νομικά πρόσωπα το ζητούν.

απαιτήσεις για τη συλλογή νέων δεδομένων ή για τη διαβίβαση
αυτών των πληροφοριών στην Επιτροπή, δεδομένου ότι τα
θέματα αυτά ρυθμίζονται από άλλη περιβαλλοντική νομοθεσία.

προοδευτική και, κατά συνέπεια, στα θέματα χωρικών
δεδομένων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία θα
πρέπει να δίδονται διαφορετικοί βαθμοί προτεραιότητας. Για
την υλοποίηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός στον
οποίο υπάρχει ανάγκη χωρικών δεδομένων για ευρεία κλίμακα
εφαρμογών σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής, οι
προτεραιότητες των δράσεων που προβλέπονται υπό τις
κοινοτικές πολιτικές για τις οποίες χρειάζονται εναρμονισμένα
χωρικά δεδομένα και η πρόοδος που έχει ήδη επιτευχθεί με τις
προσπάθειες εναρμόνισης που έχουν καταβληθεί στα κράτη
μέλη.

(15) Η απώλεια χρόνου και πόρων για την αναζήτηση ήδη

υπαρχόντων χωρικών δεδομένων ή για να διαπιστωθεί κατά
πόσον είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν αυτά για
συγκεκριμένο σκοπό αποτελεί καίριο εμπόδιο για την πλήρη
αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων. Τα κράτη μέλη θα
πρέπει, κατά συνέπεια, να παρέχουν περιγραφές των διαθέσιμων
συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων υπό μορφή
μεταδεδομένων.

(16) Επειδή η ευρύτατη ποικιλία των μορφοτύπων και δομών

οργάνωσης των χωρικών δεδομένων και της πρόσβασης σε
αυτά στην Κοινότητα εμποδίζει την αποτελεσματική εκπόνηση,
εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της κοινοτικής
νομοθεσίας που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα το περιβάλλον, θα
πρέπει να προβλεφθούν εκτελεστικά μέτρα ώστε να
(5) ΕΕ L 324 της 11.12.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 788/2004 (ΕΕ L 138 της 30.4.2004, σ. 17).
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διευκολυνθεί η χρήση των χωρικών δεδομένων από
διαφορετικές πηγές σε όλα τα κράτη μέλη. Ο σχεδιασμός
των μέτρων αυτών θα πρέπει να καθιστά διαλειτουργικά τα
σύνολα χωρικών δεδομένων και τα κράτη μέλη θα πρέπει να
εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε δεδομένα ή πληροφορίες, τα
οποία χρειάζονται για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα, θα
διατίθενται με όρους που δεν περιορίζουν την εφαρμογή τους
προς τον σκοπό αυτό. Οι εκτελεστικές διατάξεις θα πρέπει να
βασίζονται, ει δυνατόν, σε διεθνή πρότυπα και δεν θα πρέπει να
συνεπάγονται υπερβολικό κόστος για τα κράτη μέλη.

(17) Οι δικτυακές υπηρεσίες είναι αναγκαίες για την κοινοχρησία

χωρικών δεδομένων από τις διάφορες βαθμίδες της δημόσιας
διοίκησης στην Κοινότητα. Αυτές οι δικτυακές υπηρεσίες
θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα εξεύρεσης,
μετασχηματισμού, απεικόνισης και τηλεφόρτωσης από την
υποδομή (download) των χωρικών δεδομένων και επίκληση
χωρικών δεδομένων και υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι
υπηρεσίες του δικτύου θα πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με
συμφωνημένες προδιαγραφές και ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων,
ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των υποδομών
που έχουν συγκροτηθεί από τα κράτη μέλη. Το δίκτυο
υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την τεχνική
δυνατότητα που θα επιτρέπει στις δημόσιες αρχές να καθιστούν
διαθέσιμα τα σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών δεδομένων.

(18) Ορισμένα σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων σχετικών

με κοινοτικές πολιτικές, οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, αφορούν το
περιβάλλον, τελούν υπό την κατοχή ή τη διαχείριση τρίτων.
Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσφέρουν σε
τρίτους τη δυνατότητα να συμβάλλουν στις εθνικές υποδομές,
υπό τον όρο ότι δεν υποβαθμίζεται η συνοχή και η ευκολία
χρήσης των χωρικών δεδομένων και των υπηρεσιών χωρικών
δεδομένων που καλύπτονται από τις υποδομές αυτές.

(19) Η πείρα στα κράτη μέλη έχει δείξει ότι είναι σημαντικό, για την

επιτυχή υλοποίηση υποδομής χωρικών πληροφοριών, να
διατίθεται δωρεάν στο κοινό ένας ελάχιστος αριθμός
υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει λοιπόν να προσφέρουν
κατ’ ελάχιστον και δωρεάν τις υπηρεσίες εξεύρεσης και, εφόσον
συντρέχουν ορισμένοι ειδικοί όροι, απεικόνισης συνόλων
χωρικών δεδομένων.

(20) Για να βοηθηθεί η ενσωμάτωση των εθνικών υποδομών στην

Inspire, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν πρόσβαση στις
υποδομές τους μέσω της δικτυακής πύλης γεωγραφικών
δεδομένων (geo-portal) της Κοινότητας που διαχειρίζεται η
Επιτροπή, καθώς και μέσω οποιωνδήποτε σημείων πρόσβασης
που αποφασίζουν να διαχειρισθούν τα ίδια.

(21) Για να καταστούν διαθέσιμες οι πληροφορίες από διαφορετικές

βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να
εξαλείψουν τα πρακτικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν εν
προκειμένω, οι δημόσιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο όταν ασκούν δημόσια αποστολή που έχει
ενδεχομένως άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
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αποστολής τους. Η πρόσβαση μπορεί να παρακωλύεται εάν
εξαρτάται από εξατομικευμένες και ειδικές διαπραγματεύσεις
μεταξύ δημοσίων αρχών κάθε φορά που απαιτείται πρόσβαση.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα
ώστε να αποτρέπουν τέτοιου είδους πρακτικά εμπόδια
στην κοινοχρησία δεδομένων, παραδείγματος χάρη με
προγενέστερες συμφωνίες μεταξύ των δημόσιων αρχών.

(23) Όταν μια δημόσια αρχή παρέχει σε άλλη δημόσια αρχή του

ιδίου κράτους μέλους σύνολα χωρικών δεδομένων και
υπηρεσίες χωρικών δεδομένων που απαιτούνται για την
εκπλήρωση υποχρεώσεων αναφοράς δυνάμει της κοινοτικής
νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος, το εν λόγω κράτος
μέλος θα πρέπει να είναι ελεύθερο να αποφασίσει εάν τα
ανωτέρω σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων θα
υπαχθούν ή όχι σε τέλη. Οι μηχανισμοί για την κοινοχρησία
συνόλων χωρικών δεδομένων και υπηρεσιών χωρικών
δεδομένων μεταξύ της κυβέρνησης και άλλων δημόσιων
υπηρεσιών και φυσικών ή νομικών προσώπων που εκτελούν
δημόσια διοικητικά καθήκοντα δυνάμει του εθνικού τους
δικαίου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να
προστατεύεται η οικονομική βιωσιμότητα των δημόσιων αρχών,
ιδίως εκείνων οι οποίες έχουν καθήκον είσπραξης εσόδων. Σε
κάθε περίπτωση, το καταλογιζόμενο κόστος δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής
και διάδοσης μαζί με μιαν εύλογη απόδοση επενδύσεως.

