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EUROOPA

PARLAMENDI JA NÕUKOGU
2007/2/EÜ,

DIREKTIIV

14. märts 2007,
millega

rajatakse
Euroopa
Ühenduse
infrastruktuur (INSPIRE)

ruumiandmete

I PEATÜKK
ÜLDSÄTTED

Artikkel 1
1.
Käesoleva direktiivi eesmärk on kehtestada Euroopa Ühenduse
ruumiandmete infrastruktuuri (edaspidi “INSPIRE”) rajamise üldees
kirjad ühenduse keskkonnapoliitika ja selliste poliitikate või tegevuste
rakendamiseks, millel võib olla mõju keskkonnale.
2.
INSPIRE põhineb liikmesriikide rajatud ja hallatavatel ruumiand
mete infrastruktuuridel.

Artikkel 2
1.
Käesoleva direktiivi kohaldamine ei piira direktiivide 2003/4/EÜ
ja 2003/98/EÜ kohaldamist.
2.
Käesolev direktiiv ei mõjuta avaliku võimu kandjate intellektuaal
omandi õiguste olemasolu ega omamist.

Artikkel 3
Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:
1) “ruumiandmete infrastruktuur” – metaandmed, ruumiandmeko
gumid ja ruumiandmeteenused; võrguteenused ja -tehnoloogiad;
jagamise,
juurdepääsu
ja
kasutamise
kokkulepped;
koordinatsiooni- ja järelevalvemehhanismid, -protsessid ja -menet
lused, mis on rajatud, mida hallatakse või mis on tehtud kättesaa
davaks käesoleva direktiivi kohaselt;
2) “ruumiandmed” – andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad
konkreetsele asukohale või geograafilisele alale;
3) “ruumiandmekogum” – ruumiandmete selgelt piiritletav kogum;
4) “ruumiandmeteenused” – toimingud, mida võib arvutirakenduste
abil ruumiandmekogumitesse kuuluvate ruumiandmetega või
nendega seotud metaandmetega teha;
5) “ruumiobjekt” – konkreetse asukoha või geograafilise alaga seotud
reaalmaailma nähtuse abstraktne kujutis;

02007L0002 — ET — 26.06.2019 — 001.001 — 3
▼B
6) “metaandmed” – teave, mis kirjeldab ruumiandmekogumeid ja
ruumiandmeteenuseid ning võimaldab neid leida, vaadelda ja
kasutada;
7) “ristkasutatavus” – ruumiandmekogumite ühendamise ja teenuste
koostoimimise võimalikkus ilma korduva manuaalse sekkumiseta
selliselt, et tulemus on ühtne ning andmekogumite ja -teenuste
lisaväärtust suurendatakse;
8) “INSPIRE geoinfoportaal” – veebisait või muu samaväärne
meedium, mis võimaldab juurdepääsu artikli 11 lõikes 1 osutatud
teenustele;
9) “avaliku võimu kandja” –
a) valitsus- või muu avaliku halduse organ, sealhulgas
avalik-õiguslikud nõuandeorganid riiklikul, piirkondlikul või
kohalikul tasandil;
b) füüsiline või juriidiline isik, kes täidab siseriikliku õiguse alusel
avaliku halduse ülesandeid, täites sealhulgas konkreetseid
ülesandeid, teostades tegevusi või osutades teenuseid, mis on
seotud keskkonnaga, ning
c) füüsiline või juriidiline isik, kellel on keskkonnaga seotud
avalik-õiguslikud kohustused või ülesanded või kes osutab
avalikke teenuseid ning allub punktides a või b nimetatud
isiku või organi kontrollile;
Liikmesriigid võivad sätestada, et kui nende asutused või organid
tegutsevad õigusemõistjana või seadusandjana, siis neid ei käsitleta
avaliku võimu kandjatena käesoleva direktiivi tähenduses;
10) “kolmas isik” – füüsiline või juriidiline isik, kes pole avaliku võimu
kandja.

Artikkel 4
1.
Käesolev direktiiv hõlmab ruumiandmekogumeid, mis vastavad
järgmistele tingimustele:
a) nad on seotud liikmesriigi jurisdiktsiooni all oleva alaga;
b) nad on elektroonilisel kujul;
c) nad on järgmiste isikute või nende nimel tegutsevate isikute
valduses:
i) avaliku võimu kandja, kes on andmed loonud või need oma
valdusesse saanud, või avaliku võimu kandja, kes andmeid
haldab või ajakohastab ning kelle avalik-õiguslike ülesannete
hulka see kuulub;
ii) kolmas isik, kellele on vastavalt artiklile 12 võrk kättesaadavaks
tehtud;
d) nad on seotud ühe või mitme I, II või III lisas loetletud valdkonnaga.
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2.
Kui mitu samade ruumiandmekogumite identset koopiat on erine
vate avaliku võimu kandjate või nende nimel tegutsevate isikute
valduses, kohaldatakse käesolevat direktiivi üksnes algupärase variandi
suhtes, millest erinevad koopiad on tehtud.
3.
Käesoleva direktiiviga hõlmatakse samuti need ruumiandmetee
nused, mis on seotud lõikes 1 osutatud ruumiandmekogumites sisaldu
vate andmetega.
4.

