
INSPIRE direktiivi vahehinnang 

Sissejuhatus 

Avaliku konsultatsiooni eesmärk on välja selgitada üldsuse ja kõigi sidusrühmade 
seisukohad, selleks et: 

hinnata, kas INSPIRE direktiivi (2007/2/EÜ) kohaselt juba võetud meetmed on piisavad 
Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuuri rajamiseks.  

Kõnealuse avaliku konsultatsiooni tulemused on osa INSPIRE ajutise poliitika hindamisest, 
mida direktiivi kohaselt tuleb teha seitsme aasta jooksul pärast selle jõustumist. Poliitika 
hindamise tulemused esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2014. aastal. See võib 
viia poliitiliste parandusmeetmete võtmiseni, mis on vajalik, et praeguseid lähenemisviise 
kohandada ja neid muutuvat keskkonda arvestades INSPIRE algsete eesmärkide 
saavutamisega vastavusse viia.  

Konsultatsiooni käigus kasutatakse küsimustikku, et koguda arvamusi INSPIRE direktiivi 
kohta võimalikult paljudest allikatest, sealhulgas valitsustelt, avaliku sektori andmete 
esitajatelt ja kasutajatelt, kaubanduslikelt ja mittekaubanduslikelt kasutajatelt ja teistelt 
huvitatud isikutelt.  

INSPIRE direktiivi taust, reguleerimisala ja staatus 

INSPIREt hakati arendama 2001. aastal, et toetada teadmistepõhist lähenemist 
poliitikakujundamisele, mida soovitab kuues keskkonnaalane tegevusprogramm 2002-2012. 
Kõrge kvaliteediga teave ja teavitatud üldsuse osalus on teadmistel põhineva 
poliitikakujundamise võtmesõnad. 

Ametiasutuste ja üldsuse (sealhulgas erasektori ja akadeemiliste asutuste) kasutatud ja 
omavahel vahetatud teabest on oluline osa seotud asukohaga ehk koha või piirkonnaga 
Maal. Taolise teabe kvaliteet sõltub kogutud ja asukohaga (geograafiliste objektidega) 
seotud ruumiandmete kättesaadavusest. Enamik keskkonnaalasest teabest nagu 
heitkoguste mõõtmise, bioloogilise mitmekesisuse jälgimise või keskkonnakvaliteedi 
andmed on ruumiandmed.  

Selleks, et andmed oleksid poliitika kujundamise jaoks asjakohased, tuleb taolist 
keskkonnaalast teavet kombineerida teist liiki geograafiliste andmetega, mis puudutavad 
maakasutust ja maakatet, halduspiire, kõrgusi, hüdroloogia ja transpordivõrku, ehitisi, 
tootmisrajatisi, riiklikke kommunaalteenuseid, üldplaneeringut ja aruandlusüksuseid, nt 
kaitsealuseid kohti jne. Keskkonnapoliitikaga on seotud ka meteoroloogiat, geoloogiat, 
pinnast jm puudutavad geofüüsilised andmed, samuti sotsiaalmajanduslikud andmed nagu 
rahvastikutihedus, katastriandmed ning jäätmestatistika. 



Keskkonnaalastes õigusaktides ja keskkonnale mõju avaldavate tegevusalade poliitikas (nagu 
põllumajandus, transport, ruumiline planeerimine jne) sätestatud programmides ja 
meetmetes nähakse üldiselt ette ühiskonna survest keskkonnale tulenevate riskide ning 
looduslike või inimtekkeliste potentsiaalselt katastroofiga päädivate riskide (mille juhtivaks 
teguriks on kliimamuutus) leevendamist. 

Näiteks selleks, et hinnata õhusaaste mõju tervisele, tuleb kombineerida välisõhu kvaliteeti 
ja ilmastikutingimusi puudutavad andmed transpordiandmetega, tööstuslike, linna- ja 
põllumajanduslike saasteallikate asukohtade kohta käivate andmetega ning rahvastiku- ja 
epidemioloogiliste andmetega. See võimaldab tuvastada saasteallikaid ning kohandada 
heitkoguste vähendamisega seotud eesmärke õhukvaliteeti mõjutavate 
tegevusvaldkondade poliitikas. 

Üleujutustega seotud riskide kohta saadakse teavet näiteks maakasutuse, pinnavormide 
kõrguse ja pinnase kohta käivate andmete kombineerimisel meteoroloogiliste ja 
hüdroloogiliste tähelepanekutega jõe valgaladelt ning rahvastikuandmetega. See võimaldab 
välja selgitada, kes ja mis on kõige rohkem ohustatud ning töötada välja nende kaitseks 
vajalikud meetmed. 

Ometi on INSPIRE direktiivi jaoks faktide kogumise ja avaliku arutelu käigus selgunud mitu 
tähtsat tegurit, mis takistavad keskkonnapoliitika ja keskkonda mõjutava poliitika 
kujundamise jaoks vajalike ruumiandmete laialdasemat kasutamist. 