(24) Η παροχή δικτυακών υπηρεσιών θα πρέπει να υλοποιηθεί με

απόλυτη τήρηση των αρχών σχετικά με την προστασία των
προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 95/46/EK του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών (1).

(25) Τα πλαίσια για την κοινοχρησία των χωρικών δεδομένων

μεταξύ δημοσίων αρχών που υποχρεούνται σε κοινοχρησία
βάσει των διατάξεων της οδηγίας θα πρέπει να είναι ουδέτερα
έναντι των προαναφερόμενων δημοσίων αρχών εντός κάθε
κράτους μέλους, αλλά και έναντι των δημοσίων αρχών άλλων
κρατών μελών και των οργάνων της Κοινότητας. Δεδομένου ότι
τα όργανα και οι οργανισμοί της Κοινότητας χρειάζονται συχνά
να ενσωματώσουν και να αξιολογήσουν χωρικές πληροφορίες
από όλα τα κράτη μέλη, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα
πρόσβασης και χρήσης χωρικών δεδομένων και υπηρεσιών
χωρικών δεδομένων υπό εναρμονισμένους όρους.

(26) Προκειμένου να προσφερθούν κίνητρα για την ανάπτυξη

υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από τρίτα μέρη, προς όφελος
τόσο των δημοσίων αρχών όσο και του κοινού, είναι
απαραίτητο να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε χωρικά δεδομένα
που υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια ή τα εθνικά σύνορα.

(27) Για την αποτελεσματική υλοποίηση των υποδομών χωρικών

πληροφοριών απαιτείται συντονισμός όλων όσοι ενδιαφέρονται
για τη συγκρότηση τέτοιων υποδομών, ανεξαρτήτως εάν
συμβάλλουν με χωρικές πληροφορίες ή είναι χρήστες τους.
Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να καθιερωθούν κατάλληλες δομές

(22) Οι δημόσιες αρχές πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στα

σχετικά σύνολα χωρικών δεδομένων και στις υπηρεσίες
χωρικών δεδομένων κατά την εκτέλεση της δημόσιας

(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
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συντονισμού οι οποίες θα καλύπτουν τα διάφορα επίπεδα
διακυβέρνησης και θα λαμβάνουν υπόψη την κατανομή
εξουσιών και ευθυνών εντός των κρατών μελών.

και διατάξεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις
υποχρεώσεις των δικτυακών υπηρεσιών. Δεδομένου ότι τα εν
λόγω μέτρα είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο
τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με την προσθήκη νέων
μη ουσιωδών στοιχείων, θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της
απόφασης 1999/468/EΚ.

(28) Για να αξιοποιηθεί η τελευταία λέξη της τεχνικής και η

συγκεκριμένη εμπειρία στον τομέα των υποδομών
πληροφοριών, ενδείκνυται να υποστηρίζονται τα αναγκαία για
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας μέτρα από διεθνή
πρότυπα και από πρότυπα που έχουν εγκριθεί από
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης σύμφωνα με τη
διαδικασία που ορίζεται στην οδηγία 98/34/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση διαδικασίας
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της
κοινωνίας των πληροφοριών (1).

(34) Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για αποφάσεις σχετικά με την

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και με τη μελλοντική εξέλιξη
της Inspire απαιτούν τη συνεχή παρακολούθηση της
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και την τακτική υποβολή
εκθέσεων.
(35) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η

καθιέρωση της Inspire, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από
τα κράτη μέλη λόγω των διεθνικών πτυχών και της γενικής
ανάγκης συντονισμού των όρων πρόσβασης στις χωρικές
πληροφορίες, ανταλλαγής και κοινοχρησίας τους εντός της
Κοινότητας, και μπορεί, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα σε
κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5
της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του
ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία
για την επίτευξη του στόχου αυτού όρια,

(29) Δεδομένου ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, ο

οποίος ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του
Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων σχετικά με το
Περιβάλλον (2), έχει ως καθήκον να παρέχει στην Κοινότητα
αντικειμενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες σε
κοινοτικό επίπεδο και αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση
της ροής των σχετικών με την άσκηση πολιτικής
περιβαλλοντικών πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και των
οργάνων της Κοινότητας, θα πρέπει να συμβάλει ενεργά στην
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

(30) Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη

βελτίωση της νομοθεσίας (3), τα κράτη μέλη παροτρύνονται να
καταρτίσουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της
Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι αποτυπώνουν,
στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία μεταξύ της παρούσας
οδηγίας και των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και να
τους δημοσιοποιούν.
(31) Τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της

παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (4).
(32) Ιδίως, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να προσαρμόζει

την περιγραφή των υπαρχόντων θεμάτων χωρικών δεδομένων
που απαριθμούνται στα παραρτήματα I, II και III. Δεδομένου
ότι τα εν λόγω μέτρα είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως
αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της
παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της
απόφασης 1999/468/EΚ.
(33) Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει

εκτελεστικές διατάξεις καθορίζουσες τεχνικές ρυθμίσεις για τη
διαλειτουργικότητα και την εναρμόνιση των συνόλων και
υπηρεσιών χωρικών δεδομένων, διατάξεις διέπουσες τους
όρους πρόσβασης στα εν λόγω σύνολα και υπηρεσίες, καθώς
(1) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με την πράξη προσχώρησης του 2003.
(2) ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1).
(3) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
(4) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την
απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
1. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι ο καθορισμός των γενικών
κανόνων που αποσκοπούν στη δημιουργία της υποδομής χωρικών
πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (εφεξής Inspire), για τους
σκοπούς των περιβαλλοντικών πολιτικών της Κοινότητας και της
άσκησης πολιτικών ή δραστηριοτήτων που ενδέχεται να έχουν
αντίκτυπο στο περιβάλλον.
2. Η Inspire βασίζεται σε υποδομές χωρικών πληροφοριών που
έχουν δημιουργήσει και διαχειρίζονται τα κράτη μέλη.
Άρθρο 2
1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των οδηγιών
2003/4/EΚ και 2003/98/EΚ.
2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ύπαρξη ή την κυριότητα
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημοσίων αρχών.
Άρθρο 3
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
1.

«υποδομή χωρικών πληροφοριών»: μεταδεδομένα, σύνολα
χωρικών δεδομένων και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων·
δικτυακές υπηρεσίες και τεχνολογίες· συμφωνίες κοινοχρησίας,
πρόσβασης και χρήσης· και μηχανισμοί, μέθοδοι και
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διαδικασίες συντονισμού και παρακολούθησης που
θεσπίζονται, λειτουργούν ή διατίθενται σύμφωνα με την
παρούσα οδηγία·
2.

3.

4.

