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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1372 

av 19. august 2019 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til overvåking og 

rapportering 

[meddelt under dokument C(2019) 6026](*) 

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 21 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Etter direktiv 2007/2/EF skal medlemsstatene overvåke gjennomføringen og bruken av sine infrastrukturer for 

geografisk informasjon og rapportere om en rekke spørsmål knyttet til dette. Kommisjonsvedtak 2009/442/EF(2) gjen-

nomfører direktiv 2007/2/EF med hensyn til slik overvåking og rapportering. Erfaringer fra de tidligere rapporteringene 

og konklusjonene fra evalueringer den senere tid (REFIT-vurderingen av direktiv 2007/2/EF(3), egnethetskontrollen av 

rapporteringen og overvåkingen av EUs miljøpolitikk(4)) har tydeliggjort behovet for å forenkle og effektivisere 

overvåking og rapportering, bedre grunnlaget for sammenligning av gjennomføringen på tvers av medlemsstatene samt 

muliggjøre nasjonale oversikter og oversikter for hele EU, samtidig som den administrative overvåkings- og rapporte-

ringsbyrden reduseres. Ajourførte opplysninger bør samles inn på en enklere og sammenlignbar måte som er mindre 

belastende for alle som foretar rapporteringen. Det betydelige antallet indikatorer har dessuten gjort det vanskelig å 

danne seg et klart bilde av framdriften i gjennomføringen. Det har vært for mange indikatorer, og ikke nødvendigvis de 

rette. Vedtak 2009/442/EF bør derfor erstattes. 

2) Overvåkingen bør være basert på et sett indikatorer beregnet på grunnlag av data samlet inn fra offentlige myndig-

heter. Ved hjelp av disse indikatorene måles framdriften i gjennomføringen av direktiv 2007/2/EF i medlemsstatene, og 

de vil bli brukt til å vurdere hvor vellykket direktivet er i forhold til målene. Indikatorene fastsatt i denne rettsakten  

er derfor valgt ut i samsvar med den allmenne logikken i tiltakene i direktiv 2007/2/EF og er innrettet mot kravene om å 

identifisere geodata (artikkel 3), dokumentere de identifiserte geodataene ved hjelp av metadata (artikkel 4), sikre at de 

dokumenterte geodataene er tilgjengelige online via nettjenester som gjør det mulig å søke etter, vise og laste ned slike 

data (artikkel 6 og 7) samt organisere dem i samvirkende datamodeller med et felles vokabular (artikkel 5). 

3) For å redusere den administrative byrden ved overvåking bør indikatorene beregnes på grunnlag av metadata for 

geodatasett og geodatatjenester som allerede er utarbeidet og offentliggjort av medlemsstatene i henhold til artikkel 5 i 

direktiv 2007/2/EF, slik at medlemsstatene ikke lenger pålegges å beregne indikatorene manuelt og hvert år framlegge 

en liste over de geodatasett og geodatatjenester som svarer til temaene oppført i vedlegg I, II og III til direktiv 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 220 av 23.8.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2020 av 20. mars 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 108 av 25.4. 2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/442/EF av 5. juni 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til 

overvåking og rapportering (EUT L 148 av 11.6.2009, s. 18). 

(3) SWD(2016) 273, endelig utgave. 

(4) COM(2017) 312, endelig utgave og SWD(2017) 230. 
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2007/2/EF, slik det er fastsatt i vedtak 2009/442/EF. Bare metadata offentliggjort av medlemsstatene vil bli tatt med i 

beregningen av overvåkingsindikatorene. Metadata som ikke er blitt offentliggjort, er ikke søkbare og bidrar ikke til 

infrastrukturen for geografisk informasjon og utelates derfor i beregningen av overvåkingsindikatorene. 

4) For å redusere den administrative byrden ved rapportering bør medlemsstatene bare rapportere om de aspektene ved sin 

infrastruktur for geografisk informasjon som er endret siden framleggingen av forrige rapport, i henhold til artikkel 21 

nr. 3 i direktiv 2007/2/EF. 

5) For å sikre en ensartet og sammenlignbar metode for overvåking og rapportering i hele Unionen bør medlemsstatene 

overvåke minst et felles delsett av geodatasett og rapportere om dataenes tilgjengelighet, tilgang og samvirkingsevne. 

