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Frumvarp það sem hér um ræðir er mikilvægt skref til að skerpa á hlutverki og 
lagaumhverfi Landmælinga íslands í takt við ýmsar tæknilegar og rekstrarlegar breytingar í 
samfélaginu. Landmælingar íslands eru stofnun með 50 ára sögu sem hefur sífellt tekið 
breytingum í takt við breyttar ytri aðstæður. Stærstu verkefni stofnunarinnar fram til þessa 
hafa mörg tengst samstarfi við erlendar þjóðir um kortagerð Islands, s.s. dönsku 
kortastofnunina og bandarísku herkortastofnunina. Enn er byggt að ýmsu leiti á þessum 
gögnum, en endumýjunar er þörf og framundan eru ný verkefni og stórauknar kröfur.

Ef litið er til reynslu nágrannaþjóða okkar eykst mikilvægi landfræðilegra upplýsinga 
sífellt og fleiri þættir í daglegu lífi eru háðir einhverskonar tækni eða gögnum sem hafa 
staðsetningu. Mikilvægi þess að hafa traustar korta- og fasteignastofiianir er óumdeilt um 
allan heim en áherslan hefur í auknu mæli færst yfir á að slíkar stofnanir eru leiðandi í 
stefnumótun, staðlamálum og í að tryggja kortagögn um umhverfið og gögn sem nýtast við að 
tryggja öryggi borgaranna. í skýrslu sem unnin var fyrir fjármálaráðherra fyrir nokkru voru 
Landmælingar íslands skilgreindar sem grunnstofnun varðandi þróun upplýsingasamfélagsins.

Mikilvægt er að hafa í huga að ávinningur af þeirri fjárfestingu sem fellst í góðum kortum 
og landfræðilegum gögnum næst oft ekki á fyrsta stigi með beinni sölu, hann kemur hinsvegar 
fram víða í samfélaginu t.d. í auknu öryggi landsmanna og betri þjónustu á ýmsum sviðum. 
Því er mikilvægt að þau gögn sem samfélagið fjárfestir í fyrir opinbert fé séu aðgengileg sem 
flestum er á þurfa að halda og þá skiptir engu hvort einkaaðilar eða ríki vinni að því að afla 
gagnanna.

Landmælingar íslands vilja koma með eftirfarandi ábendingar vegna frumvarpsins:

1. O f lágt kostnaðarmat. Það er álit Landmælinga Islands að mat á kostnaði við fhxmvarpið 
sé allt of lágt. Rök fyrir þessu eru eftirfarandi:

•  Landmælingar íslands hafa átt mjög undir högg að sækja í sölustarfsemi sinni vegna 
einkafyrirtækja sem sífellt kvarta yfir vinsælum vörum og þjónustu sem stofnunin hefur 
boðið upp á síðustu árin. Vegna þessa hefur ítrekað verið óskað eftir því við fjárlagagerð 
undanfarin ár að sértekjukrafa verði lækkuð en án árangurs. Þessi beiðni er hér með
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ítrekuð.
•  Sértekjukrafa í íjárlögum 2005 vegna Landmælinga íslands voru um 56,4 milljónir kr. en 

niðurstaðan varð 44 milljónir kr. vegna sölu á vörum og þjónustu. Augljóst er að krafan er 
langt umfram eðlilega getu stofnunarinnar til að afla sértekna.

•  í framvarpi um landmælingar og grunnkortagerð er gert ráð fyrir að samkeppnisrekstur 
stofnunarinnar verði boðinn út til einkaaðila. Við það munu tekjur falla niður sem nemur 
um 20 milljónum á ári. Sé miðað við sölutekjur árið 2005 standa þá eftir 24 milljónir í 
sölutekjur samkvæmt fjárlögum.

•  Kostnaður mun minnka vegna minni sölustarfsemi en alls ekki í beinu hlutfalli við lækkun 
tekna þvi kostnaður á hveija selda einingu hækkar verulega, samlegðaráhrif minnka og 
forsendur fyrir sölunni kunna hreinlega að bregðast algerlega vegna mjög lítillar veltu.

•  Með framangreindum rökum er það mat Landmælinga Islands að kostnaður við 
frumvarpið sé að minnsta kosti 20 milljónir en ekki 6 milljónir eins og kemur fram í 
kostnaðarmati sem því fylgir. Mikilvægt er að þetta sé leiðrétt til að koma í veg fyrir 
frekari niðurskurð á starfsemi stofhunarinnar á Akranesi. Reksturinn hefur þegar verið 
dreginn saman um allt að 5 stöðugildi síðustu tvö árin vegna minnkandi sértekna

Meðfylgjandi er tafla og línurit þar sem sjá má hvemig sértekjukrafa i fjárlögum hefur 
þróast í samanburði við raunverulegar sölutekjur Landmælinga íslands undanfarin ár.

SAMANBURÐUR Á SÉRTEKJUKRÖFU OG RAUNTEKJUM 2000-2005.

Sértekjukrafa
Sértekjur

2000 2001 2002 2003 2004 2005
46.500.000 48.100.000 51.900.000 53.000.000 54.600.000 56.400.000
44.220.248 51.982.463 57.732.902 52.389.897 44.396.977 44.723.461
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2. Átak í öflun nýrra kortagana.
Það er mat Landmælinga íslands að gera þurfi sérstakt átak í að afla nýrra kortagagna af 
íslandi vegna þess að ýmis gögn sem nú eru í notkun eru gömul eða búa ekki yfir þeirri 
nákvæmni sem á þarf að halda. Árleg framlög til Landmælinga íslands duga alls ekki 
vegna þessa og er talin þörf á sérstöku tímabundnu framlagi vegna þessa allt að 500-700 
milljónum (hæðarlíkan og mannvirki o.fl.).
Til þess að taka á þessu máli er lagt til að sett sé sérstakt ákvæði 1 hin nýju lög sem kveða 
á um að gerð sé langtímaáætlun um grunnkortagerð og grunnmælingar á íslands. Sú 
áætlun sé lögð fyrir Alþingi með svipuðum hætti og t.d. vegaáætlun þar sem tekin er 
afstaða til grunnkostnaðar og grunnþarfa samfélagsins varðandi kortamál á fjölmörgum 
fagsviðum s.s varðandi umhverfismál, orkuöflun, öryggis- og björgunarmál, 
samgöngumál, flugöryggi o.fl.