«χωρικά δεδομένα»: οποιαδήποτε δεδομένα αφορούν άμεσα ή
έμμεσα συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή·
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Άρθρο 4

1. Η παρούσα οδηγία καλύπτει σύνολα χωρικών δεδομένων που
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)

αφορούν περιοχή επί της οποίας ένα κράτος μέλος έχει και/ή
ασκεί δικαιοδοτικά δικαιώματα,

β)

είναι σε ηλεκτρονική μορφή,

γ)

βρίσκονται στην κατοχή ενός εκ των κατωτέρω ή στην κατοχή
τρίτου για λογαριασμό ενός εκ των κατωτέρω:

«σύνολο χωρικών δεδομένων»: αναγνωρίσιμη συλλογή χωρικών
δεδομένων·
«υπηρεσίες χωρικών δεδομένων»: πράξεις οι οποίες είναι δυνατό
να εκτελούνται, με την επίκληση εφαρμογής πληροφορικής,
στα χωρικά δεδομένα που περιέχονται στα σύνολα χωρικών
δεδομένων ή στα σχετικά μεταδεδομένα·

5.

«χωροαντικείμενο»: αφηρημένη παρουσίαση υλικού φαινομένου
που σχετίζεται με συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφική
περιοχή·

6.

«μεταδεδομένα»: πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν σύνολα
χωρικών δεδομένων και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων και
καθιστούν δυνατή την εξεύρεση, την απογραφή και τη χρήση
τους·

7.

«διαλειτουργικότητα»: η δυνατότητα συνδυασμού συνόλων
χωρικών δεδομένων και η δυνατότητα διάδρασης υπηρεσιών,
χωρίς επανειλημμένη παρέμβαση του χειριστή, ώστε να
επιτυγχάνεται συνεκτικό αποτέλεσμα και να ενισχύεται η
προστιθέμενη αξία των συνόλων δεδομένων και των υπηρεσιών·

δ)

8.

«δικτυακή πύλη γεωγραφικών πληροφοριών Inspire»:
ιστοσελίδα, ή ισοδύναμο μέσο, που παρέχει πρόσβαση στις
υπηρεσίες του άρθρου 11 παράγραφος 1·

9.

«δημόσια αρχή»:

i)

δημόσιας αρχής και έχουν παραχθεί ή παραληφθεί από
δημόσια αρχή ή τα διαχειρίζεται ή τα ενημερώνει η εν
λόγω αρχή και εμπίπτουν στο πεδίο των δημοσίων
καθηκόντων της,

ii)

τρίτου στον οποίον έχει διατεθεί το δίκτυο σύμφωνα με
το άρθρο 12,

αφορούν ένα ή περισσότερα από τα θέματα που απαριθμούνται
στα παραρτήματα Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ.

2. Σε περιπτώσεις όπου πολλαπλά ταυτόσημα αντίγραφα του ίδιου
συνόλου χωρικών δεδομένων βρίσκονται στην κατοχή διαφόρων
δημόσιων αρχών ή στην κατοχή τρίτου για λογαριασμό διαφόρων
δημόσιων αρχών, η παρούσα οδηγία ισχύει μόνο για το σύνολο
αναφοράς από το οποίο προέρχονται τα διάφορα αντίγραφα.
3. Η παρούσα οδηγία καλύπτει επίσης τις υπηρεσίες χωρικών
δεδομένων που αφορούν τα δεδομένα τα οποία περιέχονται στα
σύνολα χωρικών δεδομένων της παραγράφου 1.

α)

οποιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλη δημόσια διοίκηση,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συμβουλευτικών
φορέων, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,

4. Η παρούσα οδηγία δεν απαιτεί συλλογή νέων χωρικών
δεδομένων.

β)

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί
δημόσια διοικητικά καθήκοντα δυνάμει του εθνικού
δικαίου, συμπεριλαμβανομένων ειδικών αρμοδιοτήτων,
δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών σχετικών με το περιβάλλον,
και

5. Στην περίπτωση συνόλων χωρικών δεδομένων που πληρούν την
προϋπόθεση της παραγράφου 1 στοιχείο γ), αλλά τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας των οποίων κατέχει τρίτος, επιτρέπεται στη
δημόσια αρχή να ενεργεί δυνάμει της παρούσας οδηγίας μόνον με τη
συναίνεση του εν λόγω τρίτου.

γ)

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί
καθήκοντα ή αρμοδιότητες δημόσιας αρχής ή παρέχει
δημόσιες υπηρεσίες σχετικά με το περιβάλλον, υπό τον
έλεγχο φορέα ή προσώπου που εμπίπτει στα στοιχεία α) ή
β).

6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η παρούσα οδηγία
καλύπτει τα σύνολα χωρικών δεδομένων τα οποία κατέχει δημόσια
αρχή ή τρίτος για λογαριασμό δημόσιας αρχής που λειτουργεί στην
κατώτατη βαθμίδα διακυβέρνησης εντός κράτους μέλους μόνον εάν
το κράτος μέλος έχει νόμους ή κανονισμούς που απαιτούν τη
συλλογή ή τη διάδοσή τους.

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι, όταν φορείς ή θεσμοί
ενεργούν υπό δικαστική ή νομοθετική ιδιότητα, δεν πρέπει να
θεωρούνται δημόσιες αρχές για τους σκοπούς της παρούσας
οδηγίας·
10. «τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι
δημόσια αρχή.

7. Η περιγραφή των υπαρχόντων θεμάτων δεδομένων των
παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ είναι δυνατό να προσαρμόζεται σύμφωνα
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 22
παράγραφος 3, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελισσόμενες
ανάγκες για χωρικά δεδομένα προς στήριξη των κοινοτικών
πολιτικών οι οποίες αφορούν το περιβάλλον.
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25.4.2007
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 5
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δημιουργούνται μεταδεδομένα
για τα σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών δεδομένων που
αντιστοιχούν στα θέματα των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και ότι τα
μεταδεδομένα αυτά καθίστανται επίκαιρα.
2. Τα μεταδεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με:
α)

τη συμμόρφωση των συνόλων χωρικών δεδομένων προς τις
εκτελεστικές διατάξεις του άρθρου 7, παράγραφος 1,

β)

τους όρους που ισχύουν για την πρόσβαση στα σύνολα και τις
υπηρεσίες χωρικών δεδομένων και τη χρήση τους, και, ανάλογα
με την περίπτωση, τα αντίστοιχα τέλη,

γ)

την ποιότητα και την εγκυρότητα των συνόλων χωρικών
δεδομένων,

δ)

τις δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τη δημιουργία, τη
διαχείριση, τη συντήρηση και τη διανομή των συνόλων και
υπηρεσιών χωρικών δεδομένων,

ε)

τους περιορισμούς πρόσβασης του κοινού και τους λόγους των
περιορισμών αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 13.

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να
εξασφαλίσουν ότι τα μεταδεδομένα είναι πλήρη και ποιότητας
επαρκούς για την εκπλήρωση του σκοπού του σημείου 6 του
άρθρου 3.
4. Διατάξεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θεσπίζονται
έως τις 15 Μαΐου 2008, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία
του άρθρου 22 παράγραφος 2. Οι διατάξεις αυτές λαμβάνουν
υπόψη τα σχετικά υπάρχοντα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις
χρηστών, ιδίως όσον αφορά τα μεταδεδομένα περί εγκυρότητας.
Άρθρο 6
Τα κράτη μέλη δημιουργούν τα μεταδεδομένα που προβλέπονται
στο άρθρο 5 σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
α)

το αργότερο 2 έτη από την ημερομηνία θέσπισης των
εκτελεστικών διατάξεων σύμφωνα με το άρθρο 5
παράγραφος 4, όσον αφορά τα σύνολα χωρικών δεδομένων
που αντιστοιχούν στα θέματα των παραρτημάτων Ι και ΙΙ,

β)

το αργότερο 5 έτη από την ημερομηνία θέσπισης των
εκτελεστικών διατάξεων σύμφωνα με το άρθρο 5
παράγραφος 4, όσον αφορά τα σύνολα χωρικών δεδομένων
που αντιστοιχούν στα θέματα του παραρτήματος ΙΙΙ.

