
25.9.2014 Nr. 54/1247EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 223/2009 frá 11. mars 2009 um evrópskar hagskýrslur (1), 
einkum 23. gr.,

með hliðsjón af áliti Evrópsku persónuverndarstofnunarinnar,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð (EB) nr. 223/2009 er komið á fót lagaramma 
fyrir þróun, gerð og miðlun evrópskra hagskýrslna,
þ.m.t. almennra ákvæða um verndun trúnaðargagna og
aðgang að þeim.

2) Ávinning af gagnasöfnun vegna evrópskra hagskýrslna
skal auka eins mikið og hægt er, m.a. með því að bæta
aðgang vísindamanna að trúnaðargögnum í vísindaskyni.

3) Aðeins er hægt að svara mörgum spurningum sem vakna á 
sviðum efnahags-, félags-, umhverfis- og stjórnmálafræða 
á fullnægjandi hátt á grunni viðeigandi og nákvæmra
gagna sem gera ítarlega greiningu mögulega. Gæði
og tímanleiki aðgengilegra ítarlegra upplýsinga fyrir
rannsóknir hefur, í þessu samhengi, orðið mikilvægur
þáttur í skilningi á þjóðfélaginu og stjórnunarháttum þess
sem byggjast á vísindum.

4) Rannsóknarsamfélagið ætti því, til greiningar í þágu
vísindalegra framfara, að hafa greiðari aðgang að
trúnaðargögnum sem notuð eru við þróun, gerð og miðlun 
evrópskra hagskýrslna, án tilslakana hvað varðar það háa
verndarstig sem krafist er um hagskýrslugögn sem háð
eru trúnaðarkvöð.

5) Aðilar sem gegna því hlutverki að kynna og veita
aðgang að gögnum í þágu vísindarannsókna á viðeigandi
félagslegum og pólitískum sviðum gætu átt þátt í því ferli
að birta trúnaðargögn í vísindaskyni og þar með bætt
aðgengi að trúnaðargögnum.

6) Áhættustjórnunaraðferð ætti að vera skilvirkasta leiðin
til að gera fleiri þætti trúnaðargagna aðgengilega í
vísindaskyni um leið og trúnaðar gagnvart svarendum og
hagskýrslueiningum er gætt.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 164, 18.6.2013, bls. 16. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 210/2013 frá  
8. nóvember 2013 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 19, 
27.3.2014, bls. 40. 

(1) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2009, bls. 164.

7) Efnislegt og röklegt vistunaröryggi trúnaðargagna
ætti að tryggja með reglum, stjórnsýslu-, tækni- og
skipulagsráðstöfunum. Þessar ráðstafanir ættu ekki að
vera svo óhóflegar að þær takmarki nytsemi gagnanna að
því er varðar vísindarannsóknir.

8) Í þeim tilgangi ættu aðildarríkin og framkvæmdastjórnin,
í samræmi við reglugerð (EB) nr. 223/2009, að gera
viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir og
setja viðurlög við öllum brotum á trúnaðarkvöðum í
hagskýrslum.

9) Þessi reglugerð tryggir einkum að tekið sé fullt tillit til
einka- og fjölskyldulífs og til verndar persónuupplýsinga
(7. og 8. gr. sáttmála Evrópusambandsins um
grundvallarréttindi).

10) Þessi reglugerð gildir með fyrirvara um tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995
um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónu-
upplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (2) 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 (3).

11) Reglugerð þessi ætti að gilda með fyrirvara um tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2003/4/EB frá 28. janúar 2003
um almennan aðgang að upplýsingum um umhverfis-
mál (4) og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1367/2006 frá 6. september 2006 um beitingu ákvæða
Árósasamningsins um aðgang að upplýsingum, þátttöku
almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri
málsmeðferð í umhverfismálum hjá stofnunum og aðilum
Bandalagsins (5).

(2) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.
(3)  Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1.
(4)  Stjtíð. ESB L 41, 14.2.2003, bls. 26.
(5)  Stjtíð. ESB L 264, 25.9.2006, bls. 13.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 557/2013

frá 17. júní 2013

um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 223/2009 að því er 
varðar aðgang að trúnaðargögnum í vísindaskyni og um niðurfellingu á reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 831/2002 (*)
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12) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 831/2002 
frá 17. maí 2002 um framkvæmd á reglugerð ráðsins 
(EB) nr. 322/97 um hagskýrslur Bandalagsins, að því 
er varðar aðgang að gögnum háðum trúnaðarkvöðum í 
vísindaskyni (6) ætti að fella úr gildi.

13) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska 
hagskýrslukerfið.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Efni

Með þessari reglugerð eru sett skilyrði fyrir aðgangi að 
trúnaðargögnum sem send eru framkvæmdastjórninni (Hagstofu 
Evrópusambandsins) til að hægt sé að gera tölfræðilegar 
greiningar í vísindaskyni og reglur um samvinnu á milli 
framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu Evrópusambandsins) og 
landsbundinna hagskýrsluyfirvalda til að greiða fyrir slíkum 
aðgangi.

2. gr.

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka eins og hér 
segir:

1) „trúnaðargögn í vísindaskyni“: gögn þar sem einungis 
óbein sanngreining á hagskýrslueiningunum er möguleg, 
annaðhvort í formi skráa til notkunar í öruggu umhverfi 
eða skráa til vísindalegra nota,

2) „skrár til notkunar í öruggu umhverfi (e. secure-use 
files)“: trúnaðargögn í vísindaskyni þar sem engum frekari 
aðferðum hefur verið beitt til að hindra rekjanleika,

3) „skrár til vísindalegra nota (e. scientific-use files)“: 
trúnaðargögn í vísindaskyni þar sem aðferðum til að hindra 
rekjanleika hefur verið beitt til að minnka, á viðeigandi 
stigi og í samræmi við gildandi bestu starfsvenjur, hættuna 
á auðkenningu hagskýrslueininga,

4) „aðferðir til að hindra rekjanleika“: aðferðir til að minnka 
hættu á rekjanleika upplýsinga um hagskýrslueiningar sem 
byggjast yfirleitt á að takmarka magn gagna eða breyta 
þeim,

5) „aðgangsstöðvar“: efnislegt umhverfi eða sýndarumhverfi 
og skipulagsrammar þess, þar sem aðgangur að 
trúnaðargögnum í vísindaskyni er veittur,

6) „landsbundin hagskýrsluyfirvöld“: hagstofur aðildarríkis 
og önnur landsyfirvöld í hverju aðildarríki sem bera ábyrgð 
á þróun, gerð og miðlun evrópskra hagskýrslna, eins og 
tiltekið er í samræmi við reglugerð (EB) nr. 223/2009.

(6)  Stjtíð. EB L 133, 18.5.2002, bls. 7.

3. gr.

Almennar meginreglur

Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) má veita 
aðgang að trúnaðargögnum í vísindaskyni, sem hún varðveitir 
til þróunar, gerðar eða miðlunar á evrópskum hagskýrslum 
eins og um getur í 1. gr. reglugerðar (EB) nr. 223/2009, að því 
tilskildu að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:

a)  viðurkenndur rannsóknaraðili óskar eftir aðgangi,

b)  viðeigandi rannsóknartillaga hefur verið lögð fram,

c)  sú tegund af trúnaðargögnum í vísindaskyni sem óskað er 
eftir hefur verið tilgreind,

d)  framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) eða 
önnur aðgangsstöð sem hefur fengið faggildingu hjá 
framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) 
veitir aðgang,

e)  viðeigandi landsbundin hagskýrsluyfirvöld sem afhentu 
gögnin hafa gefið samþykki sitt.

4. gr.

Rannsóknaraðilar

1.  Viðurkenning á rannsóknaraðilum skal byggð á 
viðmiðunum sem varða:

a)  tilgang aðilans; mat á tilgangi aðilans skal gert á grunni 
stofnsamþykktar hans, hlutverki eða öðrum yfirlýstum 
tilgangi, tilgangur aðilans skal fela í sér rannsóknartilvísun,

b)  traustan feril eða orðstír aðilans sem stofnunar er skilar 
af sér rannsóknum í háum gæðaflokki og gerir þær 
aðgengilegar almenningi; reynsla aðilans af því að vinna 
rannsóknarverkefni skal m.a. metin á grunni fáanlegra 
skráa yfir útgefið efni og rannsóknarverkefni þar sem 
aðilinn hefur komið við sögu,

c)  innri skipulagsráðstafanir fyrir rannsóknir; rannsóknar-
aðilinn skal vera aðgreind stofnun með réttarstöðu lögaðila 
sem einbeitir sér að rannsóknum eða rannsóknardeild innan 
stofnunar; rannsóknaraðilinn skal vera óháður, sjálfstæður 
hvað það varðar að setja fram vísindalegar niðurstöður 
og ótengdur málaflokkum þeirrar stofnunar sem hann 
tilheyrir,

d)  fyrirliggjandi verndarráðstafanir til að tryggja öryggi 
gagnanna; rannsóknaraðilinn skal uppfylla tæknilegar 
kröfur og kröfur um innviði sem tryggja öryggi gagnanna.