Käesoleva direktiiviga ei nõuta uute ruumiandmete kogumist.

5.
Lõike 1 punktis c sätestatud tingimusele vastavate ruumiandmeko
gumite puhul, mille intellektuaalse omandi õigused kuuluvad kolman
dale isikule, võib avaliku võimu kandja vastavalt käesolevale direktiivile
võtta meetmeid üksnes selle kolmanda isiku nõusolekul.
6.
Erandina lõikest 1 hõlmab käesolev direktiiv ruumiandmekogu
meid, mis on liikmesriigi valitsussektori madalaima taseme avaliku
võimu kandja valduses või mida vallatakse tema nimel, ainult siis, kui
liikmesriigis on kehtestatud nende kogumite kogumist ja levitamist
nõudvad õigusnormid.
7.
Artikli 22 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse koha
selt võib kohandada I, II ja III lisas nimetatud olemasolevate andme
valdkondade kirjeldust, et võtta arvesse muutuvaid vajadusi selliste
ruumiandmete järele, mis toetavad keskkonda mõjutavaid ühenduse
poliitikaid.

II PEATÜKK
METAANDMED

Artikkel 5
1.
Liikmesriigid tagavad, et ruumiandmekogumite ja -teenuste jaoks
luuakse I, II ja III lisas loetletud valdkondadele vastavad metaandmed
ning et neid ajakohastatakse.
2.

Metaandmed sisaldavad teavet järgneva kohta:

a) ruumiandmekogumite vastavus artikli 7 lõikega 1 ettenähtud
rakenduseeskirjadele;
b) ruumiandmekogumitele ja -teenustele juurdepääsu ja nende kasuta
mise suhtes kohaldatavad tingimused ning vajadusel vastavad tasud;
c) ruumiandmekogumite kvaliteet ja õigsus;
d) ruumiandmekogumite ja -teenuste loomise, haldamise, hooldamise ja
levitamise eest vastutavad avaliku võimu kandjad;
e) üldsuse juurdepääsu piirangud ja piirangute põhjused vastavalt artik
lile 13.
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3.
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada metaandmete
täielikkus ja andmete piisav kvaliteet artikli 3 punktis 6 sätestatud
eesmärgi täitmiseks.

4.
Käesoleva artikli rakenduseeskirjad võetakse vastu vastavalt
artikli 22 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele hiljemalt 15. maiks
2008. Nimetatud eeskirjades võetakse arvesse asjakohaseid olemasole
vaid rahvusvahelisi standardeid ja kasutajate vajadusi, eelkõige seoses
valideerimise metaandmetega.

Artikkel 6
Liikmesriigid loovad artiklis 5 osutatud metaandmed järgmise ajakava
järgi:

a) mitte hiljem kui kaks aastat pärast rakenduseeskirjade vastuvõtmist
vastavalt artikli 5 lõikele 4, kui ruumiandmekogumid kuuluvad I või
II lisas loetletud valdkondadesse;

b) mitte hiljem kui viis aastat pärast rakenduseeskirjade vastuvõtmist
vastavalt artikli 5 lõikele 4, kui ruumiandmekogumid kuuluvad
III lisas loetletud valdkondadesse.

III PEATÜKK
RUUMIANDMEKOGUMITE JA -TEENUSTE RISTKASUTATAVUS

Artikkel 7
1.
Rakenduseeskirjad, millega kehtestatakse ruumiandmekogumite ja
-teenuste ristkasutatavuse ja vajaduse korral ühtlustamise tehniline kord
ja mille eesmärgiks on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid,
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 22 lõikes 3 osutatud
kontrolliga regulatiivmenetlusele. Rakenduseeskirjade väljatöötamisel
võetakse arvesse asjakohaseid kasutajate vajadusi, olemasolevaid
algatusi ja rahvusvahelisi standardeid ruumiandmekogumite ühtlustami
seks, teostatavus- ja tasuvusuuringuid. Kui rahvusvahelise õiguse alusel
loodud organisatsioonid on vastu võtnud asjakohased standardid, et
tagada ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavus ja ühtlusta
mine, siis need standardid integreeritakse käesolevas lõikes nimetatud
rakenduseeskirjadesse, ning vajaduse korral osutatakse seal olemasole
vatele tehnilistele vahenditele.

2.
Lõikes 1 ette nähtud rakenduseeskirjade väljatöötamiseks teeb
komisjon analüüsi tagamaks, et eeskirjad on teostatavad ja proportsio
naalsed nende tõenäoliste kulude ja tulude osas, ning jagab neid analüü
situlemusi artikli 22 lõikes 1 osutatud komiteega. Taotluse korral
annavad liikmesriigid komisjonile nimetatud analüüsi tegemiseks vaja
likku teavet.
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3.
Liikmesriigid tagavad, et kõik uued kogutud ja ulatuslikult
ümberstruktureeritud ruumiandmekogumid ja vastavad ruumiandmetee
nused on kättesaadavad kooskõlas lõikes 1 osutatud rakenduseeskirja
dega kahe aasta jooksul pärast eeskirjade vastuvõtmist ning et muud
veel kasutusel olevad ruumiandmekogumid ja -teenused on kättesaa
davad kooskõlas rakenduseeskirjadega seitsme aasta jooksul pärast
eeskirjade vastuvõtmist. Ruumiandmekogumid tehakse kooskõlas raken
duseeskirjadega kättesaadavaks kas olemasolevate ruumiandmekogumite
kohandamise teel või artikli 11 lõike 1 punktis d osutatud transformee
rimisteenuseid kasutades.