Άρθρο 7
1. Εκτελεστικές διατάξεις που καθορίζουν τις τεχνικές ρυθμίσεις
για τη διαλειτουργικότητα και, εφόσον είναι εφικτό, την εναρμόνιση
των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων, και οι οποίες έχουν
ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται με την
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 22 παράγραφος 3.
Κατά τη σύνταξη των εκτελεστικών διατάξεων, λαμβάνονται υπόψη
οι σχετικές απαιτήσεις των χρηστών, οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες
και τα διεθνή πρότυπα για την εναρμόνιση των συνόλων χωρικών
δεδομένων, καθώς επίσης η σκοπιμότητα και οι συγκρίσεις κόστουςωφελείας. Εφόσον οργανισμοί που έχουν συσταθεί βάσει του
διεθνούς δικαίου έχουν υιοθετήσει συναφή πρότυπα προκειμένου
να εξασφαλίσουν διαλειτουργικότητα ή εναρμόνιση των συνόλων και
των υπηρεσιών χωρικών δεδομένων, τα πρότυπα αυτά
ενσωματώνονται, και τα υπάρχοντα τεχνικά μέσα μνημονεύονται,
εάν είναι σκόπιμο, στις εκτελεστικές διατάξεις της παρούσας
παραγράφου.

2. Ως βάση ανάπτυξης των εκτελεστικών διατάξεων που
προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε
αναλύσεις για να εξασφαλισθεί ότι οι διατάξεις είναι σκόπιμες και
αναλογικές ως προς το πιθανό τους κόστος και ωφελήματα και
χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών από κοινού με
την επιτροπή του άρθρου 22 παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη, όταν
τους ζητείται, παρέχουν στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες
προκειμένου να προβεί στις εν λόγω αναλύσεις.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα σύνολα χωρικών
δεδομένων που συνελέγησαν και αναδιαρθρώθηκαν σε μεγάλη
έκταση πρόσφατα και οι αντίστοιχες υπηρεσίες χωρικών δεδομένων
διατίθενται σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις της παραγράφου
1 εντός δύο ετών από τη θέσπισή τους και ότι τα λοιπά σύνολα και
υπηρεσίες χωρικών δεδομένων, τα οποία είναι ακόμη εν χρήσει,
διατίθενται σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις εντός επτά ετών
από τη θέσπισή τους. Τα σύνολα χωρικών δεδομένων καθίστανται
διαθέσιμα σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις είτε μέσω της
προσαρμογής των υπαρχόντων συνόλων χωρικών δεδομένων είτε
μέσω των υπηρεσιών μετασχηματισμού του άρθρου 11
παράγραφος 1 στοιχείο δ).

4. Οι εκτελεστικές διατάξεις της παραγράφου 1 καλύπτουν τον
ορισμό και την ταξινόμηση των χωροαντικειμένων που αφορούν
σύνολα χωρικών δεδομένων τα οποία σχετίζονται με τα θέματα των
παραρτημάτων Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ και τον τρόπο γεωαναφοράς των χωρικών
αυτών δεδομένων.

5. Αντιπρόσωποι των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, καθώς και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
ενδιαφέρονται για τα χωρικά δεδομένα λόγω του ρόλου τους στην
υποδομή χωρικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των
χρηστών, των παραγωγών, των παρόχων υπηρεσιών προστιθέμενης
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αξίας ή οποιουδήποτε συντονιστικού φορέα, έχουν τη δυνατότητα να
συμμετέχουν σε προπαρασκευαστικές συζητήσεις για το περιεχόμενο
των εκτελεστικών διατάξεων της παραγράφου 1, πριν αυτές
εξεταστούν από την επιτροπή του άρθρου 22 παράγραφος 1.

κατατάξεων, που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τις
εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 7,
παράγραφος 1, διατίθενται στις δημόσιες αρχές ή σε τρίτους υπό
όρους που δεν περιορίζουν τη χρήση τους για τον σκοπό αυτόν.

Άρθρο 8

2. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνοχή των χωρικών δεδομένων
που αφορούν γεωγραφικό χαρακτηριστικό, η τοποθεσία του οποίου
εκτείνεται εκατέρωθεν της μεθορίου δύο ή περισσότερων κρατών
μελών, τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, αποφασίζουν, με αμοιβαία
συναίνεση, σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης και τη θέση των
κοινών αυτών χαρακτηριστικών.

1. Στην περίπτωση συνόλων χωρικών δεδομένων που αντιστοιχούν
σε ένα ή περισσότερα θέματα του παραρτήματος Ι ή ΙΙ, οι
εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4
του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

2. Οι εκτελεστικές διατάξεις πραγματεύονται τα ακόλουθα
ζητήματα χωρικών δεδομένων:
α)

ένα κοινό πλαίσιο για τη μονοσήμαντη αναγνώριση
χωροαντικειμένων, στα οποία είναι δυνατόν να απεικονίζονται
τα αναγνωριστικά που υπάρχουν δυνάμει των εθνικών
συστημάτων προκειμένου να εξασφαλίζεται η μεταξύ τους
διαλειτουργικότητα,

β)

τη σχέση μεταξύ χωροαντικειμένων,

γ)

τα βασικά χαρακτηριστικά και τα αντίστοιχα πολύγλωσσα
γλωσσάρια που απαιτούνται συνήθως για τις πολιτικές που
μπορεί να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον,

δ)

πληροφορίες σχετικές με τη χρονική συνιστώσα των δεδομένων,

ε)

ενημέρωση των δεδομένων.

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 11
1. Για τα σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών δεδομένων για τα
οποία έχουν δημιουργηθεί μεταδεδομένα σύμφωνα με την παρούσα
οδηγία, τα κράτη μέλη δημιουργούν και διαχειρίζονται δίκτυο των
ακόλουθων υπηρεσιών:
α)

υπηρεσίες εξεύρεσης που καθιστούν δυνατή την αναζήτηση
συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων με βάση το
περιεχόμενο των αντίστοιχων μεταδεδομένων και την οπτική
παρουσίαση του περιεχομένου των μεταδεδομένων,

β)

υπηρεσίες απεικόνισης που καθιστούν δυνατή, τουλάχιστον,
την οπτική παρουσίαση, την πλοήγηση, τη μεγέθυνση/
σμίκρυνση, τη μετακίνηση του κέντρου (pan) ή την υπέρθεση
(overlay) ορατών συνόλων χωρικών δεδομένων και την οπτική
απεικόνιση των πληροφοριών υπομνήματος και οποιουδήποτε
σχετικού περιεχομένου μεταδεδομένων,

γ)

4. Οι εκτελεστικές διατάξεις εκπονούνται έτσι ώστε να
εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που προκύπτουν από διαφορετικά
σύνολα χωρικών δεδομένων είναι συγκρίσιμες όσον αφορά τις πτυχές
που προβλέπονται στο άρθρο 7, παράγραφος 4, και στην παράγραφο
2 του παρόντος άρθρου.