3. INSPIRE tilskipunin.
Nú er til umfjöllunar í Evrópuþinginu tilskipun sem nefnist INSPIRE. Lykilmarkmið 
INSPIRE er að frekari og betri landfræðilegar upplýsingar verði aðgengilegar og beinist 
áhersla aðallega að upplýsingum sem þurfa að vera fyrir hendi til að fylgjast með og bæta 
ástand umhverfisins. INSPIRE er ætlað að gera staðbundin gögn aðgengilegri og 
gagnvirkari fyrir fleiri aðila útrýma hindrunun sem koma í veg fyrir að staðbundin gögn 
séu nýtt. Þó að tilskipunin hafi enn ekki verið tekin til formlegrar umfjöllunar hér á landi 
er mjög líklegt að hún muni hafa mikil áhrif á verðlagningu, aðgengi og miðlun 
landfræðilegra gagna hér á landi og því er mikilvægt að þeir sem fjalla um þessi lög kynni 
sér efni hennar. Meðfylgjandi er til fróðleiks fyrir umhverfisnefrid Alþingis íslensk þýðing 
tillögu að tilskipun um INSPIRE sem nú er fjallað um í Evrópuþinginu.

4. Frumvarp um landeignaskrá.
Landmælingar íslands vilja koma á framfæri að á vegum dóms- og kirkjumálaráðuneytis 
er í vinnslu frumvarp um landeignaskrá. Markmið þess frumvarps er að leitast við að 
tryggja landeigendum og öðrum hagsmunaaðilum einhlíta, lögformlega skráningu 
eignamarka lands með samræmdum reglum og kröfum til mælinga, skráningar og 
birtingar upplýsinga um landamerki og lóðamörk.
Samkvæmt drögum að frumvarpinu munu Landmælingar íslands hafa það hlutverk að 
afla, samræma og láta í té kortagrunn af öllu Islandi sem verði hluti landeignaskrár. Auk 
þess mun stofnunin hafa það hlutverk að koma á laggimar nýrri stétt hér á landi, ” 
landmælingamönnum”, sem munu fá réttindi til að mæla og afmarka lóðir og lönd. 
Mikilvægt er að umhverfisnefnd viti af framangreindu frumvarpi sem mun liklega kalla á 
enn eina endurskoðun laga um landmælingar og grunnkortagerð innan tíðar.

sson
inga Islands 

Hjálagt: 1
Tillaga að tilskipun Evrópuþingsins og Evrópuráðsins um að koma á iimra skipulagi (inftastructure)í tengslum 
við landfræðilega upplýsingar (spatial information) í Evrópusambandinu (INSPIRE)
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sá að búa til, framkvæma, fylgjast með og meta stefnu Evrópubandalagsins á öllum 
stigum og veita almenningi upplýsingar.

Lykilmarkmið INSPIRE er að frekari og betri landfræðilegar upplýsingar verði 
aðgengilegar til stefnumörkunar í Evrópubandalagsinu oe til framkvæmdar á stefnu þess 
hjá aðildarríkjunum á öllum stigum. INSPIRE beinist sérstaklega að umhverfisstefnu en 
er opin öðrum sviðum nú og síðar s.s. landbúnaði, samgöngum og orkugeira.

Tillagan beinist sérstaklega að upplýsingum sem þurfa að vera fyrir hendi til að fylgjast 
með og bæta ástand umhverfisins, og eru þar með taldir þættir vatns, jarðvegs og 
náttúrulegs landslags. Margar þessar upplýsingar þarf að styrkja með “margþátta” 
staðbundnum gögnum. í innra skipulagi (infirastructure) fyrir landfræðilegar upplýsingar 
þurfa ekki öll þemu landfræðilegra upplýsinga að undirgangast samskonar samræmingu. 
Ekki er heldur hægt að færa þau öll með sama hraða inn í innra skipulagið 
(infrastructure). Þessi tilskipun hefur því þijá aðskilda viðauka og vísa þeir allir til 
staðbundinna gagna sem margskonar umhverfistefhusvið kalla eftir. Mismunandi 
dagsetningar eiga við hvenær INSPIRE er hrint í framkvæmd og mismundandi miklar 
kröfur eru gerðar um samræmingu. Þetta fer eftir því hvort staðbundin gögn á að nota til 
staðsetningar viðmiðunar (geo-referencing) á öðrum staðbundnum gögnum, á því hvort 
þörf er á samræmdum staðbundnum gögnum í samhengi við sérhverja stefnu sem beint 
eða óbeint hefur áhrif á umhverfið og eftir því hve mikil samræming er þegar komin á 
innan Evrópubandalagins. Það skal haft í huga að þemu landfræðilegra upplýsinga 
viðaukanna ákvarða einungis yfirgrip tilskipunarinnar og aðgerða þeirra sem vísað er til. 
Þau segja ekki til um hvemig landfræðilegar upplýsingar eigi að skipuleggja eða 
samræma.

INSPIRE mun ekki koma á yfirgripsmikilli áætlun um að safna saman nýjum 
staðbundnum gögnum hjá aðildarríkjunum. Þess í stað er INSPIRE ætlað að nýta sem 
best tækifæri til að nota gögn þau sem þegar eru fyrir hendi með því að láta skrá þau 
staðbundin gögn, taka í notkun þá þjónustu sem stefnir að því að gera staðbundin gögn 
aðgengilegri og gagnvirkari fyrir fleiri aðila og með því að fást við það sem kemur í veg 
fyrir að staðbundin gögn séu nýtt. INSPIRE mun auðvelda firamsækna samræmingu á 
staðbundnum gögnum hjá aðildarríkjunum.