4.
Lõikes 1 osutatud rakenduseeskirjad hõlmavad I, II ja III lisas
loetletud valdkondadega seonduvate ruumiandmekogumitega seotud
ruumiobjektide määratlust ja liigitust ning nende ruumiandmete geore
fereerimise viisi.

5.
Liikmesriikide esindajatele riigi, piirkonna või kohalikul tasandil
ning füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes tunnevad asjaomaste
ruumiandmete vastu huvi oma rolli tõttu ruumiandmete infrastruktuuris,
sealhulgas kasutajatele, tootjatele, lisaväärtusteenuste osutajatele või
koordineerivatele asutustele antakse võimalus enne artikli 22 lõikes 1
osutatud komitee poolset läbivaatamist osaleda ettevalmistavatel nõupi
damistel, kus arutatakse lõikes 1 sätestatud rakenduseeskirjade sisu.

Artikkel 8
1.
Juhul kui ruumiandmekogumid kuuluvad ühte või mitmesse I või
II lisas loetletud valdkondadest, peavad artikli 7 lõikega 1 ettenähtud
rakenduseeskirjad vastama käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud
tingimustele.

2.

Rakenduseeskirjad käsitlevad ruumiandmete järgmisi aspekte:

a) ruumiobjektide unikaalsete identifikaatorite ühtne süsteem, millega
saab vastavusse viia siseriiklike süsteemide identifikaatoreid, et
tagada nende ristkasutatavus;

b) ruumiobjektide vahelised suhted;

c) võtmeatribuudid ja vastavad mitmekeelsed tesaurused, mida tavaliselt
vajatakse poliitikate puhul, millel võib olla mõju keskkonnale;

d) andmete ajalist mõõdet käsitlev teave;

e) andmete uuendused.

3.
Rakenduseeskirjad koostatakse selliselt, et on tagatud vastavus
teabeühikute vahel, mis viitavad samale asukohale, või teabeühikute
vahel, mis viitavad samale erinevates mõõtkavades esitatud objektile.
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4.
Rakenduseeskirjad koostatakse selliselt, et on tagatud eri
ruumiandmekogumitest saadud informatsiooni võrreldavus artikli 7
lõikes 4 ja käesoleva artikli lõikes 2 osutatud aspektidega.

Artikkel 9
Artikli 7 lõikega 1 ettenähtud rakenduseeskirjad võetakse vastu järgmise
ajakava alusel:
a) hiljemalt 15. mail 2009 I lisas loetletud valdkondadesse kuuluvate
ruumiandmekogumite puhul;
b) hiljemalt 15. mail 2012 II või III lisas loetletud valdkondadesse
kuuluvate ruumiandmekogumite puhul.

Artikkel 10
1.
Liikmesriigid tagavad, et kogu teave, sealhulgas artikli 7 lõikega 1
ettenähtud rakenduseeskirjade järgimiseks vajalikud andmed, koodid ja
tehnilised liigitused, tehakse avaliku võimu kandjatele või kolmandatele
isikutele kättesaadavaks tingimustel, mis ei piira selle teabe kasutamist
kõnealuseks otstarbeks.
2.
Et tagada üle kahe või enama liikmesriigi vahelise piiri ulatuvat
geograafilist tunnust käsitlevate ruumiandmete sidusus, otsustavad liik
mesriigid vajadusel selliste ühiste tunnuste sisu ja paiknemise üle
vastastikusel kokkuleppel.

IV PEATÜKK
VÕRGUTEENUSED

Artikkel 11
1.
Liikmesriigid rajavad järgmiste allpool loetletud teenuste võrgu ja
haldavad seda võrku selliste ruumiandmekogumite jaa -teenuste kasuta
miseks, mille jaoks käesoleva direktiivi kohaselt on loodud meta
andmed:
a) otsinguteenused, mille abil on võimalik leida ruumiandmekogumeid
ja -teenuseid vastavate metaandmete sisu järgi ning kuvada metaand
mete sisu;
b) vaatamisteenused, mille abil saab vaadatavaid ruumiandmekogumeid
vähemalt kuvada, neis navigeerida, kuva suurendada ja vähendada,
panoraamida või teha ülekatteid ning kuvada seletavat teavet või
metaandmete mis tahes asjakohast sisu;
c) allalaadimisteenused, mis võimaldavad ruumiandmekogumite või
nende osade koopiaid alla laadida ning võimalusel neile otse juurde
pääseda;
d) transformeerimisteenused, mis võimaldavad ruumiandmekogumeid
ristkasutatavuse saavutamise eesmärgil teisendada;
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e) teenused, mis võimaldavad ruumiandmeteenuseid kasutusele võtta.
Need teenused peavad arvesse võtma kasutajate asjakohaseid nõudmisi,
olema lihtsalt kasutatavad, üldsusele kättesaadavad ning Interneti või
muude sobivate telekommunikatsioonivahendite kaudu juurdepääse
tavad.
2.
Lõike 1 punktis a osutatud teenuste puhul tuleb rakendada vähe
malt järgmisi kombineeritavaid otsingukriteeriume:
a) võtmesõnad;
b) ruumiandmete ja -teenuste liigitus;
c) ruumiandmekogumite kvaliteet ja õigsus;
d) artikli 7 lõikega 1 ettenähtud rakenduseeskirjadele vastavuse aste;
e) geograafiline asukoht;
f) ruumiandmekogumitele ja -teenustele juurdepääsu ja nende kasuta
mise suhtes kohaldatavad tingimused;
g) ruumiandmekogumite ja -teenuste loomise, haldamise, hooldamise ja
levitamise eest vastutavad avaliku võimu kandjad.
3.
Lõike 1 punktis d osutatud transformeerimisteenuseid kombineeri
takse teiste samas lõikes osutatud teenustega selliselt, et kõiki kõnealu
seid teenuseid oleks võimalik hallata vastavalt artikli 7 lõikega 1 ette
nähtud rakenduseeskirjadele.

