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REGLUGERÐ FRAmKVæmdASTjÓRNARINNAR (ESB) nr. 268/2010 

frá 29. mars 2010 

um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2007/2/EB að því er varðar aðgang 
stofnana og aðila Bandalagsins að landgagnasöfnum og -þjónustu aðildarríkjanna við 

samræmd skilyrði (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/2/
EB frá 14. mars 2007 um að koma á grunngerð fyrir landupp-
lýsingar í Evrópubandalaginu (INSPIRE)(1), einkum 8. mgr. 
17. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun 2007/2/EB er þess krafist að aðildarríkin veiti 
stofnunum og aðilum Bandalagsins aðgang að land-
gagnasöfnum og -þjónustu í samræmi við samræmd 
skilyrði.

2) Til að tryggja að veiting aðgangs að landgagnasöfnum 
og -þjónustu fari fram með samræmdri aðferð er rétt að 
skilgreina í þessari reglugerð lágmarkssamstæðu skilyrða 
sem fara ber eftir.

3) Í tilskipun 2007/2/EB er kveðið á um undanþágur frá 
gagnasamnýtingu skv. 7. mgr. 17. gr. Aðildarríkjunum 
skal þó frjálst, jafnvel þegar þau beita þessum undan-
þágum, að mæla fyrir um ráðstafanir, t.d. öryggisráð-
stafanir, sem stofnanir og aðilar Bandalagsins verða að 
gera til þess að missa ekki aðgang sinn að viðkomandi 
gagnasöfnum og -þjónustu.

4) Við allt samkomulag, þ.m.t. samkomulag um leyfis-
veitingar, samningar og tölvupóstskipti eða hvers kyns 
annað fyrirkomulag varðandi aðgang stofnana og aðila 
Bandalagsins og opinberra yfirvalda þeirra að land-
gagnasöfnum og -þjónustu aðildarríkjanna samkvæmt 
þessari reglugerð, skal farið eftir þeirri hugtakanotkun 
sem skilgreind er í 3. gr. tilskipunar 2007/2/EB.

5) Til þess að stofnanir og aðilar Bandalagsins geti innt 
af hendi opinber verkefni sín og lagt sitt af mörkum til 
framkvæmdar evrópsku stefnunnar varðandi umhverfið 
skal þeim heimilt að gera landgagnasöfn og -þjónustu 
aðgengilega verktökum sem starfa á þeirra vegum.

6) Farið skal eftir þeirri almennu kröfu að fyrirkomulagið 
verði í samræmi við þessa reglugerð átján mánuðum 
eftir gildistöku hennar. Þó er þörf á umbreytingarákvæði 
vegna þess að fyrirkomulag, sem komið hefur verið á 
áður, kann enn að vera í gildi. Því er nauðsynlegt að 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 83, 30.3.2010, bls. 8. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 137/2012 frá 13. júlí 2012 
um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, biður 
birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 108, 25.4.2007, bls. 1.

fyrirkomulagi, sem er fyrir hendi við gildistöku þessarar 
reglugerðar, sé breytt til samræmis við hana þegar kemur 
að því að endurnýja viðkomandi fyrirkomulag eða þegar 
það fellur úr gildi, en þó eigi síðar en þremur árum eftir 
gildistöku þessarar reglugerðar.

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
með 22. gr. tilskipunar 2007/2/EB.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Efni

Með þessari reglugerð eru sett samræmd skilyrði fyrir aðgangi 
að landgagnasöfnum og -þjónustu í samræmi við 17. gr. til-
skipunar 2007/2/EB.

2. gr.

Takmarkanir á aðgangi

Aðildarríkin skulu tilgreina ástæður fyrir hvers kyns takmörk-
unum á samnýtingu skv. 7. mgr. 17. gr. tilskipunar 2007/2/EB, 
óski stofnun eða aðili Bandalagsins eftir því.