2.  Fulltrúar rannsóknaraðilans, sem tilnefndir hafa verið 
á viðeigandi hátt, skulu undirrita trúnaðarheit sem nær 
til allra vísindamanna, sem munu hafa aðgang á vegum 
aðilans að trúnaðargögnunum í vísindaskyni, en í henni skulu 
tilgreind skilyrði fyrir aðganginum, kvaðir rannsóknaraðila, 
þær ráðstafanir sem gerðar eru til að vernda trúnað á 
hagskýrslugögnum og viðurlög ef um er að ræða brot á þessum 
kvöðum.
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3. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins)
skal, í samvinnu við nefndina um evrópska hagskýrslukerfið, 
koma á viðmiðunarreglum fyrir mat á rannsóknaraðilum, 
þ.m.t. á trúnaðarheitinu sem um getur í 2. mgr. 4. gr. Í 
tilhlýðilega rökstuddum tilfellum skal framkvæmdastjórnin 
(Hagstofa Evrópusambandsins) uppfæra viðmiðunarreglurnar, 
í samræmi við málsmeðferðarreglur sem nefndin um evrópska 
hagskýrslukerfið samþykkir.

4. Landsbundnum hagskýrsluyfirvöldum skal veittur
aðgangur að skýrslum um mat á rannsóknaraðilum.

5. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins)
skal viðhalda og birta á vefsetri sínu uppfærða skrá yfir 
viðurkennda rannsóknaraðila.

6. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins)
skal með reglulegu millibili gera endurmat á þeim rannsóknar-
aðilum sem eru í skránni.

5. gr.

Rannsóknartillaga

1. Í rannsóknartillögunni skal tilgreina í fullnægjandi
smáatriðum:

a) lögmætan tilgang rannsóknarinnar,

b) útskýringu á hvers vegna þessum tilgangi verður ekki náð
með gögnum sem ekki eru trúnaðargögn,

c) aðilann sem óskar eftir aðgangi,

d) einstaka vísindamenn sem munu hafa aðgang að
gögnunum,

e) aðgangsstöðvarnar sem á að nota,

f) gagnasöfnin sem þarf að vera aðgangur að, aðferðir við
að greina þau og

g) fyrirhugaðar rannsóknarniðurstöður sem birta á eða miðla
með öðrum hætti.

2. Einstaklingsbundnar trúnaðaryfirlýsingar, sem undir-
ritaðar eru af vísindamönnum sem munu hafa aðgang að 
gögnunum, skulu fylgja rannsóknartillögunni.

3. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins)
skal, í samvinnu við nefndina um evrópska hagskýrslukerfið, 
koma á viðmiðunarreglum fyrir mat á rannsóknartillögum. 
Í tilhlýðilega rökstuddum tilfellum skal framkvæmdastjórnin 
(Hagstofa Evrópusambandsins) uppfæra viðmiðunarreglurnar, 
í samræmi við málsmeðferðarreglur sem nefndin um evrópska 
hagskýrslukerfið samþykkir.

4. Landsbundnu hagskýrsluyfirvöldunum, sem sendu
viðkomandi trúnaðargögn til framkvæmdastjórnarinnar 
(Hagstofu Evrópusambandsins), skal veittur aðgangur að 
skýrslunum um mat á rannsóknartillögum.

6. gr.

Afstaða landsbundinna hagskýrsluyfirvalda

1. Leitað skal eftir samþykki fyrir hverja rannsóknartillögu
hjá landsbundnu hagskýrsluyfirvöldunum, sem sendu 

viðkomandi trúnaðargögn, áður en aðgangur er veittur. 
Landsbundin hagskýrsluyfirvöld skulu gera Hagstofu 
Evrópusambandsins afstöðu sína kunna innan fjögurra vikna 
frá þeim degi þegar landsbundnu hagskýrsluyfirvöldin tóku á 
móti viðkomandi skýrslu um matið á rannsóknartillögunni.

2. Landsbundnu hagskýrsluyfirvöldin sem sendu viðkom-
andi trúnaðargögn og framkvæmdastjórnin (Hagstofa 
Evrópusambandsins) skulu, hvenær sem hægt er, samþykkja 
að einfalda samráðsferlið og stytta tímann sem það tekur.

7. gr.

Trúnaðargögn í vísindaskyni

1. Veita má aðgang að skrám til notkunar í öruggu
umhverfi, að því tilskildu að rannsóknarniðurstöður verði 
ekki birtar án undangengins eftirlits til að tryggja að þær 
leiði ekki í ljós trúnaðargögn. Aðgang að skrám til notkunar 
í öruggu umhverfi má aðeins veita innan aðgangsstöðva 
framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu Evrópusambandsins) eða 
annarra aðgangsstöðva sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa 
Evrópusambandsins) hefur faggilt til að veita aðgang að skrám 
til notkunar í öruggu umhverfi.

