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EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll 47 og enkelte
vedlegg til EØS-avtalen(1).

Rådsdirektiv 94/56/EF av 21. november 1994 om fastsettelse av
de grunnleggende prinsipper for undersøkelse av ulykker og
hendelser innen sivil luftfart(2) skal innlemmes i avtalen.

Rådsdirektiv 80/1266/EØF skal oppheves, og utgår derfor fra
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
1. I avtalens vedlegg XIII utgår nr. 66 (rådsdirektiv 80/1266/

EØF).

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 33/95
av 19. mai 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 1, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17
av 28.6.1994, s. 1.

(2) EFT nr. L 319 av 12.12.1994, s. 14.

Utferdiget i Brussel, 19. mai 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

2. I avtalens vedlegg XIII etter nr. 66c (rådsdirektiv 93/65/
EF) skal nytt nr. 66d lyde:

“66d. 394 L 0056: Rådsdirektiv 94/56/EF av 21. november
1994 om fastsettelse av de grunnleggende prinsipper
for undersøkelse av ulykker og hendelser innen sivil
luftfart (EFT nr. L 319 av 12.12.1994, s. 14)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsdirektiv 94/56/EF på islandsk og norsk, som er
vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har
samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. november 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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Undersøkelser av alvorlige hendelser bør gjennomføres på
lignende måte som undersøkelser av ulykker.

Undersøkelsenes omfang må stå i forhold til den lærdom de kan
gi om bedring av sikkerheten.

Av hensyn til flysikkerheten må undersøkelser gjennomføres
hurtigst mulig.

Undersøkelsespersonell må uhindret kunne utføre sine oppgaver.

Samtidig som medlemsstatene overholder gjeldende lovgivning
med hensyn til ansvarsområdet til myndighetene med ansvar for
den rettslige undersøkelsen, om nødvendig i nært samarbeid med
dem, må medlemsstatene påse at de ansvarlige for den tekniske
undersøkelsen kan utføre sine oppgaver under best mulige
forhold.

Undersøkelser av ulykker og hendelser innen sivil luftfart bør
gjennomføres av eller under oppsyn av et organ eller en enhet
som er uavhengig, slik at det ikke oppstår interessekonflikter
eller mulighet for delaktighet i årsakene til hendelsene som
undersøkes.

Organet eller enheten bør ha egnet utstyr, og oppgavene bør kunne
omfatte forebyggende virksomhet.

Medlemsstatene bør treffe tiltak som om nødvendig sikrer
gjensidig bistand ved gjennomføring av undersøkelser.

En medlemsstat må kunne overlate til en annen medlemsstat å
gjennomføre en undersøkelse.

For å forebygge ulykker er det viktig at resultatene av under-
søkelser av ulykker blir offentliggjort hurtigst mulig.

Når resultatene av undersøkelser av hendelser gjøres kjent, bør
det tas hensyn til hendelsenes egenart.

Medlemsstatene bør ta behørig hensyn til sikkerhetstilrådinger
som gis på bakgrunn av en undersøkelse av en ulykke eller en
hendelse.

RÅDSDIREKTIV 94/56/EF

av 21. november 1994

om fastsettelse av de grunnleggende prinsipper for undersøkelse av ulykker
og hendelser innen sivil luftfart(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 84 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 C(3), og

ut fra følgende betraktninger:

Det bør opprettholdes et høyt sikkerhetsnivå innen sivil luftfart i
Europa, og alt må gjøres for å redusere antall ulykker og
hendelser.

Hurtig gjennomføring av tekniske undersøkelser av ulykker og
hendelser innen sivil luftfart bedrer flysikkerheten ved å bidra til
å forebygge slike ulykker og hendelser.

Det bør tas hensyn til Konvensjonen om internasjonal sivil
luftfart, som ble undertegnet i Chicago 7. desember 1944, og i
henhold til den skal det iverksettes tiltak som er nødvendige for
å sørge for sikkerhet ved luftfartsoperasjoner. Det bør særlig tas
hensyn til konvensjonens vedlegg 13, der det er fastlagt
internasjonale standarder og tilrådde framgangsmåter med hensyn
til undersøkelse av luftfartsulykker.