Þeim sem þessi tillaga mun helst gagnast verða því þeir sem fást við að búa til, hrinda í 
framkvæmd, fylgjast með og meta stefnuna í Evrópu, í hverju ríki og á hverjum stað. 
Hér er um að ræða opinber yfirvöld, þingmenn, almenna borgara og stofnanir þeirra. Þó 
er gert ráð fyrir að aðrir notendahópar geti einnig nýtt sér þetta, m.a. einkageirinn, 
háskólar, rannsókaraðilar og fjölmiðlar. Tillagan mun styðja við að mynda og 
framkvæma margskonar umhverfisstefnu og aðrar stefnur.

3. Þörfín á að Evrópubandalagið koml að þessu máli

Nákvæmar landfiræðilegar upplýsingar sem stutt geta margskonar stefnu eru fyrir hendi í 
Evrópu. Reyndar er svo að kortlægar upplýsingar eru notaðar í ýmiskonar tæki og 
starfsemi í tengslum við skýrslugerð, greiningu, matsþætti og spár. Auk þessa hefur



Þó er það svo að frekari ráðstafanir þarf að gera til þess að fella saman staðbundin gögn 
úr mismunandi geirum og í tengslum við mismunandi aðstæður sem tengjast 
stefnumörkun og gera þau þannig afkastameiri. Þannig má færa sér í nyt alla möguleikana 
sem felast í staðbundnum upplýsingum. Því er það að INSPIRE tilskipunin á að styrkja 
þessi stjómtæki og hjálpa til við framkvæmd stefnunnar.

Einnig verður að taka tillit til þeirra lagaramma sem þegar eru komnir fram með tilliti til 
gagnavemdar og höfúndaréttar.

5. Mat á auknum áhrífum

í júnímánuði 2002 kynnti Framkvæmdastjómin nýja samþætta aðferð við mat á áhrifúm 
til þess að auka gæði og samhengi í steftiuþróunarferlinu.7 INSPIRE tillagan var á 
tillögulista vinnuáætlunarinnar 2003 sem Framkvæmdastjómin ákvað að láta gera frekari 
athugun á áhrifúm innleiðingar.8 Því er það að aukið mat á áhrifum hefur farið fram að 
því er varðar INSPIRE en þar komu fram sex stefhukostir.9

Fjármunir sem þarf vegna leiðarinnar sem valinn var -  skýr rammi sem studdur er a f 
rammatilskipun Evrópusambandsins -  munu að mestu koma frá opinbera geiranum og 
talið er að þar verði um að ræða að meðaltali 3.6 -  5.4 miliónir evra á ári á hvert 
aðildarríki Evrópusambandsins (EU25'). Þetta myndi einungis samsvara 1% af 
heildarútgjöldum fyrir landfræðilegar upplýsingar.

Meðal kosta sem þessu fylgdi væru atriði sem tengdust umhverfi, aukinn félagslegur 
ágóði og betri tækifæri fyrir einkageirann. Einungis umhverfiskostimir hafa verið 
magnteknir. Meðaláeóði á hveriu ári fvrir hvert aðildarríki (EU25) nemur 27-42 
milliónum evra. Þar sem vitað er að þessir þættir sÝna aðeins hluta af heildarmvndinni. er 
niðurstaðan sú að kostimir veea töluvert meira en fiármagnsþörfin er.

6. Viðræður hagsmunaaðila um INSPIRE 

6.1. Viðræðurnar á Intemetinu

Tilgangurinn með Intemet viðræðunum var sá að upplýsa hagsmunaaðila um INSPIRE 
írumkvæðið og fá fram skoðanir þeirra og athugsemdir varðandi ýmis lykilatriði sem 
fyrirhuguð rammatilskipun INSPIRE þurfti að ná yfir. Intemet viðræðumar fóm fram frá 
29. mars til 6. júní 2003.

Alls vom það 185 stofnanir og einstaklingar frá aðildarríkjum Evrópusambandsins og 
samþykktum löndum sem bmgðust við þessum viðræðum á Intemetinu. Svör þeirra sýna 
athugasemdir frá meira en 1.000 stofnunum.

DRÖG af þýðingu úr ensku -  ekki endanleg þýðing

7 COM(2(X)2) 276.
8 CC)M(2002) 590.
9 Commission staff working document “Extended impact assessment of INSPIRE”
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sé réttlætanleg í ljósi þeirra kosta sem fyrir hendi em í tilteknu landi eða á tilteknu svæði 
eða tilteknum stað.

Umhverfisfyrirbæri eins og til dæmis árstíðafundin hreyfing dýrategunda, vindur og 
vatnsrennsli tengjast ekki landamæmm ríkja. Auk þess er það svo að þrýstingur og áhrif á 
umhverfið (flóð, loft- og vatnsmengun o.s.frv.) halda sig oft ekki innan landamæra ríkja. 
Umhverfisstefna kallar því á að komið sé á fót umhverfisstjómunareiningum sem ná yfir 
svæði í mörgum aðildarríkjum, svo sem vatnasvæði fljóta sem Qallað er um í 
Vatnsrammatilskipuninni.10 Skilvirk framkvæmd og skilvirkt eftirlit með slíkum 
ákvörðunum kallar eftir gagnvirkum staðbundnum upplýsingum sem takmarkast ekki við 
landamæri ríkja og kallar einnig eftir auðveldari aðgangi og notkun á þessum 
upplýsingum fyrir alla hagsmunaaðila. Framkomin tillaga að tilskipun mun hafa í för með 
sér samrýmanlega skráningu staðbundinna gagna og gæði gagna f öllu 
Evrópusambandinu, samrýmanlegri landfræðilegar upplýsingar á sama svæði og 
samþætta þjónustu svo að finna megi og nálgast þessar upplýsingar og reglur í öllu 
Evrópusambandinu sem snerta aðgang og það að menn skiptist á og noti upplýsingamar. 
Án þessarar tilskipunar yrði það mjög erfitt fyrir aðildarríkin að gera þau kerfi sem þegar 
em fyrir hendi gagnvirk, aðgönguhæf og nothæf í mörgum ríkjum í einu. Þetta leiddi til 
meiri endurtekningar og þess að gagnasöfhun yrði ekki eins skilvirk. Þetta myndi og tefla 
samningu, framkvæmdir, eftirlit og mat á ákvörðunum á lands- og Evrópugrunni, sem 
svo hefur beint eða óbeint áhrif á umhverfið.

