
Nr. 18/342 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

KOMMISJONSBESLUTNING 

av 5. desember 2012 

om tilgangsrett til det europeiske sentrale datalageret med sikkerhetstilrådinger og svarene på 

disse som er opprettet i henhold til artikkel 18 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 996/2010 om undersøkelse og forebygging av ulykker og hendelser innen sivil luftfart og om 

oppheving av direktiv 94/56/EF 

(2012/780/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 996/2010 av 20. oktober 2010 om undersøkelse og 

forebygging av ulykker og hendelser innen sivil luftfart og om 

oppheving av direktiv 94/56/EF(1), særlig artikkel 18 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med artikkel 18 nr. 5 i forordning (EU)  

nr. 996/2010 har Europakommisjonen opprettet den 

europeiske databasen med sikkerhetstilrådinger, som 

ble satt i drift i februar 2012. 

2)  I samsvar med artikkel 18 nr. 5 i forordning (EU)  

nr. 996/2010 inneholder databasen nevnt i nr. 1 alle 

sikkerhetstilrådinger som myndighetene med ansvar 

for sikkerhetsundersøkelser har utstedt i samsvar med 

artikkel 17 nr. 1 og 2, og svarene på disse. Den 

inneholder også sikkerhetstilrådinger som myndighetene 

med ansvar for sikkerhetsundersøkelser har mottatt fra 

tredjestater. 

3)  I samsvar med artikkel 7 nr. 3 bokstav g) i forordning 

(EU) nr. 996/2010 har myndighetene med ansvar for 

sikkerhetsundersøkelser full tilgang til databasen nevnt 

i nr. 1. 

4)  I samsvar med artikkel 7 nr. 3 bokstav a) i forordning 

(EU) nr. 996/2010 har Kommisjonen innhentet 

uttalelse fra det europeiske nettverket av myndigheter 

med ansvar for sikkerhetsundersøkelser. 

5)  Sikkerhetstilrådinger er implisitt offentlige, ettersom 

de ofte utgjør konklusjonen i rapporter fra sikkerhets-

undersøkelser, som i henhold til forordning (EU)  

nr. 996/2010 er offentlige. Dessuten kan sikkerhetstilrå-

dinger bli offentliggjort i brev, foreløpige uttalelser 

eller rapporter eller i sikkerhetsundersøkelser. I alle 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av 14.12.2012,  

s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 63 av 30.10.2014, s. 53. 

(1) EUT L 295 av 12.11.2010, s. 35. 

disse tilfellene utgjør offentliggjøringen av sik-

kerhetstilrådingene en sterk oppmuntring for motta-

kerne til å svare og til å forbedre luftfartssikkerheten. 

6)  Det er ikke fastsatt noen status for svar på sik-

kerhetstilrådinger i forordning (EU) nr. 996/2010 — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne beslutning fastsettes tiltak med hensyn til 

tilgangsrett til den europeiske databasen med sikkerhetstilrå-

dinger som er opprettet i samsvar med artikkel 18 nr. 5 i 

forordning (EU) nr. 996/2010 om undersøkelse og 

forebygging av ulykker og hendelser innen sivil luftfart, som 

inneholder de sikkerhetstilrådingene som myndighetene med 

ansvar for sikkerhetsundersøkelser har utstedt og mottatt, og 

svarene på de sikkerhetstilrådingene de har utstedt. 

Artikkel 2 

Status for sikkerhetstilrådinger 

Alle sikkerhetstilrådinger i databasen nevnt i nr. 1 skal gjøres 

allment tilgjengelige gjennom et offentlig nettsted. 

Artikkel 3 

Status for svar på sikkerhetstilrådinger 

1.  Tilgangen til svar på sikkerhetstilrådinger skal være 

begrenset til adressatene for sikkerhetstilrådingene. 

2.  Enhver adressat for en sikkerhetstilråding kan be om 

tilgang til svarene i databasen nevnt i artikkel 1, særlig 

medlemsstatenes sivile luftfartsmyndigheter og Det 

europeiske flysikkerhetsbyrå. Myndigheter med ansvar for 

sikkerhetsundersøkelser utenfor Den europeiske union kan 

også anmode om tilgang til svarene i databasen nevnt i 

artikkel 1. 

3.  Adressatene for sikkerhetstilrådinger skal rette sin 

anmodning til Europakommisjonen.  
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4.  Europakommisjonen skal vurdere anmodningen og i 

hvert enkelt tilfelle avgjøre om den er berettiget og praktisk 

mulig å etterkomme. 

Artikkel 4 

Bruk av opplysninger i databasen 

Sikkerhetstilrådinger og svarene på disse skal ikke brukes til å 

fordele skyld eller ansvar. 

Artikkel 5 

Status for hendelser innen sivil luftfart knyttet til 

sikkerhetstilrådinger 

Tilgangen til opplysninger om hendelser innen sivil luftfart 

som er knyttet til sikkerhetstilrådinger som nevnt i artikkel 1, 

er fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 1321/2007 av  

12. november 2007 om fastsettelse av gjennomføringsregler 

for registrering i et sentralt datalager av hendelser innen sivil 

luftfart som utveksles i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/42/EF(1) og i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1330/2007 av 24. september 2007 om fastsettelse av 

gjennomføringsregler for videreformidling av opplysninger 

om hendelser innen sivil luftfart til berørte parter i samsvar 

med artikkel 7 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/42/EF(2). 

Artikkel 6 

Tilgang til dokumenter og vern av personopplysninger 

Denne beslutning får anvendelse med forbehold for 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 

  

(1) EUT L 294 av 13.11.2007, s. 3. 

(2) EUT L 295 av 14.11.2007, s. 7. 

30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, 

Rådets og Kommisjonens dokumenter(3). 

Denne beslutning får anvendelse i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av  

24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse 

med behandling av personopplysninger og om fri utveksling 

av slike opplysninger(4) og europaparlaments- og rådsfor-

ordning nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i 

forbindelse med behandling av personopplysninger i 

Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av 

slike opplysninger(5). 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

Denne beslutning trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den 

europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

  

(3) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43. 

(4) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(5) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

 __________  