Etter de internasjonale standardene i vedlegg 13 er den stat der
ulykken inntreffer, ansvarlig for gjennomføringen av
undersøkelsen.

Dersom undersøkelsen ved en alvorlig hendelse ikke
gjennomføres av den stat der hendelsen inntreffer, bør under-
søkelsen gjennomføres av registreringsstaten.

(*)  Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. L 319 av 12.12.1994,
s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/95 av 19. mai
1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 257 av 22.9.1993, s. 8 og EFT nr. C 109 av 19.4.1994, s. 14.

(2) EFT nr. C 34 av 2.2.1994, s. 18.

(3) Europaparlamentets uttalelse av 9. mars 1994 (EFT nr. C 91 av
28.3.1994, s. 123), Rådets felles holdning av 16. mai 1994 (EFT nr.
C 172 av 24.6.1994, s. 46) og europaparlamentsbeslutning av 26. oktober
1994 (EFT nr. C 323 av 21.11.1994).
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Tekniske undersøkelser har som eneste mål å gi lærdom som kan
forebygge framtidige ulykker og hendelser, og hensikten med
analysen av hendelsen, resultatene og sikkerhetstilrådingene er
derfor ikke å fordele skyld eller ansvar -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål
Formålet med dette direktiv er å bedre flysikkerheten ved å
fremme hurtig gjennomføring av tekniske undersøkelser som har
som eneste mål å forebygge framtidige ulykker eller hendelser.

Artikkel 2

Virkeområde
1. Dette direktiv får anvendelse på undersøkelser av ulykker

og hendelser innen sivil luftfart på Fellesskapets territorium,
samtidig som det må tas hensyn til medlemsstatenes
internasjonale forpliktelser.

2. Dette direktiv får anvendelse også utenfor Fellesskapets
territorium på

i) undersøkelser av ulykker der et luftfartøy registrert i
en medlemsstat er innblandet, når undersøkelsene ikke
gjennomføres av en annen stat,

ii)  undersøkelser av alvorlige hendelser der et luftfartøy
registrert i en medlemsstat eller drevet av et foretak
etablert i en medlemsstat er innblandet, når
undersøkelsene ikke gjennomføres av en annen stat.

Artikkel 3

Definisjoner
I dette direktiv menes med

a) «ulykke», en begivenhet i forbindelse med bruken av et
luftfartøy som inntreffer fra det tidspunkt en person stiger
om bord i luftfartøyet med flyging som formål, til det
tidspunkt alle ombordstegne personer har forlatt luftfartøyet,
og der

1) en person blir dødelig eller alvorlig skadet som følge
av

- å være om bord i luftfartøyet, eller

- å være i direkte berøring med en del av
luftfartøyet, herunder deler som er løsnet fra det,
eller

- å bli direkte utsatt for eksosstrøm fra jetmotorer,

unntatt når skaden har naturlige årsaker, er selvpåført

eller påført av andre eller er påført en blindpassasjer
som har gjemt seg på et sted som vanligvis ikke er
tilgjengelig for passasjerer og besetning, eller

2) luftfartøyet utsettes for skade eller strukturelle feil

- som har ugunstig innvirkning på strukturens
styrke eller på luftfartøyets yteevne eller
flygeegenskaper, og

- som vanligvis nødvendiggjør en større
reparasjon eller utskiftning av den skadede
delen,

med unntak av motorsvikt eller motorskade, når
skaden er begrenset til motoren, dens deksler eller
tilbehør, og med unntak av skade som er begrenset
til propeller, vingespisser, antenner, dekk, bremser,
glattkledning eller til små bulker eller hull i
luftfartøyets kledning, eller

3) luftfartøyet er savnet eller fullstendig utilgjengelig,

b) «alvorlig skade», skade som en person pådrar seg i en
ulykke, og som

1) nødvendiggjør et sykehusopphold på mer enn 48
timer der innleggelse skjer innen sju dager etter den
dag skaden oppstod, eller