υπηρεσίες τηλεφόρτωσης από την υποδομή (download) που
καθιστούν δυνατή την τηλεφόρτωση από την υποδομή
αντιγράφων συνόλων χωρικών δεδομένων ή μερών τους και,
εφόσον είναι εφικτό, την άμεση πρόσβαση σε αυτά,

δ)

υπηρεσίες μετασχηματισμού οι οποίες καθιστούν δυνατό τον
μετασχηματισμό των συνόλων χωρικών δεδομένων με στόχο
την επίτευξη διαλειτουργικότητας,

Άρθρο 9

ε)

υπηρεσίες οι οποίες καθιστούν δυνατή την επίκληση υπηρεσιών
δεδομένων.

3. Οι εκτελεστικές διατάξεις εκπονούνται έτσι ώστε να
εξασφαλίζουν τη συνέπεια μεταξύ μεμονωμένων στοιχείων
πληροφοριών που αφορούν την ίδια τοποθεσία ή μεταξύ στοιχείων
πληροφοριών που αφορούν το ίδιο αντικείμενο υπό διαφορετικές
κλίμακες.

Οι εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 7
παράγραφος 1 εκδίδονται σύμφωνα με το ακόλουθο
χρονοδιάγραμμα:
α)

β)

όχι αργότερα από τις 15 Μαΐου 2009, όσον αφορά τα σύνολα
χωρικών δεδομένων που υπάγονται στα θέματα του
παραρτήματος Ι,
όχι αργότερα από τις 15 Μαΐου 2012, όσον αφορά τα σύνολα
χωρικών δεδομένων που υπάγονται στα θέματα των
παραρτημάτων ΙΙ ή ΙΙΙ.

Οι υπηρεσίες αυτές λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές απαιτήσεις των
χρηστών και είναι εύχρηστες, διαθέσιμες στο κοινό και προσιτές μέσω
του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε άλλου τηλεπικοινωνιακού μέσου.
2. Για τους σκοπούς των υπηρεσιών της παραγράφου 1 στοιχείο α),
εφαρμόζεται τουλάχιστον ο ακόλουθος συνδυασμός κριτηρίων
αναζήτησης:
α)

λέξεις-κλειδιά,

Άρθρο 10

β)

ταξινόμηση χωρικών δεδομένων και υπηρεσιών,

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες,
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, κωδίκων και τεχνικών

γ)

ποιότητα και εγκυρότητα των συνόλων χωρικών δεδομένων,
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δ)

βαθμός συμμόρφωσης προς τις εκτελεστικές διατάξεις που
προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1,

ε)

γεωγραφική τοποθεσία,

συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου συμφέροντος για την
τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των στατιστικών
στοιχείων και του φορολογικού απορρήτου,
ε)

στ) όροι που ισχύουν για την πρόσβαση στα σύνολα και τις
υπηρεσίες χωρικών δεδομένων και τη χρήση τους,
ζ)

δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τη δημιουργία, τη
διαχείριση, τη συντήρηση και τη διανομή των συνόλων και
υπηρεσιών χωρικών δεδομένων.

25.4.2007

τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,

στ) τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων ή/και
αρχείων που αφορούν φυσικό πρόσωπο, όταν το εν λόγω
πρόσωπο δεν έχει συναινέσει στη δημοσιοποίηση των
πληροφοριών, εφόσον ο εμπιστευτικός χαρακτήρας
προβλέπεται από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο,

3. Οι υπηρεσίες μετασχηματισμού της παραγράφου 1 στοιχείο δ)
συνδυάζονται με τις άλλες υπηρεσίες της εν λόγω παραγράφου κατά
τρόπον ώστε να καθίσταται δυνατή η λειτουργία όλων αυτών των
υπηρεσιών σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται
στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

ζ)

τα συμφέροντα προστασίας οποιουδήποτε προσώπου το οποίο
έχει δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες εθελουσίως χωρίς να
του επιβάλλεται ή να είναι δυνατό να του επιβληθεί νομική
υποχρέωση, εκτός εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει
συναινέσει στη δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών,

Άρθρο 12

η)

την προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο αναφέρονται οι
πληροφορίες αυτές, όπως ο εντοπισμός σπάνιων ειδών.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι δημόσιες αρχές διαθέτουν την
τεχνική δυνατότητα να συνδέουν τα οικεία σύνολα και υπηρεσίες
χωρικών δεδομένων με το δίκτυο του άρθρου 11 παράγραφος 1. Η
υπηρεσία αυτή είναι επίσης διαθέσιμη, κατόπιν σχετικού αιτήματος,
σε τρίτους, τα σύνολα και οι υπηρεσίες χωρικών δεδομένων των
οποίων τηρούν τις εκτελεστικές διατάξεις με τις οποίες καθορίζονται
υποχρεώσεις όσον αφορά ιδίως τα μεταδεδομένα, τις δικτυακές
υπηρεσίες και τη διαλειτουργικότητα.
Άρθρο 13
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1, τα κράτη
μέλη μπορούν να περιορίζουν την πρόσβαση του κοινού σε σύνολα
χωρικών δεδομένων και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων μέσω των
υπηρεσιών του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), όταν η
πρόσβαση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις διεθνείς σχέσεις,
τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική άμυνα.

2. Οι λόγοι περιορισμού της πρόσβασης που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 ερμηνεύονται συσταλτικά, λαμβανομένου υπόψη, για
τη συγκεκριμένη περίπτωση, του δημόσιου συμφέροντος που
εξυπηρετεί η παροχή πρόσβασης. Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση,
το δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετεί η δημοσιοποίηση σταθμίζεται
συγκριτικά προς το συμφέρον που εξυπηρετεί η περιορισμένη ή υπό
προϋποθέσεις πρόσβαση. Τα κράτη μέλη δεν δύνανται, δυνάμει της
παραγράφου 1 στοιχεία α), δ), στ), ζ) και η), να περιορίζουν την
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με εκπομπές στο περιβάλλον.
3. Στο πλαίσιο αυτό, και για τους σκοπούς της εφαρμογής της
παραγράφου 1 στοιχείο στ), τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την
τήρηση των απαιτήσεων της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
Άρθρο 14

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη
μπορούν να περιορίζουν την πρόσβαση του κοινού σε σύνολα
χωρικών δεδομένων και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων μέσω των
υπηρεσιών του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ε) ή στις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου του άρθρου 14 παράγραφος 3,
όταν η πρόσβαση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά:
α)

τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των διαδικασιών των δημόσιων
αρχών, εφόσον ο εμπιστευτικός αυτός χαρακτήρας προβλέπεται
από τον νόμο,

β)

τις διεθνείς σχέσεις, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική άμυνα,

γ)

τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τη δυνατότητα κάθε προσώπου
να τύχει δίκαιης δίκης ή τη δυνατότητα δημόσιας αρχής να
διεξάγει έρευνα ποινικού ή πειθαρχικού χαρακτήρα,

δ)

τον εμπιστευτικό χαρακτήρα εμπορικών ή βιομηχανικών
πληροφοριών, όταν το εθνικό ή κοινοτικό δίκαιο προβλέπει
τον εμπιστευτικό αυτό χαρακτήρα προκειμένου να
προστατευθεί
θεμιτό
οικονομικό
συμφέρον,

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες του άρθρου 11
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) διατίθενται δωρεάν στο κοινό.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη
μπορούν να επιτρέψουν σε μια δημόσια αρχή παρέχουσα υπηρεσία
του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) να επιβάλλει τέλη όταν τα
τέλη αυτά εξασφαλίζουν τη διατήρηση των συνόλων χωρικών
δεδομένων και των αντίστοιχων υπηρεσιών δεδομένων, ιδίως εφόσον
πρόκειται για πολύ μεγάλους όγκους δεδομένων τα οποία
καθίστανται επίκαιρα επί τακτικής βάσεως.
3. Δεδομένα που διατίθενται μέσω των υπηρεσιών απεικόνισης του
άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) δύνανται να είναι σε μορφή
που αποτρέπει την περαιτέρω χρήση τους για εμπορικούς σκοπούς.
4. Όταν οι δημόσιες αρχές επιβάλλουν τέλη για τις υπηρεσίες του
άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) ή ε), τα κράτη μέλη
εξασφαλίζουν ότι διατίθενται υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Τις
υπηρεσίες αυτές είναι δυνατόν να καλύπτουν ερμηνευτικές ρήτρες,
επιγραμμικές άδειες ή, όπου είναι αναγκαίο, άδειες.