Tillagan að tilskipuninni fer ekki fram úr því sem til þarf til þess að ná markmiðum 
sínum. Hún á að byggja á hinum ýmsu upplýsingakerfum sem til em hjá aðildarríkjunum 
og hefur í sér þann heildarramma sem þau þurfa til að geta unnið betur saman en hvert 
fyrir sig og myndað hluta af Innra skipulagi (infrastructure) fyrir landfræðilegar 
upplýsingar í Evrópusambandinu. INSPIRE mun einnig byggja á þeim stofnunum sem 
þegar em fyrir hendi og sem nýta sér og mynda staðbundin gögn og sem sjá einungis 
fyrir, að því er varðar skipulagsmál, heildar samhæfingu þeirri sem þarf til þess að innra 
skipulag (infrastmcture)ð geti gengið á evrópsku sviði. Að því er varðar samræmingu 
mun INSPIRE einungis fást við þá þætti sem þarf til að ná fram yfirgripsþætti 
samræmingar varðandi staðbundin gögn svo að þau séu fyrir hendi til að styðja stefnu 
Evrópubandalagsins. Þannig er það, til dæmis, að INSPIRE fer ekki fram á að aðildarríki 
breyti sniði á einstökum landfræðilegum gagnagmnnu sínum. í stað þess er það svo að 
aðildarríki geta komið með notendaviðmót sem breytir misleitum gögnum á þann veg að 
hægt er að nota þau sem einsleit væm.

Fyrirliggjandi tillaga er í formi rammatilskipunar svo að aðildarríki fái nægjanlegt 
svigrúm til þess að tryggja það að nauðsynlegar leiðir að ætluðum markmiðum séu 
sniðnar að sérstökum aðstæðum þeirra. Framkvæmdareglur, tæknilegs og meira 
forskriftarlegs eðlis, á að taka upp með nefndarvinnunni. Þær þurfa að vera fyrir hendi til 
að tryggja það samhengi sem Innra skipulag (infrastmcture) fyrir landfræðilegar 
upplýsingar í Evrópusambandinu þarf á að halda til að mæta markmiði því að styðja við 
stefnumál Evrópubandalagsins. Nefndarvinnan þessi tryggir einnig nægjanlegan 
sveigjanleika til þess að hægt sé að laga Innra skipulag (infrastmcture) fyrir

10 OJL 327,22.12.2000, p. 1.
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Margar athugasemdimar tengjast þó framkvæmdaratriðum og til þeirra verður tekið tillit 
við framkvæmd á INSPIRE.
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(2) Sjötta umhverfisaðgerðaáætlunin, sem Úrskurður No 1600/2002/EC frá 
Evrópuþinginu og Evrópuráðinu15 tók upp, þýðir það að gæta verður vel að því að tryggt 
sé að umhverfisstefnu Evrópubandalagsins sé fylgt eftir með samþættingu og að tekið sé 
tillit til mismunandi aðstæðna á hverju svæði og á hverjum stað. Þessi áætlun leggur enn 
fremur áherslu á að í Evrópu sé að finna frumkvæði sem stuðli að því að opinber yfirvöld 
og yfirvöld á hverjum stað séu sér meðvitandi um þetta og að vísindaleg þekking í 
tengslum við gögn og upplýsingar varðandi ástand og framvindu í umhverfismálum sé 
bætt. Einnig þarf að fylgja eftir eftirfarandi forgangsatriðum sem tengjast forvirku og 
eftirvirku mati á stefnumarkandi aðgerðum;
a. þróun tengsla á milli umhverfisþátta og annarra þátta á sviði upplýsinga,
b. þjálfunar, rannsókna, menntunar og stefnumörkunar, sem tryggja reglulegar 
upplýsingar til þess meðal annars að upplýsa almenning
c. endurskoða og kanna reglulega upplýsinga- og skýrslukerfi.
Þessi áætlun gerir auk þess ráð fyrir því að eftirlit og gagnasöfnun sé virk í tengslum við 
síðari lagasetningu varðandi umhverfismál og að þróunarþættir eflist í sambandi við tæki 
og tól sem fylgjast með þróun umhverfisþátta og að aðildarríkin verði þannig studd í því 
að setja upp viðeigandi gagnasöfnunarkerfi. Töluverður vandi er fyrir hendi sem tengist 
aðgengi, gæðum, skipulagi og nálgun á staðbundnum upplýsingum sem nauðsynlegar er 
til þess að ná fram þeim markmiðum sem sett eru fram í Sjöttu 
umhverfisaðgerðaáætluninni.

(3) Vandamál sem tengjast aðgengi, gæðum, skipulagi og nálgun á staðbundnum 
upplýsingum eru algeng í sambandi við mikinn fjölda stefnu- og upplýsingaþema og á 
mörgum sviðum hjá opinberum yfirvöldum. Til þess að leysa þessi vandamál þarf að fást 
við þætti sem tengjast því að aðilar skiptist á, noti saman og geti nálgast og notað 
gagnvirk staðbundin gögn og staðbuncÚnna gagnaþjónustu á mörgum sviðum hjá 
opinberum yfirvöldum og frá mismunandi geirum. Innra skipulagi (infrastructure) fyrir 
landfræðilegar upplýsingar í Evrópusambandinu ætti því að koma á fót.

(4) Innra skipulag (infrastructure) fyrir landfræðilegar upplýsingar í Evrópusambandinu, 
sem einnig er nefnt INSPIRE, ætti að byggja á undirstöðum fyrir landfræðilegar 
upplýsingar sem aðildarríki koma á fót og sem samhæfast almennum reglum og með 
viðbættum þáttum frá Evrópusambandinu. Þessar aðgerðir ættu að tryggja að innra 
skipulag (infrastructure) fyrir landfræðilegar upplýsingar sem byggð eru upp af 
aðildarríkjum séu samhæfð og að hægt sé að nota þau hjá fleiri en einu ríki.

