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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 5. desember 2012

um aðgangsrétt að miðlægu evrópsku gagnasafni um öryggistilmæli og svör við þeim 
sem komið var á fót með 5. mgr. 18. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 996/2010 um rannsóknir og forvarnir gegn slysum og flugatvikum í almenningsflugi 
og um niðurfellingu á tilskipun 94/56/EB

(2012/780/ESB) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 
996/2010 frá 20. október 2010 um rannsóknir og forvarnir gegn 
slysum og flugatvikum í almenningsflugi og um niðurfellingu á 
tilskipun 94/56/EB(1), einkum 5. mgr. 18. gr. þeirrar reglugerðar,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Samkvæmt 5. mgr. 18. gr. reglugerðar (ESB) nr. 996/2010 
hefur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins þróað 
evrópskt gagnasafn um öryggistilmæli sem tekið var í 
notkun í febrúar 2012. 

2)  Samkvæmt 5. mgr. 18. gr. reglugerðar (ESB) nr. 996/2010 
nær gagnasafnið, sem tilgreint er í 1. mgr., yfir öll 
öryggistilmæli, sem yfirvöld öryggisrannsókna gefa út í 
samræmi við 1. og 2. mgr. 17. gr., sem og yfir svör við 
þeim. Það nær einnig yfir öryggistilmæli sem yfirvöld 
öryggisrannsókna taka við frá þriðju löndum.

3)  Samkvæmt g-lið 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 
996/2010 hafa yfirvöld öryggisrannsókna fullan aðgang 
að gagnasafninu sem tilgreint er í 1. mgr.

4)  Samkvæmt a-lið 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 
996/2010 óskaði framkvæmdastjórnin eftir áliti frá 
evrópska netinu fyrir yfirvöld öryggisrannsókna í 
almenningsflugi.

5)  Öryggistilmæli eru skilyrðislaust opinber þar sem þau 
fela oft í sér skýrslur um öryggisrannsóknir sem eru 
opinberar samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 996/2010. 
Til viðbótar má einnig birta öryggistilmæli í formi 
bréfa, bráðabirgðayfirlýsinga eða -skýrslna eða öryggis-

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 342, 14.12.2012, bls. 46. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 96/2014 frá  
16. maí 2014 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-
samninginn, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 295, 12.11.2010, bls. 35.

rannsókna. Í öllum þessum tilvikum felur opinber birting 
öryggistilmæla í sér mikinn hvata fyrir móttakendur 
þeirra til að svara þeim og til að bæta öryggi flugkerfisins.

6)  Ekki er skilgreint í reglugerð (ESB) nr. 996/2010 hver sé 
staða svörunar varðandi öryggistilmæli.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Efni

Í þessari ákvörðun er mælt fyrir um ráðstafanir er varða 
aðgangsrétt að evrópsku gagnasafni um öryggistilmæli sem 
komið var á fót í samræmi við 5. mgr. 18. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 996/2010 um rannsóknir og forvarnir gegn slysum 
og flugatvikum í almenningsflugi, sem fela í sér öryggistilmæli 
sem yfirvöld öryggisrannsókna gefa út eða taka við sem og 
svör við útgefnum öryggistilmælum þeirra.

2. gr.

Staða öryggistilmæla

Öll öryggistilmæli í gagnasafninu, sem tilgreint er í 1. gr., skulu 
gerð aðgengileg almenningi á opinberu vefsetri.

3. gr.

Staða svörunar varðandi öryggistilmæli

1.  Aðgengi að svörum við öryggistilmælum skal takmarkast 
við viðtakendur öryggistilmæla.

2.  Allir viðtakendur öryggistilmæla geta farið fram á aðgang 
að svörum í gagnasafninu, sem tilgreint er í 1. gr., einkum 
flugmálayfirvöld á sviði almenningsflugs í aðildarríkjunum og 
Flugöryggisstofnun Evrópu. Yfirvöld öryggisrannsókna utan 
Evrópusambandsins geta einnig farið fram á aðgang að svörum 
í gagnasafninu sem tilgreint er í 1. gr.

3.  Viðtakendur öryggistilmæla skulu senda framkvæmda-
stjórn Evrópusambandsins beiðni sína.
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4. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins skal leggja mat
á beiðnina og taka, í hverju tilviki fyrir sig, ákvörðun um það 
hvort beiðnin sé réttlætanleg og framkvæmanleg.

4. gr.

Notkun upplýsinga úr gagnasafni

Hvorki skal öryggistilmæli né svör við þeim til að skipta sök 
eða ábyrgð.

5. gr.

Staða atvika í almenningsflugi sem tengjast 
öryggistilmælum

Aðgangur að atvikum í almenningsflugi í tengslum við 
öryggistilmæli, sem tilgreindur er í 1. gr., er skilgreindur í 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1321/2007 frá 
12. nóvember 2007 um reglur um framkvæmd skráningar
upplýsinga um atvik í almenningsflugi, sem skipst er á í 
samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 2003/42/EB, 
í miðlægt gagnasafn(2) og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 1330/2007 frá 24. september 2007 um reglur um 
framkvæmd miðlunar upplýsinga til hagsmunaaðila um atvik 
í almenningsflugi sem um getur í 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2003/42/EB(3).

6. gr.

Aðgangur að gögnum og vernd persónuupplýsinga

Þessi ákvörðun gildir með fyrirvara um reglugerð Evrópu-
þingsins og ráðsins (EB) nr. 1049/2001 frá 30. maí 2001 um

(2) Stjtíð. ESB L 294, 13.11.2007, bls. 3.
(3) Stjtíð. ESB L 295, 14.11.2007, bls. 7.

almennan aðgang að skjölum Evrópuþingsins, ráðsins og 
framkvæmdastjórnarinnar(4).

Þessi ákvörðun gildir í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga 
í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun 
slíkra upplýsinga(5) og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga 
í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga, sem stofnanir og 
aðilar Bandalagsins hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra 
upplýsinga(6).

7. gr.

Gildistaka

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Gjört í Brussel 5. desember 2012.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

forseti.

José Manuel BARROSO

(4) Stjtíð. ESB L 145, 31.5.2001, bls. 43.
(5) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.
(6) Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1.