25.4.2007
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Άρθρο 15

1. Η Επιτροπή δημιουργεί και διαχειρίζεται δικτυακή πύλη
γεωγραφικών πληροφοριών (geoportal) Inspire σε κοινοτικό
επίπεδο.
2. Τα κράτη μέλη παρέχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του
άρθρου 11 παράγραφος 1 μέσω της δικτυακής πύλης γεωγραφικών
πληροφοριών Inspire της παραγράφου 1. Τα κράτη μέλη μπορούν
επίσης να παρέχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές μέσω των δικών
τους σημείων πρόσβασης.
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που παρέχουν σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων, κατά
περίπτωση. Τα σύνολα και οι υπηρεσίες χωρικών δεδομένων που
παρέχονται από τα κράτη μέλη σε κοινοτικά όργανα και οργανισμούς
για την εκπλήρωση υποχρεώσεων αναφοράς δυνάμει της κοινοτικής
νομοθεσίας σχετικά με το περιβάλλον δεν υπόκεινται σε τέλη.
4. Οι διακανονισμοί για την κοινοχρησία συνόλων και υπηρεσιών
χωρικών δεδομένων, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και
3, διατίθενται στις δημόσιες αρχές του άρθρου 3 σημείο 9
στοιχεία α) και β) άλλων κρατών μελών και στα όργανα και τους
οργανισμούς της Κοινότητας, προς τον σκοπό δημοσίου καθήκοντος
που ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Άρθρο 16
Οι εκτελεστικές διατάξεις που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κεφαλαίου με τη συμπλήρωσή
του θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
του άρθρου 22 παράγραφος 3 και καθορίζουν ιδίως τα ακόλουθα:
α)

β)

τεχνικές προδιαγραφές για τις υπηρεσίες των άρθρων 11 και
12 και κριτήρια στοιχειωδών επιδόσεων για τις υπηρεσίες
αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες απαιτήσεις
αναφοράς και συστάσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της
περιβαλλοντικής κοινοτικής νομοθεσίας, τις υπάρχουσες
υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου και την τεχνολογική
πρόοδο,
τις υποχρεώσεις του άρθρου 12.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 17
1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει μέτρα για την κοινοχρησία συνόλων
και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων μεταξύ των δημόσιων αρχών του
που μνημονεύονται στο άρθρο 3 σημείο 9 στοιχεία α) και β). Τα
μέτρα αυτά παρέχουν στις εν λόγω δημόσιες αρχές τη δυνατότητα να
αποκτούν πρόσβαση στα σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών
δεδομένων, καθώς και να ανταλλάσσουν και να χρησιμοποιούν αυτά
τα σύνολα και τις υπηρεσίες προς τον σκοπό δημοσίου καθήκοντος
που ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον.
2. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 αποκλείουν
οιουσδήποτε περιορισμούς που ενδέχεται να δημιουργήσουν
πρακτικά εμπόδια, τα οποία ανακύπτουν στο σημείο χρήσης, ως
προς την κοινοχρησία συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων.
3. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στις δημόσιες αρχές που
παρέχουν σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων να χορηγούν
άδειες και/ή να επιβάλλουν τέλη στις δημόσιες αρχές ή τα όργανα
και τους οργανισμούς της Κοινότητας που κάνουν χρήση αυτών των
συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων. Τα εν λόγω τέλη και
άδειες πρέπει να συμβιβάζονται πλήρως με τον γενικό στόχο τού να
διευκολύνεται η κοινοχρησία των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών
δεδομένων μεταξύ των δημοσίων αρχών. Όταν επιβάλλονται τέλη,
αυτά κρατούνται στο ελάχιστο αναγκαίο ύψος για να διασφαλίζεται
η αναγκαία ποιότητα και παροχή συνόλων και υπηρεσιών χωρικών
δεδομένων μαζί με μια εύλογη απόδοση επενδύσεως, με παράλληλη
διασφάλιση των αναγκών αυτοχρηματοδότησης των δημοσίων αρχών

5. Οι διακανονισμοί για την κοινοχρησία συνόλων και υπηρεσιών
χωρικών δεδομένων, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και
3, διατίθενται, με αμοιβαιότητα και ισοδυναμία, σε φορείς που έχουν
συσταθεί με διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Κοινότητα και τα
κράτη μέλη είναι μέρη, προς τον σκοπό καθηκόντων που ενδέχεται να
έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον.
6. Εάν οι διακανονισμοί για την κοινοχρησία συνόλων και
υπηρεσιών χωρικών δεδομένων, όπως προβλέπεται στις παραγράφους
1, 2 και 3, διατίθενται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, οι
διακανονισμοί αυτοί μπορούν να συνοδεύονται από προδιαγραφές
δυνάμει του εθνικού δικαίου που ρυθμίζουν τη χρήση τους.
7. Κατά παρέκκλιση από το παρόν άρθρο, τα κράτη μέλη μπορούν
να περιορίζουν την κοινοχρησία εφόσον αυτή ενδέχεται να
δημιουργήσει προσκόμματα στη λειτουργία της δικαιοσύνης, στη
δημόσια ασφάλεια, την εθνική άμυνα ή τις διεθνείς σχέσεις.
8. Τα κράτη μέλη παρέχουν στα όργανα και τους οργανισμούς της
Κοινότητας πρόσβαση στα σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων
σύμφωνα με εναρμονισμένους όρους. Εκτελεστικές διατάξεις που
διέπουν τους όρους αυτούς και έχουν ως αντικείμενο την
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 22 παράγραφος 3. Οι εν λόγω
εκτελεστικές διατάξεις τηρούν πλήρως τις αρχές που εκτίθενται στις
παραγράφους 1 έως 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 18
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τον καθορισμό κατάλληλων δομών και
μηχανισμών για τον συντονισμό, σε όλες τις βαθμίδες
διακυβέρνησης, της συμβολής όλων των ενδιαφερομένων για τις
υποδομές χωρικών πληροφοριών των κρατών μελών.
Οι δομές αυτές συντονίζουν τη συμβολή, μεταξύ άλλων, των
χρηστών, των παραγωγών, των παρόχων υπηρεσιών προστιθέμενης
αξίας και των συντονιστικών φορέων σχετικά με τον προσδιορισμό
των συναφών συνόλων δεδομένων, των αναγκών των χρηστών, την
παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ισχύουσες πρακτικές και την
παροχή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας.
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Άρθρο 22