Artikkel 12
Liikmesriigid tagavad avaliku võimu kandjatele tehnilised võimalused
nende ruumiandmekogumite ja -teenuste ühendamiseks artikli 11
lõikes 1 osutatud võrguga. Kõnealune teenus tehakse taotluse korral
kättesaadavaks ka kolmandatele isikutele, kelle ruumiandmekogumid
ja -teenused vastavad rakenduseeskirjadele, millega sätestatakse kohus
tused eelkõige seoses metaandmete, võrguteenuste ja ristkasutatavusega.

Artikkel 13
1.
Erandina artikli 11 lõikest 1 võivad liikmesriigid piirata üldsuse
juurdepääsu ruumiandmekogumitele ja -teenustele artikli 11 lõike 1
punktis a osutatud teenuste kaudu, kui selline juurdepääs kahjustab
rahvusvahelisi suhteid, avalikku julgeolekut või riigikaitset.
Erandina artikli 11 lõikest 1, võivad liikmesriigid artikli 11 lõike 1
punktides b–e osutatud teenuste kaudu piirata üldsuse juurdepääsu
ruumiandmekogumitele ja -teenustele või artikli 14 lõikes 3 osutatud
e-kaubanduse teenustele, kui selline juurdepääs kahjustab:
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a) avaliku võimu kandjate töö konfidentsiaalsust, kui selline konfident
siaalsus on seadusega ette nähtud;

b) rahvusvahelisi suhteid, avalikku julgeolekut või riigikaitset;

c) õigusemõistmise kulgu, isikute võimalusi õiglasele kohtumõistmisele
või avaliku võimu kandja võimalusi korraldada kriminaal- või
distsiplinaarjuurdlust;

d) äri- või tööstusteabe konfidentsiaalsust, kui selline konfidentsiaalsus
on ette nähtud siseriikliku või ühenduse õigusega, et kaitsta seadus
likke majandushuvisid, sealhulgas avalikku huvi säilitada statistiliste
andmete konfidentsiaalsust ja maksusaladust;

e) intellektuaalomandi õigusi;

f) isikuandmete ja/või füüsilise isikuga seotud toimikute konfidentsiaal
sust, kui see isik ei ole nõus teabe avalikustamisega ja kui selline
konfidentsiaalsus on ette nähtud siseriikliku või ühenduse õigusega;

g) isiku huvisid või kaitset, kes on andnud taotletud teavet vabatahtli
kult ilma õigusliku kohustuseta või ilma, et teda oleks võidud õigus
likult selleks kohustada, välja avatud juhul, kui see isik on nõus
kõnealuse teabe avaldamisega;

h) selle teabega seotud keskkonna kaitset, näiteks haruldaste liikide
asukohta.

2.
Lõikes 1 sätestatud juurdepääsu piiramise põhjuseid tõlgendatakse
kitsendavalt, võttes igal üksikjuhul arvesse avalikku huvi, mida juurde
pääsu võimaldamine teeniks. Igal üksikjuhul tuleb avalikustamisega
teenitavat avalikku huvi võrrelda huviga, mida teenitakse juurdepääsu
piiramise või sellele tingimuste kehtestamisega. Lõike 1 punk
tide a, d, f, g ja h suhtes ei või liikmesriigid piirata juurdepääsu teabele,
mis on seotud heidetega keskkonda.

3.
Selle raames ja lõike 1 punkti f kohaldamiseks tagavad liikmes
riigid, et direktiivi 95/46/EÜ nõuded oleksid täidetud.

Artikkel 14
1.
Liikmesriigid tagavad, et artikli 11 lõike 1 punktides a ja
b osutatud teenused on üldsusele tasuta kättesaadavad.

2.
Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid lubada artikli 11 lõike 1
punktis b nimetatud teenust osutaval avaliku võimu kandjal kohaldada
tasusid, kui sellised tasud tagavad ruumiandmekogumite ja vastavate
andmeteenuste ülalpidamise, eelkõige juhtudel, kus on tegemist väga
suurte reaalajaliste andmemahtudega.
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3.
Artikli 11 lõike 1 punktis b nimetatud vaatamisteenuste kaudu
kättesaadavad andmed võivad olla kujul, mis takistab nende taaskasuta
mist kaubanduslikel eesmärkidel.

