Božena Lipej

14. oktobra 2002 je bila v Ispri, v Italiji, formalno ustanovljena organizacija z imenom Stalni
komite za katastre v Evropski uniji za takratnih 15 držav članic Evropske unije. Takratne pridružene
države članice, kot npr. Slovenija, so lahko imela v komiteju pridruženi status, ki ga Slovenija ni
izkoristila, saj je svoj status opredelila v vlogi opazovalke v komiteju in je aktivnosti le posredno
spremljala. Glavni namen združenja je bil in še ostaja povezovanje na katastrskem področju
znotraj Evropske unije in razvijanje skupnih strategij in pobud za izboljšano delovanje povezanih
katastrskih sistemov. Po začetnem zagonu v združenju in glede na ostale sestrske organizacije
(UN/ECE Delovna skupina na področju upravljanja z nepremičninami, EuroGeographics Delovna
skupina za katastre in zemljiške knjige, FIG Komisija 7 ...) so se aktivnosti v komiteju osredotočile
na izvedbo dveh plenarnih zasedanj v enem koledarskem letu in na delo v dogovorjeni strokovni
delovni skupini. Stalnemu komiteju predseduje visoki predstavnik državne katastrske organizacije
iz države, ki predseduje Evropski uniji v polletnih obdobjih.
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PLENARNO ZASEDANJE STALNEGA KOMITEJA ZA
KATASTRE V EVROPSKI UNIJI

Slika 1: Predaja predsedovanja Nemčije
Portugalski.
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Trenutno stalnemu komiteju predseduje Portugalska, ki je predsedovanje prevzela od Nemčije
na plenarnem zasedanju v Hamburgu, v dneh 13.–14. junija 2007. Zasedanje je organiziral nemški
delovni komite, ki povezuje geodetske uprave nemških dežel (AdV). Vsebinski del zasedanja se
je osredotočil na predstavitev aktivnosti na nepremičninskem področju v Nemčiji, na pregled
stanja izvajanja direktive INSPIRE v državah članicah združenja in na strategijo delovanja komiteja
v bodočnosti. Kar nekaj članic se je zavzemalo za priključitev združenja k EuroGeographicsu,
vendar je nekaj posameznih članic zastopalo mnenje, da mora komite delovati tudi v bodoče in
skrbeti za večjo nevtralnost delovanja na evropski ravni.
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Glede na odločitev, da se podpira delovanje stalnega komiteja tudi v bodoče, bo Geodetska
uprava Republike Slovenije, v novembru 2007, v imenu Slovenije prevzela predsedovanje od
Portugalske in združenju predsedovala v prvi polovici leta 2008, sočasno s predsedovanjem
Slovenije Evropski uniji.

Slika 2: Udeleženci plenarnega zasedanja.
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Permanent Committee on Cadastre in the European Union, http://www.eurocadastre.org/

dr. Božena Lipej, univ. dipl. inž. geod.
Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-pošta: bozena.lipej@gov.si
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