Άρθρο 19
1. Η Επιτροπή ευθύνεται για τον συντονισμό της Inspire σε
επίπεδο Κοινότητας και, προς τον σκοπό αυτό, επικουρείται από
σχετικούς οργανισμούς, και ιδίως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Περιβάλλοντος.
2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα σημείο επαφής, συνήθως μια
δημόσια αρχή, που είναι αρμόδιο για τις επαφές με την Επιτροπή
όσον αφορά την παρούσα οδηγία. Το σημείο επαφής στηρίζεται από
συντονιστική δομή, λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή
αρμοδιοτήτων και ευθυνών εντός των κρατών μελών.
Άρθρο 20
Οι εκτελεστικές διατάξεις που μνημονεύονται στην παρούσα οδηγία
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα πρότυπα που εκδίδονται από τους
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης σύμφωνα με τη διαδικασία
που ορίζεται στην οδηγία 98/34/EΚ, καθώς και τα διεθνή πρότυπα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21
1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την υλοποίηση και τη χρήση
των οικείων υποδομών χωρικών δεδομένων. Καθιστούν τα
αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής προσιτά στην Επιτροπή
και στο κοινό επί μονίμου βάσεως.
2. Το αργότερο έως τις 15 Μαΐου 2010, τα κράτη μέλη
διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση με συνοπτικές περιγραφές των
κάτωθι:
α)

του τρόπου συντονισμού των παρόχων του δημόσιου τομέα και
των χρηστών των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων
και των ενδιάμεσων φορέων, καθώς και περιγραφή της σχέσης
με τους τρίτους και της οργάνωσης της διασφάλισης
ποιότητας,

β)

της συμβολής δημόσιων αρχών ή τρίτων στη λειτουργία και
τον συντονισμό της υποδομής χωρικών πληροφοριών,

γ)

των πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της υποδομής χωρικών
πληροφοριών,

δ)

συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ δημόσιων αρχών,

ε)

του κόστους και των ωφελημάτων από την εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας.

3. Ανά τριετία και αρχής γενομένης όχι αργότερα από τις
15 Μαΐου 2013, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση
με επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που παρατίθενται
στην παράγραφο 2.
4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 22
παράγραφος 2.
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1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται τρίμηνη.
3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8
αυτής.
Άρθρο 23
Έως τις 15 Μαΐου 2014 και εν συνεχεία ανά εξαετία, η Επιτροπή
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση
σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας βασιζόμενη, μεταξύ
άλλων, σε εκθέσεις των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 21
παράγραφοι 2 και 3.
Εάν είναι αναγκαίο, η έκθεση συνοδεύεται από προτάσεις για δράση
της Κοινότητας.
Άρθρο 24
1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 15 Μαΐου 2009.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την
αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της
αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 25
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 26
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Στρασβούργο, 14 Μαρτίου 2007.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

G. GLOSER
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α), ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 9 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)

1.

Συστήματα συντεταγμένων
Συστήματα για μονοσήμαντη αναφορά χωρικών πληροφοριών στον χώρο, ως σύνολο συντεταγμένων (x,y,z) ή/και
γεωγραφικό πλάτος και μήκος και ύψος, με βάση γεωδαιτικό οριζόντιο και κατακόρυφο σύστημα αναφοράς (datum).

2.

Συστήματα γεωγραφικού καννάβου
Εναρμονισμένος κάνναβος πολλαπλής ανάλυσης με ενιαίο σημείο αφετηρίας και τυποποιημένη θέση και μέγεθος των φατνίων
του καννάβου.

3.

Τοπωνύμια
Τοπωνύμια εκτάσεων, περιοχών, τοποθεσιών, πόλεων, προαστίων, κωμοπόλεων ή οικισμών, ή οποιοδήποτε γεωγραφικό ή
τοπογραφικό χαρακτηριστικό δημόσιου ή ιστορικού ενδιαφέροντος.

4.

Διοικητικές ενότητες
Διοικητικές ενότητες που χωρίζουν περιοχές επί των οποίων κράτη μέλη έχουν ή/και ασκούν δικαιοδοτικά δικαιώματα σε
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, χωρίζονται από διοικητικά όρια.

5.

Διευθύνσεις
Θέση ακινήτων με βάση τη διεύθυνση, συνήθως με όνομα οδού, αριθμό οικίας και ταχυδρομικό κώδικα.

6.

Γεωτεμάχια κτηματολογίου
Εκτάσεις που ορίζονται από κτηματολογικά μητρώα ή αντίστοιχες.

7.

Δίκτυα μεταφορών
Δίκτυα οδικών, σιδηροδρομικών, αεροπορικών και υδάτινων μεταφορών και οι αντίστοιχες υποδομές. Περιλαμβάνονται οι
συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων δικτύων. Περιλαμβάνεται επίσης το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, όπως ορίζεται στην
απόφαση αριθ. 1692/96/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, περί των
κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (1) και στις μελλοντικές αναθεωρήσεις
της εν λόγω απόφασης.

8.

Υδρογραφία
Υδρογραφικά στοιχεία, όπου περιλαμβάνονται οι θαλάσσιες περιοχές και όλα τα άλλα υδατικά συστήματα και σχετιζόμενα
στοιχεία, μεταξύ των οποίων και οι λεκάνες και υπολεκάνες απορροής ποταμών. Κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους ορισμούς
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (2) και υπό μορφή δικτύων.

9.

Προστατευόμενες τοποθεσίες
Εκτάσεις χαρακτηρισμένες ή υποκείμενες σε διαχείριση σε ένα πλαίσιο διεθνούς, κοινοτικού και εθνικού δικαίου για την
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων διατήρησης.

(1)
(2)

ΕΕ L 228 της 9.9.1996, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 363 της
20.12.2006, σ. 1).
ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2001, σ. 1).
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΘEΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α), ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 9 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

1.

Υψομετρία
Ψηφιακά υψομετρικά μοντέλα για χερσαίες εκτάσεις, εκτάσεις καλυπτόμενες από πάγους και ωκεανούς. Περιλαμβάνονται, εν
προκειμένω, η χερσαία υψομετρία, η βαθυμετρία και οι ακτογραμμές.

2.

Κάλυψη γης
Φυσική και βιολογική κάλυψη της γήινης επιφάνειας, όπου συμπεριλαμβάνονται τεχνητές εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις,
δάση, (ημι-)φυσικές εκτάσεις, υγρότοποι, υδατικά συστήματα.

3.

Ορθοφωτογραφία
Γεωαναφερόμενα δεδομένα από εικόνες της επιφάνειας της γης, από δορυφόρους ή αερομεταφερόμενους αισθητήρες.

4.

Γεωλογία
Γεωλογικός χαρακτηρισμός με βάση τη σύσταση και τη δομή. Περιλαμβάνονται το μητρικό πέτρωμα, οι υδροφόροι ορίζοντες
και η γεωμορφολογία.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΘEΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

1.

Στατιστικές μονάδες
Μονάδες διάδοσης ή χρήσης στατιστικών πληροφοριών.

2.

Κτίρια
Γεωγραφική θέση κτιρίων.

3.