4.
Kui avaliku võimu kandjad võtavad tasu artikli 11 lõike 1 punk
tides b, c või e osutatud teenuste eest, tagavad liikmesriigid
e-kaubanduse teenuste kättesaadavuse. Selliste teenuste eest võib tasuda
õigustest loobumise, elektrooniliste litsentside või vajadusel muude
litsentsidega.

Artikkel 15
1.
Komisjon loob ühenduse tasandil INSPIRE geoinfoportaali ja
haldab seda.

2.
Liikmesriigid võimaldavad juurdepääsu artikli 11 lõikes 1 osutatud
teenustele lõikes 1 osutatud INSPIRE geoinfoportaali kaudu. Liikmes
riigid võivad võimaldada juurdepääsu neile teenustele samuti oma juur
depääsupunktide kaudu.

Artikkel 16
Rakenduseeskirjad, mille eesmärgiks on muuta käesoleva peatüki vä
hemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 22
lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele, sätestades eelkõige:

a) artiklites 11 ja 12 osutatud teenuste tehnilised kirjeldused ning nende
teenuste toimivuse miinimumkriteeriumid, võttes arvesse olemasole
vat aruandekohustust ning ühenduse keskkonnaalaste õigusaktide
raames vastu võetud soovitusi, olemasolevaid e-kaubanduse teenu
seid ja tehnoloogia arengut;

b) artiklis 12 osutatud kohustused.

V PEATÜKK
ANDMETE JAGAMINE

Artikkel 17
1.
Iga liikmesriik võtab vastu meetmed ruumiandmekogumite ja
-teenuste jagamiseks oma artikli 3 lõike 9 punktides a ja b nimetatud
avaliku võimu kandjate vahel. Need meetmed võimaldavad nimetatud
avaliku võimu kandjatel juurdepääsu ruumiandmekogumitele ja -teenus
tele ning vahetada ja kasutada neid kogumeid ja teenuseid selliste
avalik-õiguslike ülesannete täitmisel, mis võivad mõjutada keskkonda.

2.
Lõikes 1 sätestatud meetmed välistavad mis tahes piirangud, mis
võivad kasutamisel põhjustada praktilisi takistusi ruumiandmekogumite
ja -teenuste jagamisele.
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3.
Liikmesriigid võivad lubada, et ruumiandmekogumeid omavad ja
ruumiandmeteenuseid osutavad avaliku võimu kandjad annavad nende
kasutamiseks litsentsi ja/või nõuavad tasu nende kasutamise eest neid
ruumiandmekogumeid ja -teenuseid kasutavatelt avaliku võimu kandja
telt või ühenduse institutsioonidelt ja organitelt. Mis tahes sellised tasud
ja litsentsid peavad täielikult vastama ruumiandmekogumite ja -teenuste
avaliku võimu kandjate vahelise jagamise soodustamise üldisele eesmär
gile. Kui nõutakse tasusid, tuleb need hoida madalaimal tasemel, mis on
minimaalselt vajalik selleks, et tagada ruumiandmekogumite ja -teenuste
vajalik kvaliteet ja osutamine koos mõistliku investeeringutuluga,
kaitstes vajadusel ruumiandmekogumeid omavate ja ruumiandmeteenu
seid osutavate avaliku võimu kandjate rahalist elujõulisust. Mis tahes
tasu ei tohi nõuda ruumiandmekogumite ja -teenuste eest, mida liikmes
riigid osutavad ühenduse institutsioonidele ja organitele ühenduse kesk
konnaalastest õigusaktidest tulenevate aruandluskohustuste täitmiseks.

4.
Lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud ruumiandmekogumite ja -teenuste
jagamise süsteem on avatud teiste liikmesriikide artikli 3 lõike 9 punk
tides a ja b osutatud avaliku võimu kandjatele ning ühenduse institut
sioonidele ja organitele selliste avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks,
mis võivad mõjutada keskkonda.

5.
Lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud ruumiandmekogumite ja -teenuste
jagamise süsteem on vastastikusel ja võrdsel alusel avatud organitele,
mis on asutatud rahvusvaheliste kokkulepetega, mille osapooled
ühendus või liikmesriigid on, selliste ülesannete eesmärgil, mis võivad
mõjutada keskkonda.

6.
Kui lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud ruumiandmekogumite ja -teenuste
jagamise süsteem on tehtud kättesaadavaks vastavalt lõigetele 4 ja 5, siis
võivad süsteemiga kaasneda siseriikliku õiguse kohased nõuded, mis
mõjutavad selle kasutamist.

7.
Erandina käesolevast artiklist võivad liikmesriigid jagamist piirata,
kui see seaks ohtu õigusemõistmise, avaliku julgeoleku, riigikaitse või
rahvusvahelised suhted.