Dette felles delsettet bør være de geodatasettene som medlemsstatene allerede bruker til rapportering i samsvar med de 

deler av EUs miljøregelverk som er beskrevet i Kommisjonens rapport(5), «Actions to Streamline Environmental 

Reporting», som er utarbeidet som følge av en omfattende egnethetskontroll av rapporteringen og overvåkingen av EUs 

miljøpolitikk(6). 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 22 i direktiv 

2007/2/EF. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne beslutning fastsettes nærmere regler for gjennomføringen av medlemsstatenes forpliktelser til å overvåke 

gjennomføringen og bruken av medlemsstatenes infrastrukturer for geografisk informasjon, og til å rapportere til Kommisjonen 

om overvåkingen, som fastsatt i artikkel 21 nr. 1 og 2 i direktiv 2007/2/EF. 

Artikkel 2 

Felles bestemmelser for overvåking og rapportering 

1. Indikatorene nevnt i artikkel 3–7 skal beregnes ved hjelp av metadataene for geodatasettene og geodatatjenestene som 

offentliggjøres av medlemsstatene via søketjenestene nevnt i artikkel 11 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2007/2/EF. 

2. Medlemsstatene skal gjøre alle resultatene av overvåkingen tilgjengelige for allmennheten på internett eller ved hjelp av 

andre egnede telekommunikasjonsmidler, i samsvar med artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2007/2/EF. 

Artikkel 3 

Overvåking av tilgjengeligheten av geodata og geodatatjenester 

1. Følgende indikatorer skal benyttes til å måle antallet geodatasett og geodatatjenester: 

a) Antallet geodatasett som det foreligger metadata for («DSi1,1»). 

b) Antallet geodatatjenester som det foreligger metadata for («DSi1,2»). 

2. Følgende indikator skal benyttes til å måle antallet geodatasett som medlemsstaten allerede bruker til å rapportere til 

Kommisjonen i henhold til miljøregelverket: Antallet geodatasett der metadataene inneholder et nøkkelord fra et register som 

Kommisjonen stiller til rådighet, og som angir at geodatasettet brukes til rapportering i henhold til miljøregelverket («DSi1,3»).  

  

(5) COM(2017) 312, endelig utgave. 

(6) SWD(2017) 230, endelig utgave. Den fullstendige listen er oppført i vedlegg 1 til nevnte dokument (avsnitt 8.1 i dokumentet). 
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3. Følgende indikatorer skal benyttes til å måle antallet geodatasett som omfatter regionale eller nasjonale områder: 

a) Antallet geodatasett der metadataene inneholder et nøkkelord fra et register som Kommisjonen stiller til rådighet, og som 

angir at geodatasettet omfatter et regionalt område («DSi1,4»). 

b) Antallet geodatasett der metadataene inneholder et nøkkelord fra et register som Kommisjonen stiller til rådighet, og som 

angir at geodatasettet omfatter et nasjonalt område («DSi1,5»). 

Artikkel 4 

Overvåking av metadataenes samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 1205/2008(7) 

Følgende indikatorer skal benyttes til å måle prosentandelen av metadata for geodatasett og geodatatjenester som er 

offentliggjort av medlemsstatene via søketjenestene nevnt i artikkel 11 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2007/2/EF, og som er i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1205/2008 med hensyn til metadata: 

a) Antallet geodatasett der metadataene er i samsvar med forordning (EF) nr. 1205/2008, multiplisert med 100 og dividert 

med det antall geodatasett som det foreligger metadata for, i henhold til indikatoren «DSi1,1» («MDi1,1»). 

b) Antallet geodatatjenester der metadataene er i samsvar med forordning (EF) nr. 1205/2008, multiplisert med 100 og 

dividert med det antall geodatatjenester som det foreligger metadata for, i henhold til indikatoren «DSi1,2» («MDi1,2»). 

