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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 268/2010

av 29. mars 2010

om gjennomføring av europaparlaments‑ og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til Fellesskapets 
institusjoners og organers tilgang til medlemsstatenes geodatasett og –tjenester på harmoniserte 

vilkår(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/
EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for 
geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE)
(1), særlig artikkel 17 nr. 8, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2007/2/EF skal medlemsstatene 
gi Fellesskapets institusjoner og organer tilgang til 
geodatasett og –tjenester på harmoniserte vilkår.

2) For å sikre en enhetlig anvendelse av bestemmelsen 
om tilgang til geodatasett og –tjenester bør det i denne 
forordning fastsettes et antall minstevilkår som skal 
oppfylles.

3) I henhold til direktiv 2007/2/EF artikkel 17 nr. 7 kan 
det gjøres unntak fra kravet om datadeling. Selv om 
medlemsstatene anvender slike unntak, bør de kunne angi 
tiltak, for eksempel sikkerhetstiltak, som Fellesskapets 
institusjoner og organer må treffe for likevel å få tilgang 
til disse datasettene og –tjenestene.

4) Terminologien som defineres i artikkel 3 i direktiv 2007/ 
2/EF, bør brukes i enhver avtale, herunder lisensavtaler, 
kontrakter og e-postkorrespondanse eller andre 
ordninger som gjelder Fellesskapets institusjoners og 
organers tilgang til medlemsstatenes og deres offentlige 
myndigheters geodatasett og –tjenester i henhold til 
denne forordning.

5) For å kunne utføre sine offentlige oppgaver og bidra til 
gjennomføringen av EUs miljøpolitikk bør Fellesskapets 
institusjoner og organer kunne stille geodatasett og  
–tjenester til rådighet for underleverandører som arbeider 
på deres vegne.

6) Ordningene bør som hovedregel være i samsvar med 
denne forordning 18 måneder etter at den er trådt i kraft. 
Det er likevel behov for en overgangsbestemmelse, 
ettersom tidligere fastsatte ordninger fortsatt kan være 
gjeldende på nevnte tidspunkt. Ordninger som finnes når 

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 83 av 30.3.2010, s. 8, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2012 av 13. juli 
2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012,  
s. 21.

(1) EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1.

denne forordning trer i kraft, må derfor bringes i samsvar 
med denne forordning når de fornyes eller utløper, men 
senest tre år etter at forordningen er trådt i kraft.

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 22 i direktiv 
2007/2/EF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

Denne forordning fastsetter harmoniserte vilkår for tilgang til 
geodatasett og –tjenester i samsvar med artikkel 17 i direktiv 
2007/2/EF.

Artikkel 2

Begrensninger i tilgangen

På anmodning fra Fellesskapets institusjon eller organ skal 
medlemsstatene begrunne eventuelle begrensninger i delingen 
i henhold til direktiv 2007/2/EF artikkel 17 nr. 7.

Medlemsstatene vil kunne angi på hvilke vilkår tilgang kan gis 
når tilgangen er begrenset i henhold til artikkel 17 nr. 7.

Artikkel 3

Ordninger

1.  Ordninger som gjelder tilgang til geodatasett og  
–tjenester, skal oppfylle alle krav i denne forordning.

2.  Definisjonene fastsatt i direktiv 2007/2/EF artikkel 3 skal 
anvendes i alle ordninger som gjelder tilgang til geodatasett og 
–tjenester.

Artikkel 4

Bruk av geodatasett og –tjenester

1.  Fellesskapets institusjoner eller organer kan gjøre 
geodatasett eller –tjenester tilgjengelige for underleverandører 
som opptrer på deres vegne.

2.  Når geodatasett og –tjenester gjøres tilgjengelige i 
samsvar med nr. 1, skal Fellesskapets institusjoner og organer 
gjøre alt de kan for å unngå uautorisert bruk av geodatasett og 
–tjenester.
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3.  Når et geodatasett eller en geodatatjeneste er gjort 
tilgjengelig i henhold til nr. 1, kan den mottakende part 
ikke gjøre geodatasettet eller –tjenesten tilgjengelig for en 
tredjeperson uten skriftlig samtykke fra den opprinnelige 
leverandøren av dataene eller tjenestene.

Artikkel 5

Metadata

De vilkårene som gjelder for Fellesskapets institusjoner 
og organer i samsvar med denne forordning, skal angis 
i metadataelement 8.1, nevnt i del B i vedlegget til 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1205/2008(2).

Artikkel 6

Innsyn

1.  Når en institusjon eller et organ i Fellesskapet anmoder 
om å få tilgang til et geodatasett eller en –tjeneste, skal 
medlemsstatene på anmodning også, med sikte på vurdering 
og anvendelse, gjøre tilgjengelig opplysninger om ordningene 
for innsamling, behandling, framstilling, kvalitetskontroll 
og tilgang til geodatasettene og -tjenestene når slike 
tilleggsopplysninger er tilgjengelige og med rimelighet kan 
hentes fram og utleveres.

2. Når det anmodes om det, skal medlemsstatenes tilbud til 
Fellesskapets institusjoner og organer om tilgang til geodatasett

(2) EUT L 326 av 4.12.2008, s. 12.

og –tjenester omfatte opplysninger om grunnlaget for avgifter 
og om de faktorene de er beregnet ut fra. 

Artikkel 7

Svartid

Medlemsstatene skal uten opphold og senest 20 dager etter 
at en skriftlig anmodning er mottatt, gi tilgang til geodatasett 
og –tjenester, med mindre medlemsstaten og Fellesskapets 
institusjon eller organ har inngått en gjensidig avtale om noe 
annet.

Artikkel 8

Overgangsbestemmelser

Medlemsstatene skal sikre at ordningene er i samsvar med 
denne forordning 18 måneder etter at den er trådt i kraft.

Dersom det finnes ordninger for tilgang til geodatasett og  
–tjenester når denne forordning trer i kraft, skal medlemsstatene 
sikre at disse ordningene er i samsvar med denne forordning 
når de fornyes eller utløper, men senest tre år etter at denne 
forordning er trådt i kraft.

Artikkel 9

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 29. mars 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

____________