8.
Liikmesriigid võimaldavad ühenduse institutsioonidele ja organi
tele juurdepääsu ruumiandmekogumitele ja -teenustele kooskõlas ühtlus
tatud tingimustega. Neid tingimusi reguleerivad rakenduseeskirjad, mille
eesmärgiks on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täien
dades seda, võetakse vastavalt vastu artikli 22 lõikes 3 osutatud kont
rolliga regulatiivmenetlusele. Need rakenduseeskirjad vastavad täielikult
lõigetes 1–3 sätestatud põhimõtetele.
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▼B
VI PEATÜKK
KOORDINEERIMINE JA LISAMEETMED

Artikkel 18
Liikmesriigid tagavad, et määratakse asjakohased struktuurid ja mehha
nismid kõigi nende osapoolte panuste koordineerimiseks erinevatel valit
sustasanditel, kes on huvitatud riigi ruumiandmete infrastruktuuridest.
Need struktuurid koordineerivad muu hulgas kasutajate, tootjate, lisa
väärtusteenuste osutajate ja koordineerivate organite panuseid asjaomas
te andmekogumite kindlakstegemise, kasutajate vajaduste, kehtivatest
tavadest teavitamise ja tagasiside osas käesoleva direktiivi rakendamise
kohta.

Artikkel 19
1.
Komisjon vastutab INSPIRE koordineerimise eest ühenduse
tasandil ja teda abistavad selles asjakohased organisatsioonid, eelkõige
Euroopa Keskkonnaagentuur.
2.
Iga liikmesriik määrab kontaktpunkti, tavaliselt avaliku võimu
kandja, kes vastutab komisjoniga ühenduse pidamise eest käesoleva
direktiiviga seotud küsimustes. Kontaktpunkti toetab koordineerimiss
truktuur, võttes seejuures arvesse volituste ja vastutuste jaotust
liikmesriigis.

Artikkel 20
Käesolevas direktiivis osutatud rakenduseeskirjades võetakse vajalikul
määral arvesse Euroopa standardiasutuste poolt direktiivis 98/34/EÜ
sätestatud korra kohaselt vastuvõetud standardeid ning samuti rahvusva
helisi standardeid.

VII PEATÜKK
LÕPPSÄTTED

Artikkel 21
1.
Liikmesriigid kontrollivad oma ruumiandmete infrastruktuuride
rakendamist ja kasutamist. Nad teevad kontrolli tulemused komisjonile
ja üldsusele pidevalt kättesaadavaks.
▼M1
2.
Hiljemalt iga aasta 31. märtsiks ajakohastavad liikmesriigid vaja
duse korral oma kokkuvõtva aruande ja avaldavad selle. Nendes aruan
netes, mille teevad üldsusele kättesaadavaks komisjoni talitused, keda
abistab Euroopa Keskkonnaamet, esitatakse järgmised kokkuvõtlikud
kirjeldused:
▼B
a) selle kohta, kuidas toimub avaliku sektori ruumiandmekogumite ja
-teenuste pakkujate, kasutajate ning vahendusasutuste tegevuse koor
dineerimine, millised on nende suhted kolmandate isikutega ning
kvaliteedi tagamise korraldamise kohta;
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b) avaliku võimu kandjate või kolmandate isikute panuse kohta
ruumiandmete infrastruktuuri toimimisse ja koordineerimisse;
c) teave ruumiandmete infrastruktuuri kasutamise kohta;
d) avaliku võimu kandjate vaheliste andmete jagamise kokkulepete
kohta;
e) käesoleva direktiivi rakendamisega seotud kulude ja tulude kohta.
▼M1

__________

▼B
4.
Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu
vastavalt artikli 22 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele.

Artikkel 22
1.

Komisjoni abistab komitee.

2.
Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse
1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 sätestatut.
Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse
kolm kuud.
3.
Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ
artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8
sätteid.
▼M1
Artikkel 23
Euroopa Keskkonnaamet avaldab liiduülese ülevaate, mis põhineb
metaandmetel ja andmetel, mille liikmesriigid on teinud kättesaadavaks
oma võrguteenuste kaudu kooskõlas artikliga 21, ning ajakohastab seda
igal aastal. Liiduüleses ülevaates esitatakse, kui see on asjakohane,
käesoleva direktiivi väljundite, tulemuste ja mõjude näitajad, liiduülesed
ülevaatlikud kaardid ja liikmesriikide ülevaatearuanded.
Komisjon koostab hiljemalt 1. jaanuariks 2022 ja pärast seda vähemalt
iga viie aasta järel käesoleva direktiivi ja selle rakendamise hinnangu
ning avalikustab selle. Nimetatud hindamine tugineb muu hulgas järg
mistele elementidele:
a) käesoleva direktiivi rakendamisel saadud kogemused;
b) liikmesriikide poolt vastavalt artiklile 21 kogutud teave ja Euroopa
Keskkonnaameti koostatud liiduülesed ülevaated;
c) asjaomased teaduslikud analüütilised andmed;

02007L0002 — ET — 26.06.2019 — 001.001 — 14
▼M1
d) muu teave, sealhulgas parema õigusloome suuniste kohaselt
nõutavad asjakohased teaduslikud analüütilised andmed, eelkõige
sellised, mis põhinevad tõhusatel ja tulemuslikel teabehaldusprotses
sidel.
▼B
Artikkel 24
1.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud
õigus- ja haldusnormid hiljemalt 15. maiks 2009.
Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse või
nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direk
tiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.
2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga regu
leeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste õigusnormide teksti.
Artikkel 25
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avalda
mist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 26
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

