EU’s adgang til
INSPIRE data
•

Rammen, hvorfor beskæftiger vi os med dette emne?

•

Hvad skal den dataansvarlige myndighed være opmærksom på?

•

Hvor er der hjælp at hente?

Harmonisering af EU’s adgang til medlemsstaternes INSPIRE
geodatasæt og -tjenester
Hjemmel findes i:

•

Lov om infrastruktur for geografisk information (L1331, 2008)

•

Forordning 268/2010 af 29. marts 2010 vedr. Fællesskabets
institutioners og organers adgang til medlemsstaternes INSPIRE
geodatasæt og –tjenester

Vejledning findes i:

•

Guidance on access to spatial data sets and services of the Member
States by Community institutions and bodies under harmonised
conditions (under revision)

Formål med harmonisering af EU’s adgang?

•

Før implementering – henvendelse om adgang sker pr. mail,
telefon, gennem rapporteringskrav mv.

•

27 medlemslande, xx myndigheder med dataansvar
harmonisering som redskab til overblik og dermed nemmere
adgang

•

Forordningen er udtryk for mindstesæt af vilkår, som dataansvarlig
myndighed skal leve op til

•

Efter implementering - harmoniseret adgang gennem tjenester
(automatiseret proces, e-handelstjenester mv.)

Hvad skal den
dataansvarlige
myndighed være
opmærksom på?

Refleksion…
Spørgsmål kunne være:
Hvordan fungerer dette med adgang omkring netop mit INSPIRE
datasæt?
Hvem henvender sig og hvordan sker det?
Hvad bruges data egentlig til hos andre myndigheder?
Er der særlige rapporteringskrav omkring mit geodatasæt, f.eks.
fastsat gennem andre direktiver?
…det handler om at have overblik over sin forretningsmodel og de
arbejdsgange, som understøtter modellen…

Hjælpeværktøjer
• Flowdiagram over opmærksomhedspunkter
• Støttedokument (præsentation)
• Guidance on access to spatial data sets and services of the
Member States by Community institutions and bodies under
harmonised conditions
• Eksempel fra den virkelige verden (KMS)

Flowdiagram
• Overblik
• Afgrænsning

Findes der begrænsninger for adgang til INSPIRE geodatasæt
og -tjenester?
Adgangsbegrænsninger anvendt for at
sikre databeskyttelse eller beskyttelse
af intellektuelle ejendomsrettigheder
samt eventuelle specielle restriktioner
eller begrænsninger på anvendelse af
geodatasættet eller -tjenesten
Indskriv begrænsningerne i metadataelement
8.2 (Geodata-info.dk)
Hvis EU beder om en begrundelse for jeres begrænsninger i adgang,
skal I være parate til at begrunde
Findes der nogle særlige betingelser, som alligevel kan give adgang,
hvis de opfyldes? Så skal I være parate til at oplyse om disse
betingelser ved forespørgsel

Findes der aftaler med EU om adgang til jeres INSPIRE
geodatasæt og -tjenester?
En ordning er en aftale mellem 2
parter om adgang til geodatasæt
og/eller -tjenester, f.eks. en
licensaftale
Hvis der findes en aftale om EU’s
adgang til geodatasættet og/eller –
tjenesten, skal denne aftale gøres
forenelig med forordningen senest
den 19. april 2013
Det er et krav, at man anvender INSPIREdirektivets definitioner i
sine aftaler om adgang til INSPIRE geodatasæt og –tjenester.
Der skal etableres en aftale med EU, som gør det muligt for EU at få
adgang når der er brug for det

Findes der betingelser for at få adgang?
Betingelser er begrænsninger på adgang til og brug af et geodatasæt
eller en -tjeneste eller metadata
Beskrivelse af vilkår for adgang eller
anvendelse, herunder om der tages
gebyr
Beskrives direkte i
metadataelement 8.1 eller der
linkes (URL) til et sted, hvor vilkår og betingelser er beskrevet

Findes der informationer om datasættets tilvejebringelse?
Hvilke mekanismer, der har været brugt til at indsamle, behandle,
frembringe, kvalitetskontrollere og
få adgang til de pågældende
geodatasæt og -tjenester
Hvis den dataansvarlige myndighed
bliver anmodet herom, så skal myndigheden finde eksisterende
information om datasættets tilvejebringelse frem, hvis det er
rimeligt at finde den frem og forelægge den

Tages der gebyr for data?
Betaling for adgang til geodatasæt
og -tjenester
Man skal kunne gøre rede for
hvilket grundlag man har for at
beregne gebyr.
Man skal være parat til at oplyse om den beregning, som ligger til
grund for fastsættelse af gebyr
Opmærksomhed omkring, at EUinstitutioner er forpligtet til at agere under et internt regelsæt, når
der kræves gebyr for data

Svartid
Hvor hurtigt skal der gives adgang?
Findes der en konkret, skriftlig aftale om
svartid?
Ellers skal der gives adgang til geodatasæt
og –tjenester uden tøven og senest 20 dage
efter der er modtaget skriftlig anmodning.

Videregivelse af geodatasæt og -tjenester
Institutioner og organer under
Fællesskabet kan stille geodatasæt og –
tjenester til rådighed for kontrahenter, der
handler på deres vegne.
Brugen er begrænset til den konkrete opgave,
som kontrahenterne udfører.

Institutioner og organer
under Fællesskabet kan
stille geodatasæt og tjenester til rådighed for
kontrahenter, der handler på
deres vegne

Hvor er der hjælp at hente?
Flowdiagram over opmærksomhedspunkter for den dataansvarlige
myndighed
Præsentation med anvisninger
Guidance on access to spatial data sets and services of the Member
States by Community institutions and bodies under harmonised
conditions (under revision)
Good practise in Data and Service Sharing
Et eksempel fra den virkelige verden (KMS)