Έδαφος
Χαρακτηρισμός εδάφους και υπεδάφους ανάλογα με το βάθος, την υφή, τη δομή και την περιεκτικότητα σε σωματίδια και
οργανικά υλικά, το πετρώδες, τη διάβρωση και, κατά περίπτωση, τη μέση κλίση και την προβλεπόμενη χωρητικότητα
αποθήκευσης νερού.

4.

Χρήσεις γης
Χαρακτηρισμός περιοχών ανάλογα με τη σημερινή και τη μελλοντική σχεδιαζόμενη λειτουργία τους ή τον
κοινωνικοοικονομικό σκοπό τους (π.χ. αμιγώς οικιστική, βιομηχανική, εμπορική, γεωργική, δασική, αναψυχής).

5.

Ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια
Γεωγραφική κατανομή της κυριαρχίας παθολογιών (αλλεργίες, καρκίνοι, αναπνευστικές ασθένειες, κ.λπ.), πληροφορίες που
καταδεικνύουν τις επιπτώσεις στην υγεία (βιοδείκτες, πτώση της γονιμότητας, επιδημίες) ή την ευεξία των ανθρώπων
(κούραση, υπερένταση, κ.λπ.) που συνδέονται άμεσα (ατμοσφαιρική ρύπανση, χημικές ουσίες, καταστροφή της στιβάδας του
όζοντος, θόρυβος, κ.λπ.) ή έμμεσα (τρόφιμα, γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί, κ.λπ.) με την ποιότητα του
περιβάλλοντος.

6.

Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και κρατικές υπηρεσίες
Περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις υπηρεσιών κοινής ωφελείας, όπως η αποχέτευση, η διαχείριση αποβλήτων, ο ενεργειακός
εφοδιασμός και η υδροδότηση, οι διοικητικές και κοινωνικές κρατικές υπηρεσίες, όπως οι δημόσιες διοικήσεις, οι χώροι
πολιτικής προστασίας, τα σχολεία και τα νοσοκομεία.

7.

Εγκαταστάσεις παρακολούθησης του περιβάλλοντος
Η τοποθεσία και η λειτουργία των εγκαταστάσεων παρακολούθησης του περιβάλλοντος περιλαμβάνει την παρατήρηση και τη
μέτρηση των εκπομπών, της κατάστασης των στοιχείων του περιβάλλοντος και άλλων παραμέτρων του οικοσυστήματος
(βιοποικιλότητα, οικολογική κατάσταση της βλάστησης, κ.λπ.) από τις δημόσιες αρχές ή για λογαριασμό τους.

8.

Εγκαταστάσεις παραγωγής και βιομηχανικές εγκαταστάσεις
Τοποθεσίες βιομηχανικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την οδηγία
96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της
ρύπανσης (1), και εγκαταστάσεις υδροληψίας, εξόρυξης, χώροι αποθήκευσης.

9.

Γεωργικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας
Γεωργικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων άρδευσης, των θερμοκηπίων
και των στάβλων).

10.

Κατανομή πληθυσμού — δημογραφία
Γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών του πληθυσμού και των επιπέδων
δραστηριοτήτων, ανά κάνναβο, περιοχή, διοικητική ενότητα ή άλλη ενότητα ανάλυσης.

11.

Ζώνες διαχείρισης/περιορισμού/ρύθμισης εκτάσεων και μονάδες αναφοράς
Εκτάσεις υπό διαχείριση, υπό ρύθμιση ή χρησιμοποιούμενες για αναφορά σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο. Περιλαμβάνονται χώροι απόρριψης, προστατευόμενες περιοχές γύρω από πηγές πόσιμου νερού, ζώνες
ευάλωτες στη νιτρορρύπανση, κανονιστικά ρυθμιζόμενοι δίαυλοι θαλάσσιας ή εσωτερικής ναυσιπλοΐας, περιοχές για τη
βύθιση αποβλήτων, ζώνες προστασίας από τον θόρυβο, περιοχές όπου επιτρέπεται η μεταλλευτική έρευνα και εξόρυξη,
διοικητικές περιοχές ποτάμιων λεκανών, σχετικές μονάδες αναφοράς και περιοχές διαχείρισης παράκτιας ζώνης.

(1)

ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 4.2.2006, σ. 1).
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Ζώνες φυσικών κινδύνων
Χαρακτηρισμός ευάλωτων περιοχών ανάλογα με τους φυσικούς κινδύνους (όλα τα ατμοσφαιρικά, υδρολογικά, σεισμικά,
ηφαιστειακά φαινόμενα και τα φαινόμενα καταστροφικών πυρκαγιών που, λόγω της θέσης, της σφοδρότητας και της
συχνότητάς τους, είναι δυνατό να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία), π.χ. πλημμύρες, κατολισθήσεις και καθιζήσεις,
χιονοστιβάδες, δασικές πυρκαγιές, σεισμοί, εκρήξεις ηφαιστείων.

13.

Ατμοσφαιρικές συνθήκες
Φυσικές ιδιότητες της ατμόσφαιρας. Περιλαμβάνονται χωρικά δεδομένα βασιζόμενα σε μετρήσεις, σε μοντέλα ή σε
συνδυασμό τους, καθώς και οι τοποθεσίες μετρήσεων.

14.

Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά
Καιρικές συνθήκες και οι μετρήσεις τους· ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις, θερμοκρασία, εξατμισοδιαπνοή, ταχύτητα και
διεύθυνση ανέμου.

15.

Ωκεανογραφικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά
Φυσικές ιδιότητες των ωκεανών (ρεύματα, αλατότητα, ύψος κυμάτων, κ.λπ.).

16.

Θαλάσσιες περιοχές
Φυσικές ιδιότητες των θαλασσών και των αλατούχων υδατικών συστημάτων, με υποδιαίρεση ανά περιοχές και υποπεριοχές με
κοινά χαρακτηριστικά.

17.

Βιογεωγραφικές περιοχές
Περιοχές σχετικώς ομοιογενών οικολογικών συνθηκών με κοινά χαρακτηριστικά.

18.

Ενδιαιτήματα και βιότοποι
Γεωγραφικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από ειδικές οικολογικές συνθήκες, διαδικασίες, δομή και λειτουργίες
(υποστήριξης της ζωής) οι οποίες στηρίζουν φυσικά τους οργανισμούς που ενδιαιτούν. Περιλαμβάνονται χερσαίες και
υδάτινες εκτάσεις, διακρινόμενες ανάλογα με τα γεωγραφικά, αβιοτικά και βιοτικά χαρακτηριστικά τους, ανεξαρτήτως εάν
είναι πλήρως φυσικές ή ημιφυσικές.

19.

Κατανομή ειδών
Γεωγραφική κατανομή ειδών πανίδας και χλωρίδας, ανά κάνναβο, περιοχή, διοικητική ενότητα ή άλλη ενότητα ανάλυσης.

20.

Ενεργειακοί πόροι
Ενεργειακοί πόροι, μεταξύ άλλων υδρογονάνθρακες, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιοενέργεια, ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια,
κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών περί του βάθους και του ύψους όσον αφορά την έκταση του
εκάστοτε πόρου.

21.

Ορυκτοί πόροι
Ορυκτοί πόροι, μεταξύ άλλων και μεταλλεύματα, βιομηχανικά μεταλλεύματα, κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
πληροφοριών περί του βάθους και του ύψους όσον αφορά την έκταση του εκάστοτε πόρου.
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