
INSPIRE direktyvos tarpinis vertinimas 

Įžanga 

Per viešąsias konsultacijas siekiama sužinoti plačiosios visuomenės ir visų suinteresuotųjų 
šalių požiūrį, kad būtų galima padėti: 

įvertinti, ar veiksmai, kurie jau vykdomi, siekiant sukurti Europos bendrijos erdvinės 
informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) pagal INSPIRE direktyvą 2007/2/EB vis dar yra tinkami 
užsibrėžtiems tikslams pasiekti. 

Šių viešųjų konsultacijų rezultatai bus panaudoti atliekant INSPIRE politikos tarpinį 
vertinimą, kuris, remiantis direktyva, turi būti atliktas praėjus 7 metams po direktyvos 
įsigaliojimo. Politikos vertinimo rezultatai 2014 m. bus pristatyti Europos Parlamentui ir 
Tarybai; jais remiantis gali prireikti taisomųjų politikos veiksmų, kad dabartiniai metodai 
būtų geriau suderinti (atsižvelgiant į kintančią aplinką) su siektinais pirminiais INSPIRE 
tikslais. 

Kad nuomonę apie INSPIRE direktyvą būtų galima gauti iš kuo daugiau šaltinių, įskaitant 
vyriausybes, viešojo sektoriaus duomenų teikėjus ir vartotojus, komercinius ir 
nekomercinius vartotojus, ir kitas suinteresuotąsias šalis, konsultacijos vykdomos naudojant 
klausimyną. 

INSPIRE direktyvos pagrindas, taikymo sritis ir būklė 

INSPIRE infrastruktūra pradėta kurti 2001 m., siekiant paremti žiniomis grindžiamą politikos 
formavimo metodą, kurį siūloma taikyti Šeštojoje aplinkosaugos veiksmų programoje (2002-
2012 m.). Svarbiausi elementai formuojant žiniomis pagrįstą politiką yra kokybiška 
informacija ir informuotos visuomenės dalyvavimas. 

Didelė dalis visos informacijos, kuria naudojasi – ir kuria keičiasi valdžios institucijos ir 
visuomenė (įskaitant privatųjį ir akademinį sektorių), yra susijusi su vieta, taigi, su vieta arba 
teritorija Žemėje. Tokios informacijos kokybė priklauso nuo galimybės gauti erdvinius 
duomenis, kurie renkami ir (georeferenciškai) susiejami su vietove. Dauguma aplinkos 
duomenų, pavyzdžiui, teršalų matavimai, biologinės įvairovės stebėsenos rezultatai arba 
aplinkos kokybės duomenys yra erdvinio pobūdžio. 

Siekiant pateikti su politika susijusią informaciją, tokius aplinkos duomenis dažnai prireikia 
derinti su kitų rūšių geografiniais duomenimis, pavyzdžiui, duomenimis apie žemės 
naudojimą ir dangą, administracines ribas, aukštį virš jūros lygio, hidrologinius darinius ir 
transporto tinklą, pastatus, gamybos priemones, vyriausybės paslaugas, saugomų vietovių 
valdymo ir atsiskaitymo zonas ir kt. Formuojant aplinkosaugos politiką geofiziniai duomenys 
apie meteorologines sąlygas, geologiją, dirvožemį ir kt. yra taip pat svarbūs, kaip ir socialiniai 
ir ekonominiai duomenys, pavyzdžiui, duomenys apie gyventojų tankumą, kadastro 
duomenys, ir atliekų statistika. 



Programos ir priemonės, nustatytos tam tikrų sričių aplinkos teisės aktuose ir poveikį 
aplinkai turinčioje politikoje (pvz., žemės ūkio, transporto, erdvės plėtros ir t. t.), paprastai 
apima rizikos, susijusios su visuomenės poveikiu aplinkai ar dėl gaivalinių nelaimių arba 
žmogaus sukeltų pavojų, galinčių lemti nelaimes (kur klimato kaita yra varomasis veiksnys), 
sumažinimą. 

Pavyzdžiui, duomenys apie oro kokybę ir meteorologines sąlygas, taip pat duomenys apie 
transportą, pramonės, miesto ir žemės ūkio taršos šaltinių vietą, apie gyventojus ir 
epidemiologinę būklę reikalingi siekiant įvertinti oro taršos poveikį sveikatai. Tai leidžia 
nustatyti taršos šaltinius ir koreguoti tų politikos sričių, kurios daro poveikį oro kokybei, 
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus. 

Pavyzdžiui, informacija apie potvynių riziką gaunama palyginus žemės naudojimo, aukščio 
virš jūros lygio ir dirvožemio duomenis su meteorologiniais ir hidrologiniais stebėjimais upės 
baseine, taip pat gyventojų duomenis, siekiant nustatyti, kam gali būti iškilęs didžiausias 
pavojus ir koks tas pavojus, taip pat planuoti atitinkamus veiksmus. 

Tačiau intensyvi faktų paieška ir viešosios konsultacijos rengiant INSPIRE direktyvą padėjo 
nustatyti kelias svarbias kliūtis , trukdančias plačiai naudoti erdvinius duomenis, reikalingus 
aplinkos politikai ir poveikį aplinkai darančiai politikai. 