02007L0002 — ET — 26.06.2019 — 001.001 — 15
▼B
I LISA
ARTIKLI 6 PUNKTIS a, ARTIKLI 8 LÕIKES 1 JA ARTIKLI 9
PUNKTIS a OSUTATUD RUUMIANDMEVALDKONNAD
1. Koordinaatsüsteemid
Süsteemid, milles ruumiandmete asukoht ruumis määratakse üheselt koordi
naatide hulgaga (x, y, z) ja/või geodeetilisel referents- ja kõrgussüsteemil
põhineva laiuse, pikkuse ja kõrgusega.
2. Geograafilised ruutvõrgud
Ühtlustatud, ühise lähtepunktiga ning võrguruutude standardse paigutuse ja
suurusega mitmetasandiline ruutvõrk.
3. Geograafilised nimed
Alade, piirkondade, kohtade, linnade, äärelinnade, alevite või asulate nimed
või muud üldist või ajaloolist huvi pakkuvad mis tahes geograafilised või
topograafilised tunnused.
4. Haldusüksused
Halduspiiridega eraldatud haldusüksused, mis jagavad liikmesriikide jurisdikt
siooni all olevad alad kohaliku, piirkondliku ja riikliku juhtimise eesmärgil.
5. Aadressid
Maavalduste asukoht aadressi elementide, tavaliselt tee või tänava nime, maja
numbri ja postiindeksi järgi.
6. Katastriüksused
Katastritunnuste või võrdväärsete tunnustega kindlaksmääratud alad.
7. Transpordivõrgud
Maantee-, raudtee-, õhu- ja veetranspordivõrgud ja nendega seotud infrastruk
tuurid. Sisaldab eri võrkude vahelisi ühendusi. Hõlmab ka Euroopa Parla
mendi ja nõukogu 23. juuli 1996. aasta otsuses 1692/96/EÜ üleeuroopalise
transpordivõrgu arendamist käsitlevate ühenduse suuniste kohta, (1) määrat
letud üleeuroopalist transpordivõrku ja selle otsuse edaspidiseid muudatusi.
8. Hüdrograafia
Hüdrograafilised objektid, sealhulgas merealad ning kõik muud veekogud ja
nendega seotud objektid, sealhulgas vesikonnad ja alamvesikonnad. Kui see
on asjakohane, vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri
2000. aasta direktiivis 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepolii
tika alane tegevusraamistik (2) määratletule ning võrkude kujul.
9. Kaitsealused kohad
Ala, mis on kindlaksmääratud või mida hallatakse rahvusvaheliste, ühenduse
või liikmesriikide õigusaktide raames konkreetsete kaitse-eesmärkide
saavutamiseks.

(1) EÜT L 228, 9.9.1996, lk 1. Otsust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ)
nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).
(2) EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1. Direktiivi on muudetud otsusega nr 2455/2001/EÜ (EÜT
L 331, 15.12.2001, lk 1).
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II LISA
ARTIKLI 6 PUNKTIS a, ARTIKLI 8 LÕIKES 1 JA ARTIKLI 9
PUNKTIS b OSUTATUD RUUMIANDMEVALDKONNAD
1. Kõrgused
Maa- ja jääpinna ning ookeani põhja digitaalsed reljeefimudelid. Hõlmab
maapinna ja veekogude põhja reljeefi ning kaldajooni.
2. Maakate
Maapinna elutust või elusainest kate, sealhulgas tehislikud pinnakatted, põllu
majandusalad, metsad, (pool-)looduslikud alad, märgalad ning veekogud.
3. Ortokujutised
Maapinna georefereeritud kujutised, mis on talletatud satelliitidel või lennu
vahenditel asuvate sensorite abil.
4. Geoloogia
Maapinna geoloogiline iseloom vastavalt koostisele ja struktuurile. Hõlmab
aluskivimeid, põhjaveekihte ja geomorfoloogiat.
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III LISA
ARTIKLI 6 PUNKTIS b JA ARTIKLI 9 PUNKTIS b OSUTATUD
RUUMIANDMEVALDKONNAD
1.

Statistilised üksused
Statistilise teabe levitamise või kasutamise üksused.

2.

Ehitised
Ehitiste geograafiline asukoht.

3.

Pinnas
Pinnas ja aluspinnas, mida iseloomustatakse sügavuse, tekstuuri, struktuuri,
osakeste ja orgaanilise materjali sisalduse, kivimisisalduse, erosiooni, vaja
dusel keskmise kalde ja eeldatava veemahutavuse järgi.

4.

Maakasutus
Maa-ala iseloomustus olemasolevate ja tulevaste kavandatud kasutusaspek
tide või sotsiaalmajandusliku sihtotstarbe järgi (nt elamu- tööstus-, äri-,
põllumajandus-, metsa- või puhkemaa).

5.