(5) Innra skipulag (infrastructure) fyrir landfræðilegar upplýsingar í aðildarríkjum ætti að 
vera þannig að það tryggi að staðbundin gögn séu geymd, séu aðgengileg og þeim haldið 
við á þann hátt sem best er; að það sé mögulegt að sameina staðbundin gögn á öruggan 
máta frá ýmsum stöðum í Evrópusambandinu og að ýmsir notendur og veitur nái að nota 
þau sameiginlega; að það sé mögulegt að ná í staðbundin gögn hjá tilteknum opinberum 
yfirvöldum og að deila þeim svo með öllum öðrum opinberum yfirvöldum; að staðbundin 
gögn séu ekki veitt við skilyrði sem leggja hömlur á víðtæka notkun þeirra; að hægt sé 
um vik að finna þau staðbundin gögn sem til eru, meta það hversu hæf þau eru til tiltekins 
verkefnis og að vita hvaða skilyrði fylgja notkun þeirra.

15 OJ L 242, 10.9.2002, p. 1.
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kæmi hjá einstökum ríkjum eða á tilteknum svæðum. Þessi Tilskipun mun ekki einungis 
fylla frekar upp í slíkt ftiimkvæði með því að þar mun koma fram rammi sem verður til 
þess að gagnvirkni verður virk heldur mun einnig byggt á fyrirliggjandi reynslu og 
frumkvæðisþáttum frekar en að um verði að ræði endurtekningu á vinnu sem þegar hefur 
farið fram.

(10) Þessi Tilskipun ætti að eiga við staðbundin gögn sem opinber yfirvöld hafa í sínum 
fórum eða hafa yfir að ráða og eiga við staðbundin gögn sem opinber yfirvöld nota við 
opinber störf sín og framkvæmdir. Þetta ætti þó, að gefnum vissum skilyrðum, einnig að 
eiga við um staðbundin gögn sem lögaðilar aðrir en opinber yfirvöld hafa, að því tilskildu 
að þessir lögaðilar æski þess.

(11) Þessi Tilskipun ætti ekki að setja skilyrði varðandi það að safna gögnum um ástand 
umhverfismála eða að framkvæmdastjómin fái slíkar upplýsingar, þar sem þeim málum 
er séð fyrir með öðrum lögum um umhverfismál.

(12) Framkvæmd öll varðandi innra skipulag (infrastructure) hvers ríkis ætti að vera 
framsækin og því ættu þau þemu landfræðilegra upplýsinga sem Tilskipun þessi nær til 
að fá ólíka forgangsröð. Framkvæmdin ætti að taka mið af því hve mikil þörf er á 
staðbundnum gögnum varðandi mismunandi nýtingu á ýmsum stefnusviðum, og af því 
hver forgangsröð á aðgerðum þarf að vera samkvæmt stefnu Evrópubandalagsins sem 
gerir ráð fyrir samræmdum staðbundnum gögnum, og af þeim framgangi sem 
samræmingarátak hefúr þegar leitt til hjá aðildarríkjunum.

(13) Tíma- og mannauðstap sem verður vegna þess að verið er að leita að staðbundnum 
gögnum sem þegar eru fyrir hendi eða vegna þess að verið er að athuga hvort megi nota 
þau við tilteknar aðstæður er helsta hindrunin á að fyrirliggjandi gögn séu nýtt til 
fullnustu. Aðildarríki ættu því hafa tiltæka, á lýsigagnaformi, lýsingu á fyrirliggjandi 
landfræðilegum gagnagrunnum og þjónustu.

(14) Þar eð margskonar snið og uppbygging á skipun og aðgengi staðbundinna gagna hjá 
Evrópusambandinu hindrar skilvirka gerð, framkvæmd, eftirlit og mat á lagasetningu 
Evrópubandalagsins, sem svo beint eða óbeint hefúr áhrif á umhverfið, ættu að koma 
firam þær framkvæmdaaðgerðir sem gætu auðveldað notkun staðbundinna gagna frá 
ýmsum aðildarríkjum. Þessar aðgerðir ættu að vera þannig að staðbundinna gagnamengi 
séu gagnvirk og aðildarríki ættu að tryggja að öll gögn og upplýsingar sem þarf til að 
gagnvirkni geti orðið séu ekki takmörkuð á nokkum hátt.

(15) Netþjónusta er nauðsynleg til þess að ýmis opinber yfirvöld í Evrópusambandinu
geti sameiginlega nýtt sér staðbundin gögn. Þessi netþjónusta ætti að gera kleift að finna,
breyta, skoða og hlaða niður staðbundnum gögnum og að kalla fram staðbundin gögn og
nota rafeindavædda viðskiptaþjónustu. Netþjónustukerfi ættu að geta unnið í samræmi
við almennt viðurkenndar forskriftir og lágmarks vinnsluforsendur til þess að tryggja
gagnvirkni hjá grunnstoðum aðildarríkjanna. Netþjónustukerfi ættu einnig að fela í sér
upphleðsluþjónustu þannig að opinber yfirvöld geti gert staðbundinna gögn sín og 
þjónustu aðgengilega.
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(23) Til þess að nýta sér viðeigandi reynslu “Evrópskra stöðlunarsamtaka” er rétt að þær 
aðgerðir, sem nauðsynlegar eru til þess að hrinda þessari Tilskipun í framkvæmd, geti 
stuðst við staðla sem teknir hafa verið upp af “Evrópskum stöðlunarsamtökum” í 
samræmi við þá leið sem kemur fram í Tilskipun 98/34/EC hjá Evrópuþinginu og -ráðinu 
frá 22. júní,1998 þar sem kemur fram hvemig á að sjá fyrir upplýsingum á sviði 
tæknistaðla og reglugerða.22

(24) Þar sem “Evrópska umhverfisstofhunin,” sem komið var á fót með “reglugerð” frá 
Evrópuráðinu númer 1210/90 frá 7. maí, 1990 um stofnun “Evrópsku 
umhverfisstofnunarinnar” og “the European Environment Information and Observation 
Network” ,23 hefur það hlutverk að veita Evrópusambandinu hlutlægar, áreiðanlegar og 
sambærilegar upplýsingar um umhverfið að því er snýr að Evrópusambandinu, og stefnir 
að því meðal annars að bæta flæði viðeigandi upplýsinga milli aðildarríkja og stofnana 
Evrópubandalagsins um umhverfið; ætti það að stuðla vel að framkvæmd þessarar 
Tilskipunar.