Pavyzdžiui, 97 % viešųjų konsultacijų dalyvių sutiko, kad visais lygmenimis – nuo vietos iki 
Europos: 

1. erdvinių duomenų visai nėra arba jie yra neišsamūs; 
2. turimų erdvinių duomenų apibūdinimas (dokumentai) dažnai yra neišsamūs; 
3. erdvinių duomenų rinkiniai dažnai nedera su kitais erdvinių duomenų rinkiniais; 
4. erdvinių duomenų paieškos, prieigos ir naudojimo sistemos dažnai veikia tik 
pavieniui arba nedera tarpusavyje; 
5. dėl kultūrinių, institucinių, finansinių ir teisinių kliūčių erdvinių duomenų mainai ir 
pakartotinis naudojimas vyksta lėtai. 

Akivaizdu, kad dėl tokios padėties sunkiau sėkmingai įgyvendinti įvairių krypčių politiką. Tai 
rodo ir apklausa dėl sunkumų, su kuriais susiduriama atliekant aplinkos poveikio vertinimo 
tyrimus. Šia apklausa nustatyta, kad penki dažniausi sunkumai yra susiję su: 

1. problemomis siekiant gauti esamus duomenis (70 % atvejų); 
2. kliūtimis, siekiant išsiaiškinti, kokių duomenų esama (56 % atvejų); 
3. reikalingų duomenų nebuvimu (51 % atvejų); 
4. skirtingų teikėjų duomenų rinkinių nesuderinamumu (47 % atvejų); 
5. nepakankama turimų duomenų kokybe (47 % atvejų). 

Daugiau nei pusė respondentų 2003 m. nurodė, kad šie sunkumai jų darbui turėjo tokį 
poveikį: 

1. poveikio apibūdinimas buvo mažiau tikslus; 
2. mažiau aiškumo, koks yra nustatyto poveikio mastas; 



3. didesnės išlaidos aplinkos ir strateginio poveikio vertinimo tyrimams. 
 
2007 m. gegužės 15 d. įsigaliojusia INSPIRE direktyva siekiama spręsti šiuos klausimus 
sukuriant infrastruktūrą, kurioje aplinkos politikoje ir politikos srityse, turinčiose poveikį 
aplinkai (kurios suskirstytos į 34 temas, nurodytas direktyvos I, II ir III prieduose), reikalingi 
erdviniai duomenys bei paslaugos yra: 
 

1. visų valstybių narių visų lygmenų – valdžios institucijų mainų objektas, kuriam 
netaikomi apribojimai naudojimo vietoje, atliekant poveikį aplinkai darančias 
viešąsias užduotis;  

2. aprašyti dokumentuose naudojant suderintus meta duomenis; 
3. randami, matomi ir prieinami visuomenei ir valdžios institucijoms per internetu 

teikiamas paslaugas; 
4. organizuoti bendrųjų erdvinių duomenų ir paslaugų specifikacijų pagrindu viešojo 

administravimo institucijų IRT sistemose. 

Reikėtų pažymėti, kad INSPIRE nesprendžiama erdvinių duomenų nebuvimo ar neišsamumo 
problema, nes ja nereikalaujama rinkti naujus duomenis. 

INSPIRE direktyvoje ir jos įgyvendinimo taisyklėse (Komisijos reglamentuose ir 
sprendimuose) nustatytų priemonių įgyvendinimo terminas apima laikotarpį iki 2020 m. 

Tačiau tikimasi, kad iki 2013 m. gruodžio mėn. valstybės narės bus: 

1. perkėlusios INSPIRE direktyvą į nacionalinę teisę ir sukūrusios atitinkamas 
erdvinės informacijos infrastruktūra besidominčių subjektų indėlių koordinavimo 
skirtingais vyriausybės lygmenimis struktūras ir mechanizmus;  

2. nustačiusios erdvinių duomenų ir paslaugų mainų (prieigos, mainų ir naudojimo) 
tarp valstybės institucijų priemones. Tokios priemonės turėtų taip pat būti 
prieinamos kitų valstybių narių valdžios institucijoms, ES institucijoms ir įstaigoms 
suderintomis sąlygomis, ir įstaigoms, įsteigtoms ES ir jos valstybės narių 
pasirašytais tarptautiniais susitarimais, siekiant vykdyti užduotis, galinčias turėti 
poveikį aplinkai; 

3. naudodamos suderintus meta duomenis, aprašiusios visus duomenų rinkinius, 
priklausančius 34 INSPIRE temoms; 

4. pajėgios teikti paieškos, peržiūros, atsisiuntimo ir transformavimo paslaugas; 
5. pajėgios teikti naujai surinktus arba pertvarkytus duomenis pagal I priedą, 

remiantis suderintomis INSPIRE specifikacijomis (kiti I priedo duomenų rinkiniai 
turi būti suderinti iki 2017 m.). 
 

Įgyvendinimo taisyklės (duomenų specifikacijos) II ir III priedų duomenų temoms buvo 
priimtos 2013 m. vasarą, ir bus įgyvendintos per ateinančius septynerius metus. Taigi esame 
tik INSPIRE įgyvendinimo pusiaukelėje. Laikoma, kad dauguma komponentų ir paslaugų jau 
yra įdiegta, tačiau didžioji dalis duomenų organizavimo valstybių narių IRT sistemose darbo 
(siekiant didesnio prieigos automatizavimo ir duomenų bei paslaugų sąveikos apskritai) dar 
turi būti atlikta. 