2. Aðgang að skrám til vísindalegra nota má veita að
því tilskildu að rannsóknaraðilinn, sem biður um aðgang, 
hafi gert viðeigandi verndarráðstafanir. Framkvæmdastjórnin 
(Hagstofa Evrópusambandsins) skal birta upplýsingar um 
verndarráðstafanirnar sem krafist er.

3. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins)
skal, í samvinnu við landsbundin hagskýrsluyfirvöld, útbúa 
gagnasöfn til rannsóknarnota, sem miðast við mismunandi 
tegundir trúnaðargagna í vísindaskyni. Þegar útbúin eru gagna-
söfn til rannsóknarnota skulu framkvæmdastjórnin (Hagstofa 
Evrópusambandsins) og landsbundin hagskýrslu yfirvöld 
taka tillit til áhættunnar og áhrifanna sem ólögleg birting 
trúnaðargagna hefði.

8. gr.

Aðgangsstöðvar

1. Aðgang að trúnaðargögnum í vísindaskyni má veita fyrir
milligöngu aðgangsstöðva sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa 
Evrópusambandsins) hefur faggilt.

2. Aðgangsstöðin skal vera hjá landsbundnum hagskýrslu-
yfirvöldum. Í undantekningartilvikum má aðgangsstöðin 
vera staðsett annars staðar er hjá landsbundnum hagskýrslu-
yfirvöldum, með fyrirvara um skýrt fyrirframsamþykki þeirra 
landsbundnu hagskýrsluyfirvalda sem hafa lagt viðkomandi 
gögn fram.

3. Faggilding aðgangsstöðva skal byggð á viðmiðunum sem
vísa til tilgangs aðgangsstöðvarinnar, stjórnskipulags og staðla 
fyrir gagnaöryggi og gagnastjórnun.

4. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins)
skal, í samvinnu við nefndina um evrópska hagskýrslukerfið, 
koma á viðmiðunarreglum fyrir mat á aðgangsstöðvum. 
Í tilhlýðilega rökstuddum tilfellum skal framkvæmdastjórnin 
(Hagstofa Evrópusambandsins) uppfæra viðmiðunarreglurnar, 
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í samræmi við málsmeðferðarreglur sem nefndin um evrópska 
hagskýrslukerfið samþykkir.

5. Landsbundnum hagskýrsluyfirvöldum skal veittur
aðgangur að skýrslum um mat á aðgangsstöðvum. Skýrslurnar 
skulu innihalda tilmæli um þá tegund trúnaðargagna sem 
veita má aðgang að í aðgangsstöðinni. Framkvæmdastjórnin 
(Hagstofa Evrópusambandsins) skal hafa samráð við 
nefndina um evrópska hagskýrslukerfið áður en faggilding 
aðgangsstöðvar er ákveðin.

6. Samningur, sem ákvarðar skuldbindingar aðgangs-
stöðvar innar að því er varðar vernd trúnaðargagna og skipu-
lagsráðstafanir, skal undirritaður á milli fulltrúa aðgangs-
stöðvarinnar, sem tilnefndur hefur verið á viðeigandi hátt, 
eða stofnunarinnar sem hýsir aðgangsstöðina, og fram-
kvæmda stjórnarinnar (Hagstofu Evrópusambandsins). Fram-
kvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) skal upplýst 
reglulega um þá starfsemi sem fer fram í aðgangsstöðvunum.

7. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins)
skal viðhalda skránni og birta hana á vefsetri sínu yfir faggiltar 
aðgangsstöðvar.

9. gr.

Skipulagsmál

1. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins)
skal upplýsa nefndina um evrópska hagskýrslukerfið reglulega 
um þær stjórnsýslu-, tækni- og skipulagsráðstafanir sem gerðar 
eru til að tryggja efnislega og röklega verndun trúnaðargagna 
og til að fylgjast með og koma í veg fyrir hættuna á ólöglegri 
birtingu eða allri notkun sem er utan þess tilgangs sem leyfi var 
gefið fyrir.

2. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins)
skal birta á vefsetri sínu:

a) viðmiðunarreglur fyrir mat á rannsóknaraðilum, rann-
sóknar tillögum og aðgangsstöðvum,

b) skrána yfir viðurkennda rannsóknaraðila,

c) skrána yfir faggiltar aðgangsstöðvar,

d) skrána yfir gagnasöfn til rannsóknarnota með viðeigandi
skjalfestingu og aðganginn sem heimilaður er.

10. gr.

Niðurfelling

Reglugerð (EB) nr. 831/2002 er felld úr gildi.

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu reglugerðina sem tilvísanir í 
þessa reglugerð.

11. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 17. júní 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

forseti.

José Manuel BARROSO

_______________