(25) Þetta er rammatilskipun og það þýðir að framkvæmd hennar kallar eftir frekari 
ákvörðunum sem taka mið af þróun m.t.t. stjómmála, stofnana og skipulags og hröðum 
tækniframförum á sviði staðbundinna gagnagrunna og þjónustu. Nauðsynlegra aðgerða til 
að koma þessari Tilskipun í framkvæmd ætti því að grípa til í samræmi við Úrskurð 
Evrópuráðsins 1999/468/EC frá 28 júní, 1999 þar sem kveðið er á um leiðir varðandi það 
að nýta það vald sem Framkvæmdastjóm hefur.24

(26) Undirbúningsvinna fyrir ákvarðanir vegna framkvæmda í tengslum við þessa 
Tilskipun og fyrir frekari þróun innra skipulags (infrastructure) varðandi landfræðilegar 
upplýsingar í Evrópusambandinu kallar eftir sífelldu eftirliti með framkvæmd 
Tilskipunarinnar og reglulegri skýrslugjöf.

(27) Markmiðum þessarar Tilskipunar, þ.e. að koma á innra skipulag (infrastructure) fyrir 
Landfræðilegar upplýsingar í Evrópusambandinu, er ekki hægt að ná nægjanlega vel hjá 
aðildarríkjunum vegna þátta sem ná yfir mörg ríkin og vegna almennrar þarfar innan 
Evrópubandalagsins að samhæfa aðgangsskilyrði varðandi landfræðilegar upplýsingar. 
Því er betur hægt að ná þeim á grunni Evrópubandalagsins sjálfs, og það getur gripið til 
aðgerða í samræmi við meginregluna um “Landsforgang” (subsidiarity) eins og kemur 
fram í Grein 5 í Samningnum. í samræmi við meginregluna um “samhlutfellingu” 
(proportionality) eins og kemur fram í þeirri Grein, fer þessi Tilskipun ekki fram úr því 
sem nauðsynlegt er svo að ná megi þessum markmiðum.

HAFA TEKIÐ UPP ÞESSA TILSKIPUN:

Kaflil

22 OJ L 204,21.7.1998, p. 37.
23 OJ L 120,11.05.1990, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 1641/2003 of European 
Parliament and of the Council (OJ L 245,29.9.2003, p. 1)
24 OJ L 184,17.7.1999, p. 23.
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3. Að því er varðar staðbundin gagnamengi sem fylgja skilyrðum sem koma fram í atriði
(c) í 1. málsgrein, en sem, í þessu tilliti, þríðji aðili á hugverkarétt á, má opinbera 
yfirvaldið einungis láta til sín taka að því er varðar þessa Tilskipun með samþykki þessa 
þriðja aðila.

4. Viðauka I, II og III má Framkvæmdastjómin aðlaga í samræmi við það sem vísað er til 
í Grein 30(2) til þess að taka tillit til þarfa sem koma fram varðandi staðbundin gögn sem 
styðja



(4) “Þriðji aðili” merkir alla lögaðila aðrar en þegar um er að ræða opinbert yfirvald.

Grein 7

Aðildarríki skulu koma á fót og reka innra skipulag (infrastructure) fyrir landfræðilegar 
upplýsingar í samræmi við þessa Tilskipun.

KafliII 
Lýsigögn

Grein 8

1. Aðildarríki skulu tryggja að lýsigögn séu búin til fyrir staðbundin gagnamengi og 
þjónustu og að þessum lýsigögnum sé haldið við.

2. Lýsigögn skulu innihalda upplýsingar um eftirfarandi:

(a) Hvemig staðbundnu gagnamengin samræmast framkvæmdareglunum sem vísað er til 
í Grein 11(1);

(b) Notendarétt varðandi staðbundin gagnamengi og þjónustu;

(c) Gæði og gildi staðbundinna gagna;

(d) Opinber yfirvöld sem bera ábyrgð á að koma á fót, hafa stjóm á, viðhalda og dreifa 
staðbundnum gagnamengjum og staðbundinni gagnaþjónustu;

(e) Staðbundinn gagnamengi sem opinber aðgangur er takmarkaður að í samræmi við 
Grein 19 og ástæðumar fyrir slíkri takmörkun.

3. Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að tryggja að lýsigögn séu 
fullfrágengin og gæði þeirra mikil.

Grein 9

Aðildarríki skulu búa til lýsigögnin sem vísað er til í Grein 8 í samræmi við eftirfarandi 
tímasetningu:

(a) Miða við dagsetninguna [3 ár eftir að þessi Tilskipun verður gild] þegar um er að ræða 
staðbundin gagnamengi sem samsvara einu eða fleiri þemum sem tiltekin eru í Viðaukum 
I o g l l ;

(b) Miða við dagsetninguna [6 ár eftir að þessi Tilskipun verður gild] þegar um er að 
ræða staðbundinna gagnamengi sem samsvara einu eða fleiri þemum sem tiltekin eru í 
Viðauka III.
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(a) Almennu kerfi einkvæmra heita fyrir staðhluti (spatial object);

(b) Tengslum milli staðhluta;

(c) Lykileigindum og samsvarandi Qöltungu orðasöfnum sem almennt þurfa að finnast í 
tengslum við yfirgripsmikla þematíska stefnu;

(d) Þeim máta hvemig skiptast skuli á upplýsingum um tímalegt umfang gagnanna;

(e) Þeim máta sem á að hafa á varðandi það að skiptast á uppfærslum gagna.

3. Framkvæmdareglumar skulu gerðar þannig úr garði að tryggður sé samrýmanleiki 
milli upplýsingaþátta sem vísa til sömu staðsetningar eða milli upplýsingaþátta sem vísa 
til sama hlutar sem settur er fram í ólíkum mælikvörðum.