Näiteks 97 % avalikus arutelus osalenutest nõustus, et kõigil tasanditel kohalikust kuni 
Euroopa tasandini esinevad järgmised probleemid: 

1. ruumiandmed on sageli kas puudu või ebatäielikud; 
2. olemasolevate ruumiandmete kirjeldus (dokumentatsioon) on tihti ebatäielik; 
3. ruumiandmete kogusid ei ole tihti võimalik omavahel ühendada; 
4. süsteemid, mida kasutatakse ruumiandmete leidmiseks, kasutamiseks ja 
juurdepääsu tagamiseks, töötavad tihti vaid isoleerituna ning ei ühildu omavahel; 
5. erinevad kultuurilised, institutsioonilised ja õiguslikud tõkked loovad tihti viivitusi 
ja takistusi olemasolevate ruumiandmete jagamisel ja taaskasutusel. 

Nagu ilmnes keskkonnamõjude hindamisel esile kerkinud probleeme käsitlevast uuringust, 
on sellisel olukorral selge mõju aluspõhimõtete edukale rakendamisele. Käesoleva 
uuringuga tuvastati viis laialdaselt esinevat probleemide valdkonda: 

1. probleemid olemasolevate andmete saamisel (70 %); 
2. keeruline on tuvastada, millised andmed on kättesaadavad (56 %); 
3. vajalikud andmed ei ole kättesaadavad (51 %); 
4. eri tarnijate andmekogumid ei ühildu (47 %); 
5. olemasolevate andmete kehv kvaliteet (47 %). 

Nimetatud probleemide tõttu leidis üle poole vastanutest 2003. aastal, et nende tööd 
mõjutas: 



1. mõjude kirjelduse vähene täpsus; 
2. suur ebakindlus mõjude ulatuse tuvastamisel; 
3. keskkonna- ja strateegilise mõju hindamise uuringute kõrgemad kulud. 
 

15. mail 2007 jõustunud INSPIRE direktiiviga nähakse ette, et kõnealuste probleemide 
lahendamiseks luuakse infrastruktuur, milles ruumiandmed ja teenused, mis on vajalikud 
keskkonnapoliitika ja muude keskkonda mõjutavate poliitikavaldkondade jaoks (direktiivi 
I, II ja III lisas esitatud 34 valdkonda), on: 

 
1. juurdepääsetavad ja piiranguteta kasutatavad kõigi tasandite avaliku sektori 

asutuste jaoks, liikmesriigis ja sellest väljaspool, et täita keskkonnale mõju 
avaldavaid avalikke ülesandeid;  

2. dokumenteeritud ühtlustatud metaandmetena; 
3. tehtud internetipõhiste teenuste kaudu kättesaadavaks ja nähtavaks nii üldsusele 

kui avaliku sektori asutustele; 
4. struktureeritud haldusasutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

süsteemides ühiste ruumiandmete ja teenuste spetsifikaatide kohaselt. 

Tuleb märkida, et INSPIRE direktiiv ei nõua uute andmete kogumist, mistõttu pole võimalik 
lahendada puuduvate või mittetäielike ruumiandmete probleemi. 

INSPIRE direktiivis ja selle rakenduseeskirjades sätestatud meetmetel (komisjoni määrused 
ja otsused) on 2020. aastani ulatuv rakendusgraafik. 

Siiski peavad liikmesriigid detsembriks 2013: 

1. võtma üle INSPIRE direktiivi oma siseriiklikku õigusesse ja kehtestama erinevatel 
valitsustasanditel koordineerimiseks vajalikud ning asjakohased struktuurid ja 
mehhanismid kõigi nende isikute panuste kooskõlastamiseks, kes on huvitatud 
riigi ruumiandmete infrastruktuuridest; 

2. kehtestama meetmed ruumiandmete ja -teenuste jagamiseks (ligipääsuks, 
vahetamiseks ja kasutamiseks) avaliku sektori asutuste vahel. Selline võimalus 
peaks ühtlustatud tingimuste korral olema avatud ka teiste liikmesriikide 
ametiasutustele, EL institutsioonidele ja asutustele ning rahvusvaheliste 
kokkulepetega asutatud organitele, mille liikmeks on EL ja liikmesriigid, täitmaks 
ülesandeid, mis võivad avaldada mõju keskkonnale; 

3. dokumenteerima ühtlustatud metaandmetena kõik INSPIRE direktiivis nimetatud 
34 valdkonna andmekogumid; 

4. osutama otsingu-, vaatamis-, allalaadimis- ning transformeerimisteenuseid; 
5. pakkuma uusi hiljuti kogutud või ümberstruktureeritud andmeid vastavalt 

ühtlustatud INSPIRE direktiivi spetsifikatsioonidele (muud I lisa andmekogumid 
peavad olema ühtlustatud aastaks 2017). 
 

II ja III lisa andmevaldkondade rakenduseeskirjad (andmespetsifikatsioonid) võeti vastu 
2013. aasta suvel ning neid rakendatakse järgmise seitsme aasta jooksul. Seega on INSPIRE 
direktiivi rakendamine jõudnud poole peale. Paljud komponendid ja teenused peaksid 
nüüdseks olema juba kohaldatud, kuid suur osa andmeorganiseerimistöö korraldamist 



liikmesriikide info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemides (pidades silmas andmete 
ja teenuste automatiseeritud ligipääsetavuse ning koostalitusvõime parandamist üldises 
plaanis) on veel ette võtmata. 