Artikkel 5 

Overvåking av geodatasettenes samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 1089/2010(8) med hensyn til 

samvirkingsevne 

Følgende indikatorer skal benyttes til å måle prosentandelen av geodatasett som er i samsvar med forordning (EU)  

nr. 1089/2010 med hensyn til samvirkingsevnen til geodatasett: 

a) Antallet geodatasett som er i samsvar med forordning (EU) nr. 1089/2010, multiplisert med 100 og dividert med antallet 

geodatasett i henhold til indikatoren «DSi1,1» («DSi2»). 

b) Antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i vedlegg I til direktiv 2007/2/EF, og som er i samsvar med forordning 

(EU) nr. 1089/2010, multiplisert med 100 og dividert med antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i nevnte 

vedlegg («DSi2,1»). 

c) Antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i vedlegg II til direktiv 2007/2/EF, og som er i samsvar med forordning 

(EU) nr. 1089/2010, multiplisert med 100 og dividert med antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i nevnte 

vedlegg («DSi2,2»). 

d) Antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i vedlegg III til direktiv 2007/2/EF, og som er i samsvar med forordning 

(EU) nr. 1089/2010, multiplisert med 100 og dividert med antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i nevnte 

vedlegg («DSi2,3»). 

Artikkel 6 

Overvåking av geodatasettenes tilgjengelighet via visnings- og nedlastningstjenester 

Følgende indikatorer skal benyttes til å måle prosentandelen av geodatasett som er tilgjengelige via visningstjenestene nevnt i 

artikkel 11 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2007/2/EF, og via nedlastningstjenestene nevnt i bokstav c) i samme bestemmelse: 

a) Antallet geodatasett som det foreligger både visnings- og nedlastningstjenester for, multiplisert med 100 og dividert med 

antallet geodatasett i henhold til indikatoren «DSi1,1» («NSi2»).  

  

(7) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1205/2008 av 3. desember 2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med 

hensyn til metadata (EUT L 326 av 4.12.2008, s. 12). 

(8) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1089/2010 av 23. november 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF 

med hensyn til samvirkingsevnen til geodatasett og -tjenester (EUT L 323 av 8.12.2010, s. 11). 
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b) Antallet geodatasett som det foreligger en visningstjeneste for, multiplisert med 100 og dividert med antallet geodatasett i 

henhold til indikatoren «DSi1,1» («NSi2,1»). 

c) Antallet geodatasett som det foreligger en nedlastningstjeneste for, multiplisert med 100 og dividert med det samlede 

antallet geodatasett i henhold til indikatoren «DSi1,1» («NSi2,2»). 

Artikkel 7 

Overvåking av nettjenestenes samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 976/2009(9) 

Følgende indikatorer skal benyttes til å måle prosentandelen av nettjenestene nevnt i artikkel 11 nr. 1 i direktiv 2007/2/EF som 

er i samsvar med forordning (EF) nr. 976/2009 med hensyn til nettjenestene: 

a) Antallet nettjenester som er i samsvar med forordning (EF) nr. 976/2009, multiplisert med 100 og dividert med det samlede 

antallet nettjenester («NSi4»). 

b) Antallet søketjenester som er i samsvar med forordning (EF) nr. 976/2009, multiplisert med 100 og dividert med det 

samlede antallet søketjenester («NSi4,1»). 

c) Antallet visningstjenester som er i samsvar med forordning (EF) nr. 976/2009, multiplisert med 100 og dividert med det 

samlede antallet visningstjenester («NSi4,2»). 

d) Antallet nedlastningstjenester som er i samsvar med forordning (EF) nr. 976/2009, multiplisert med 100 og dividert med 

det samlede antallet nedlastningstjenester («NSi4,3»). 

e) Antallet omformingstjenester som er i samsvar med forordning (EF) nr. 976/2009, multiplisert med 100 og dividert med det 

samlede antallet omformingstjenester («NSi4,4»). 

Artikkel 8 

Offentliggjøring av overvåkingsresultatene 

Resultatene av den overvåkingen som kreves etter artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2007/2/EF, skal offentliggjøres hvert år innen  

31. mars når det gjelder statusen for gjennomføringen av infrastrukturen for geografisk informasjon per 15. desember det 

foregående året. Resultatene skal oppdateres minst én gang i året. 

Artikkel 9 

Ajourføring av sammendragsrapporter 

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen oppdaterte kortfattede beskrivelser av punktene nevnt i artikkel 21 nr. 2 i 

direktiv 2007/2/EF. Bare de kortfattede beskrivelsene som er endret siden forrige oversendelse, skal oppdateres. 

Artikkel 10 

Oppheving 

Vedtak 2009/442/EF oppheves. 

  

(9) Kommisjonsforordning (EF) nr. 976/2009 av 19. oktober 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med 

hensyn til nettjenester (EUT L 274 av 20.10.2009, s. 9). 
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Artikkel 11 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 19. august 2019. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  