4. Framkvæmdareglumar skulu gerðar þannig úr garði að tryggt sé að upplýsingar sem 
koma úr mismunandi staðbundinUM gagnamengjum séu sambærilegar að því er varðar 
þætti sem vísað er til í Grein 12(2) og í 2. málsgrein þessarar Greinar.

Grein 14

Framkvæmdareglumar samkvæmt Grein 11(1 )(a) skal hafa þannig að þær fari samkvæmt 
eftirfarandi tímasetningu:

(a) Miða við dagsetninguna [2 ár eftir að þessi Tilskipun verður gild] þegar um er að ræða 
staðbundin gagnamengi sem samsvara einu eða fleiri þemum sem tiltekin em í Viðauka I;

(b) Miða við dagsetninguna [5 ár eftir að þessi Tilskipun verður gild] þegar um er að 
ræða staðbundin gagnamengi sem samsvara einu eða fleiri þemum sem tiltekin eru í 
Viðauka II eða III.

Grein 15

Aðildarríki skulu tryggja að staðbundin gagnamengi sem safnað hefúr verið eða uppfærð 
síðar en tveimur árum eftir að samsvarandi forskrift var tekin upp, sem tiltekin er í Grein 
11(1 )(a), verði samræmd samkvæmt þessari forskrift annað hvort með því að taka upp 
staðbundnu gagnamengin eða með því að varpa þeim.

Grein 16

1. Aðildarríki skulu tryggja að allar upplýsingar eða gögn, sem þurfa að falla að 
framkvæmdareglum sem tilteknar era í G reinll(l), séu aðgengileg opinberum 
yfirvöldum eða þriðju aðilum í samræmi við skilyrði sem leggja ekki hömlur á notkun 
þeirra í þessum tilgangi.



Þessa þjónustu alla skal vera auðvelt að nota og hún á að vera aðgengileg á Intemetinu 
eða á annan þann viðeigandi íjarskiptamáta sem almenningur getur nálgast.

2. Að því er snertir þjónustu þá sem vísað er til í atriði (a) í 1. málsgrein skal, sem 
lágmark, vera hægt að nota eða komast að samfléttun sem tengist eftirfarandi 
leitarforsendum:

(a) Lykilorðum;

(b) Flokkun á staðbundnum gögnum og þjónustu;

(c) Gæðum og nákvæmni staðbundinna gagna;

(d) Nokkurri samkvæmni við samræmdar forskriftir sem tilteknar eru í Grein 11;

(e) Landfræðilegri staðsetningu;

(f) Skilyrðum sem eiga við aðgengi að og notkun á staðbundnum gagnamengjum og 
þjónustu;

(g) Opinberum yfirvöldum sem ábyrgð bera á tilurð, rekstri, viðhaldi og dreifingu 
staðbundinna gagnamengja og þjónustu.

3. Vörpunarþjónustan sem vísað er til í atriði (d) í 1. málsgrein skal tengjast við aðra 
þjónustu sem vísað er til í þeirri málsgrein á þann máta að þessi þjónusta geti öll virkað í 
samræmi við framkvæmdareglur sem tilteknar eru f Grein 11.
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Grein 19

1. Með takmörkun á Grein 4(2) í Tilskipun 2003/4/EC og grein 18(1) í þessari Tilskipun, 
geta aðildarríki takmarkað almennan aðgang að þeirri þjónustu sem vísað er til í atriðum
(b) til (e) í Grein 18(1), eða að rafeindavæddri viðskiptaþjónustu sem vísað er til í Grein 
20(2), þar sem slíkur aðgangur myndi hafa slæm áhrif á eitthvað eftirfarandi:

(a) Trúnað varðandi framgangsmáta hjá opinberum yfirvöldum, þar sem lög kveða á um 
slíkan trúnað;

(b) Alþjóðleg samskipti, opinbert öryggi eða vamir lands;

(c) Framgang réttlætis og kost allra manna á að njóta óvilhallra réttarhalda eða möguleika 
opinbers yfirvalds á að láta fara fram rannsókn á sakamáli eða máli sem tengist 
hegðunarbroti;

(d) Trúnað varðandi viðskiptalegar upplýsingar eða iðnaðarupplýsingar þar sem kveðið er 
á um slíkan trúnað í landslögum eða lögum Evrópubandalagsins til þess að vemda
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(b) Skyldur þær sem vísað er til í Grein 17(3).

KaffliV 
Sameiginleg notkun gagna og endurnotkun

Grein 23

1. Aðildarrfld skulu taka upp aðgerðir til þess að opinber yfirvöld geti sameiginlega notað 
staðbundinna gagnamengi og þjónustu. Þessar aðgerðir skulu gera opinberum yfirvöldum 
aðildarríkja og stofnunum og aðilum Evrópusambandsins kleift að fá aðgang að 
staðbundinna gagnamengjum og þjónustu og að skiptast á og nota þessi mengi og þessa 
þjónustu í opinberum verkefnum sem kunna að hafa bein eða óbein áhrif á umhverfið.

Aðgerðir þær sem tilteknar eru í fyrsta lið skulu fyrirbyggja, á notkunarstað, allar 
takmarkanir, sérlega þær sem eru viðskiptalegs, aðferðarlegs, lagalegs, stofnanalegs eða 
fjármálalegs eðlis.

2. Möguleiki á því að nota staðbundin gögn sameiginlega, eins og kemur fram í 1. 
málsgrein, skal vera opinn þeim aðilum eða stofnunum sem alþjóðlegt samkomulag er 
um og sem Evrópusambandið eða aðildarriki eru þátttakendur í, til þess að vinna verkefni 
sem kunna að hafa bein eða óbein áhrif á umhverfið

3. Aðildarríki skulu grípa tíl viðeigandi ráðstafana til þess að koma í veg fyrir 
samkeppnisbjögun í tilfelli þar sem opinber yfirvöld standa einnig í viðskiptalegri 
starfsemi sem óskyld er framkvæmd þeirra í tengslum við opinber verkefni, og skulu 
þessar ráðstafanir gerðar opinberar.

