
ri
ch

tli
jn

Schelpdierwaterrichtlijn

// abstract:

Het doel van deze richtlijn is het vaststellen van algemene regels voor de oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in 
de Gemeenschap ter ondersteuning van het communautaire milieubeleid en beleidsmaatregelen of activiteiten die van invloed kunnen 
zijn op het milieu. 

De lidstaten zorgen ervoor dat metagegevens worden opgesteld en bijgewerkt voor de verzameling van ruimtelijke gegevens en 
diensten met betrekking tot de ruimtelijke gegevens vermeld in de richtlijn. Dit betreft onder meer mariene gegevens zoals hydrografische 
elementen, beschermde gebieden, digitale hoogtemodellen voor oceaanoppervlakken, bathymetrie, etc. 

De richtlijn stelt dat lidstaten netwerkdiensten dienen op te richten en te exploiteren (zoek-, raadpleeg-, download-, verwerkingsdiensten), 
en bepaalt dat de overheidsinstanties de technische mogelijkheid dienen te krijgen om hun verzamelingen ruimtelijke gegevens en 
diensten te koppelen aan dit netwerk. De richtlijn maakt tevens melding van de omstandigheden waarbij de publieke toegankelijkheid 
van de ruimtelijke gegevens en diensten mag beperkt worden. Verder worden nog enkele punten besproken met betrekking tot 
gegevensuitwisseling.
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