Inimeste tervis ja ohutus
Haiguste (allergiad, vähk, hingamisteede haigused jne) domineerimise
geograafiline jaotumine, keskkonna kvaliteediga otseselt (õhusaaste, kemi
kaalid, osoonikihi kahanemine, müra jne) või kaudselt (toit, geneetiliselt
muundatud organismid jne) seotud mõjusid inimeste tervisele (biomarkerid,
viljatushaiguste sagenemine, epideemiad) või heaolule (väsimus, stress jne)
puudutav teave.

6.

Kommunaal- ja riiklikud teenused
Hõlmab tehnorajatisi nagu näiteks reovee ja jäätmete käitluse, energia- ja
veevarustuse võrgud ja rajatised ning riiklikke haldus- ja sotsiaalteenuseid
nagu riiklikud haldusorganid, kodanikukaitse alad, koolid ja haiglad.

7.

Keskkonnaseirerajatised
Keskkonnaseirerajatiste asukoht ja kasutamine hõlmab heidete, keskkonnae
lementide seisundi ja muude ökosüsteemi parameetrite (bioloogilise mitme
kesisuse, taimkatte ökoloogiliste tingimuste jne) vaatlust ja mõõtmist avaliku
võimu kandjate poolt või nende nimel.

8.

Tootmis- ja tööstusrajatised
Tööstusliku tootmise asukohad, sealhulgas nõukogu 24. septembri 1996.
aasta direktiiviga 96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli
kohta (1) hõlmatud rajatised ning veevõtukohad, kaevandused ja
ladustamiskohad.

9.

Põllumajandus- ja vesiviljelusrajatised
Põllumajandusseadmed ja tootmisrajatised (sealhulgas niisutussüsteemid,
kasvuhooned ja laudad).

10. Elanikkonna jaotumine – demograafia
Elanike, sealhulgas rahvastiku näitajate ja tegevuste geograafiline jaotumine
ruutvõrgu, piirkondade, haldusüksuste või muude analüütiliste üksuste alusel.
(1) EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrusega (EÜ) nr 166/2006 (ELT L 33, 4.2.2006, lk 1).
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▼B
11. Üldplaneering/piirangu-/reguleeritud tsoonid ja aruandlusüksused
Alad, mille haldamisest, reguleerimisest või kasutamisest antakse aru rahvus
vahelisel, Euroopa, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Hõlmab
kaadamiskohti, joogiveeallikate ümber asuvaid piirangutsoone, nitraaditund
likke tsoone, reguleeritavaid laevateid merel või suurtel siseveekogudel, jäät
mete kaadamise alasid, mürapiirangutsoone, geoloogiliste uuringute ja
kaevanduste alasid, valgalasid, asjakohaseid aruandlusüksusi ning
rannikukaitsealasid.
12. Looduslikud ohutsoonid
Tundlikud alad, mida iseloomustavad looduslikud riskitegurid (kõik atmos
fäärilised, hüdroloogilised, seismilised, vulkaanilised ja looduspõlengute
nähtused, mis oma asukoha, intensiivsuse ja sageduse tõttu võivad ühiskon
nale tõsist kahju tuua), nt üleujutused, maalihked ja pinnase vajumine,
laviinid, metsatulekahjud, maavärinad, vulkaanipursked.
13. Atmosfääritingimused
Füüsikalised tingimused atmosfääris. Hõlmab mõõtmiste ja modelleerimise
tulemusel või nende kahe meetodi kombineerimisel saadud ruumiandmeid
ning mõõtmiskohti.
14. Meteoroloogilis-geograafilised tunnusjooned
Ilmastikutingimused ja nende mõõtmine; sademed, temperatuur, aurumine,
tuule kiirus ja suund.
15. Okeanograafilis-geograafilised tunnusjooned
Füüsikalised tingimused ookeanides (hoovused, soolasisaldus, lainekõrgus
jne).
16. Merepiirkonnad
Füüsikalised tingimused meredes ja soolase veega veekogudes, mis on ühiste
tunnuste alusel jaotatud piirkondadeks ja alampiirkondadeks.
17. Bio-geograafilised piirkonnad
Suhteliselt ühetaoliste ökoloogiliste tingimustega ja ühiste tunnustega
piirkonnad.
18. Elupaigad ja biotoobid
Geograafilised alad, mida iseloomustavad spetsiifilised ökoloogilised tingi
mused, protsessid, struktuurid ja (elu alalhoiu-) funktsioonid, mis füüsiliselt
toetavad seal elavaid organisme. Hõlmab maa- ja veealasid, mida eristatakse
geograafiliste, abiootiliste ja biootiliste tunnuste järgi ja mis on täielikult
looduslikud või poollooduslikud.
19. Liikide jaotumine
Taime- ja loomaliikide geograafiline levik ruutvõrgu, piirkondade, haldusük
suste või muude jaotusüksuste kaupa.
20. Energiaressursid
Energiaressursid, sealhulgas süsivesinikud, hüdroenergia, bioenergia,
päikese-, tuule- jne energia, sealhulgas koos asjakohase sügavust/kõrgust
puudutava teabega ressursi mahu kohta.
21. Maavarad
Maavarad, sealhulgas metallimaagid, tööstuslikud mineraalid jne, sealhulgas
koos asjakohase sügavust/kõrgust puudutava teabega ressursi mahu kohta.