4. Stofhanir og aðilar í Evrópusambandinu skulu eiga aðgang að staðbundinna 
gagnamengjum og þjónustu auk þess sem tekið er til í 1. málsgrein. Framkvæmdastjómin 
skal, í samræmi við leið sem vísað er til í Grein 30(2), taka upp framkvæmdareglur sem 
stýra slíku aðgengi og tengdum notkunarrétti.

Grein 24

Framkvæmdastjómin skal, í samræmi við leið sem vísað er til í Grein 30(2), taka upp 
framkvæmdareglur til þess að auka möguleika þriðju aðila á endumotkun staðbundinna 
gagnamengja og þjónusta. Þessar framkvæmdareglur gætu falið í sér að stofnað væri til 
almennra leyfisskilyrða.
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Kafli VII 
Lokaákvæði

Grein 28

1. Aðildarríki skulu fylgjast með framkvæmd á og notkun grunnstoða sinna varðandi 
landfræðilegar upplýsingar.

2. Eftirlit það sem tiltekið er í 1. málsgrein skal framkvæma í samræmi við 
framkvæmdareglur sem teknar voru upp af Framkvæmdastjóm í samræmi við leið þá sem 
nefnd er í Grein 30(2).

3. Upplýsingamar, sem fást með eftirlitinu sem nefht er í 1. málsgrein, skulu alltaf vera 
aðgengilegar fyrir Framkvæmdastjómina.

Grein 29

1. Aðildarríki skulu skýra Pramkvæmdastjóm frá framkvæmd þessarar Tilskipunar og frá 
reynslu þeirri sem hlýst af notkun hennar. í skýrslunni skal vera:

(a) Lýsing á hvemig þeir sem veita og nota staðbundin gagnamengi og þjónustu í 
opinbera geiranum og milliaðilar eru samhæfðir, og á tengslum við þriðju aðila og 
hvemig skipulag er varðandi það að gæðin séu trygg;

(b) Lýsing á framlagi opinberra yfirvalda eða þriðju aðila til starfsemi og samhæfingar 
innra skipulagsins (infrastructure) fyrir landfræðilegar upplýsingar;

(c) Samantekt á því hvemig staðbundinna gagnamengi eru tiltæk og hver gæði þeirra eru, 
hvemig staðbundinna gagnaþjónusta er tiltæk og hvemig hún virkar,

(d) Samantekt á upplýsingum varðandi notkun innra skipulag (infrastructure) fyrir 
landfræðilegar upplýsingar;

(e) Lýsing á samkomulagi milli opinberra yfirvalda að því er varðar það hvemig 
sameiginleg notkun er;

(f) Samantekt á kostnaði og kostum við að framkvæma þessa Tilskipun.

2. Skýrslan sem vísað er til í 1. málsgrein skal send Framkvæmdastjóm þriðja hvert ár og 
skal slíkt byija [þremur árum efir gildistöku þessarar Tilskipunar].

3. Framkvæmdastjómin skal, í samræmi við leið þá sem vísað er til í Grein 30(2), taka 
upp reglur til að framkvæma það sem um getur í 1. málsgrein.



Þessari Tilskipun er beint að aðildarríkjunum.

Gert í Brussels,

Fyrir Evrópuráðið 
Forsetinn
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Fyrir Evrópuþingið 
Forsetinn
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Svæði tilnefnt eða stýrt og stjórnað til þess að ná fram tilteknum 
náttúruverndarmarkmiðum.
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Jarðvegsgerð og jarðvegsgrunnur sem einkenndur er í samræmi við dýpt, innri gerð, 
uppbyggingu og magn af ögnum og lífrænu efni, steinmagni og, þar sem það á við, 
meðalhallatölu og áætlaðri vatnsgeymslugetu.

4. Jarðfræði

Jarðfræði sem er einkennd í samræmi við samsetningu og uppbyggingu. Hér er með 
talinn berggrunnur og landmótun.

5. Landnotkun

Landsvæði sem einkennt er í samræmi við hvemig það er og verður notað eða 
félagshagfræðilegan tilgang (t.d. fyrir búsetu, iðnað, viðskipti, landbúnað, skógrækt, 
afþreyingu).

6. Heilsa manna og öryggi

Landfræðileg dreifing m.t.t. sjúkdóma sem tengjast því beint (faraldrar, útbreiðsla 
sjúkdóma, heilsuáhrif vegna streitu af völdum umhverfis, loftmengun, efni, eyðing 
ósonlagsins, hávaði o.s.frv.) eða óbeint (matur, genabreyttar lífverur, streita o.s.frv.) 
hversu gott umhverfið telst vera.

7. Þjónusta stjómvalda og aðstaða til að fylgjast með umhverfinu

Staðir sem tengjast þjónustu stjómvalda, staðsetning sjúkrahúsa og læknamiðstöðva, 
skólar, leikskólar o.s.frv. Hér er einnig um að ræða aðstöðu sem tengist fráveitum, 
úrgangi og orkuveitum, framleiðslusvæðum og aðstöðu til að fylgjast með umhverfinu 
sem rekin er af eða fyrir opinber yfirvöld.

8. Framleiðslu- og iðnaðaraðstaða

Svæði þar sem iðnaðarframleiðsla fer fram. Þar er með talin aðstaða fyrir úmám vatns, 
námuvinnslu og geymslusvæði.

9. Aðstaða til landbúnaðarvinnslu og fiskeldis

Búnaður fyrir búskap og framleiðsluaðstaða (þar með talin áveitukerfi, gróðurhús og 
hesthús).

10. Dreifing fólksQölda -  Lýðfræði

Landfræðileg dreifing fólks hópuð x reitakerfi, svæði, stjómunareiningu eða aðra 
greiningareind.

11. Svæðisstjómun/takmörkun/skipulögð belti & skýrslueindir
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19. Dreifing tegunda

Landfræðileg dreifmg á viðvist dýra- eða plöntutegunda með tilliti til reitakerfis, svæðis, 
stjómunareiningar eða annarrar greiningareiningar.