Aðildarríkjum er heimilt að ákveða þau skilyrði sem þarf að 
fullnægja fyrir veitingu aðgangs, sem er háður takmörkunum í 
samræmi við 7. mgr. 17. gr.

3. gr.

Fyrirkomulag

1.  Hvert það fyrirkomulag sem varðar aðgang að land-
gagnasöfnum og -þjónustu skal samrýmast kröfunum í þessari 
reglugerð að öllu leyti.

2.  Notast skal við þær skilgreiningar, sem mælt er fyrir um 
í 3. gr. tilskipunar 2007/2/EB, í hverju því fyrirkomulagi sem 
varðar aðgang að landgagnasöfnum og -þjónustu.

4. gr.

Notkun landgagnasafna og -þjónustu

1.  Stofnanir eða aðilar Bandalagsins geta gert landgagna-
söfn eða -þjónustu aðgengilega fyrir verktaka sem starfa fyrir 
þeirra hönd.

2.  Þegar landgagnasöfn og -þjónusta er gerð aðgengileg í 
samræmi við 1. mgr. skulu stofnanir og aðilar Bandalagsins 
gera allt sem í þeirra valdi stendur til að komast hjá óleyfilegri 
notkun landgagnasafna og -þjónustu.
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3.  Aðila, sem hefur verið veittur aðgangur að landgagna-
safni eða -þjónustu skv. 1. mgr., er ekki heimilt að veita 
neinum öðrum aðila aðgang að viðkomandi landgagnasafni 
eða -þjónustu án skriflegs samþykkis upprunalega gagna- eða 
þjónustuveitandans.

5. gr.

Lýsigögn

Þau skilyrði, sem gilda um stofnanir og aðila Bandalagsins í 
samræmi við þessa reglugerð, skulu gefin upp í lýsigagnastaki 
8.1 sem um getur í B-hluta viðaukans við reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1205/2008 (2).

6. gr.

Gagnsæi

1.  Þegar stofnun eða aðili Bandalagsins óskar eftir aðgangi 
að landgagnasafni eða -þjónustu skulu aðildarríkin einnig veita 
aðgang, samkvæmt beiðni, að mats- og notkunarupplýsingum 
um aðferðir við söfnun, meðhöndlun, framleiðslu, gæðastýr-
ingu og öflun aðgangs að landgagnasöfnum og - þjónustu, ef 
þessar viðbótarupplýsingar eru fyrir hendi og ef það er réttmætt 
að sækja þær og leggja þær fram.

2. Grundvöllurinn fyrir álagningu gjalda og þeir þættir sem 
tekið er tillit til við útreikning þeirra skulu koma fram í til

(2) Stjtíð. ESB L 326, 4.12.2008, bls. 12.

boðum aðildarríkjanna um að veita stofnunum og aðilum 
Bandalagsins aðgang að landgagnasöfnum og -þjónustu, sé 
þess óskað. 

7. gr.

Svartímar

Aðildarríkin skulu veita aðgang að landgagnasöfnum og 
-þjónustu án tafar og eigi síðar en 20 dögum eftir að þeim 
hefur borist skrifleg beiðni þar að lútandi, nema viðkomandi 
aðildarríki og stofnun eða aðili Bandalagsins hafi gert með sér 
gagnkvæmt samkomulag um annað.

8. gr.

Umbreytingarákvæði

Aðildarríkin skulu sjá til þess að fyrirkomulagið verði í 
samræmi við þessa reglugerð átján mánuðum eftir gildistöku 
hennar.

Ef fyrirkomulagi við veitingu aðgangs að landgagnasafni og 
-þjónustu hefur verið komið á þegar þessi reglugerð tekur gildi 
skulu aðildarríkin sjá til þess að viðkomandi fyrirkomulag 
verði í samræmi við þessa reglugerð frá og með því þegar fyrir-
komulagið er endurnýjað eða þegar það fellur úr gildi en þó 
eigi síðar en þremur árum eftir gildistöku þessarar reglugerðar.

9. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 29. mars 2010.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

____________