2) innebærer brudd på en knokkel (med unntak av
ukompliserte brudd på fingrer, tær eller nese), eller

3) innebærer flerresår som forårsaker kraftig blødning,
eller skade på nerver, muskler eller sener, eller

4) innebærer skade på et indre organ, eller

5) innebærer annen- eller tredjegrads-forbrenning eller
forbrenning som omfatter mer enn 5 % av kroppens
overflate, eller

6) skyldes at vedkommende beviselig er blitt utsatt for
smittsomme stoffer eller skadelig stråling,

c) «dødelig skade», skade som en person pådrar seg i en
ulykke, og som medfører ved-kommendes død innen 30
dager etter den dag ulykken inntraff,

d) «årsaker», de handlinger, unnlatelser, begiven-heter eller
forhold, eller en kombinasjon av dem, som forårsaket
ulykken eller hendelsen,

e) «undersøkelse», en virksomhet som utføres for å forebygge
ulykker og hendelser, og som består i å samle inn og
analysere opplysninger, å trekke konklusjoner, herunder å
fastlegge årsak(er), og om nødvendig å utarbeide
sikkerhetstilrådinger,
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f) «undersøkelsesleder», den person som i kraft av sine
kvalifikasjoner har ansvaret for å organisere, gjennomføre
og overvåke en under-søkelse,

g) «ferdskriver», enhver type registrerings-innretning montert
i et luftfartøy med sikte på å lette undersøkelser av ulykker
og hendelser,

h) «foretak», en fysisk eller juridisk person som har
kommersielt eller ideelt formål, eller et offisielt organ med
eller uten selvstendig rettsevne,

i) «operatør», en person, et organ eller et foretak som forestår
eller har til hensikt å forestå driften av ett eller flere
luftfartøyer,

j) «hendelse», en begivenhet i forbindelse med bruken av et
luftfartøy som ikke er en ulykke, men som har eller vil
kunne ha ugunstig innvirkning på sikkerheten ved luftfarts-
operasjoner,

k) «alvorlig hendelse», en begivenhet der omstendighetene
tilsier at det nesten inntraff en ulykke (en liste med
eksempler på alvorlige hendelser er oppført i vedlegget),

l) «sikkerhetstilråding», et forslag fra det organ som
undersøker ulykker og hendelser i den stat som har
gjennomført den tekniske undersøkelse, utarbeidet på
grunnlag av opplysninger fra undersøkelsen og med det
formål å forebygge ulykker og hendelser.

Artikkel 4

Undersøkelsesplikt
1. Enhver ulykke og enhver alvorlig hendelse skal undersøkes.

Medlemsstatene kan imidlertid treffe tiltak som gjør det
mulig å undersøke hendelser som ikke er omfattet av første
ledd, dersom undersøkelsen kan ventes å gi undersøkelses-
organet lærdom om flysikkerhet.

2. Undersøkelsenes omfang og framgangsmåtene ved dem skal
fastsettes av undersøkelsesorganet, samtidig som det tas
hensyn til dette direktivs prinsipper og formål og den
lærdom undersøkelsesorganet venter at ulykken eller den
alvorlige hendelsen kan gi med hensyn til bedring av
sikkerheten.

3. Hensikten med undersøkelsene nevnt i nr. 1 skal ikke un-
der noen omstendighet være å fordele skyld eller ansvar.

Artikkel 5

Undersøkelsens status
1. Hver medlemsstat skal innen rammen av sin nasjonale

rettsorden fastsette en rettslig status for undersøkelsen som
gir undersøkelseslederne mulighet til å utføre sin oppgave
så effektivt og hurtig som mulig.

2. I samsvar med medlemsstatenes gjeldende lovgivning og
om nødvendig i samarbeid med myndighetene som har
ansvar for den rettslige undersøkelsen, skal undersøkelses-
personalet bl.a. ha rett til

a) uhindret adgang til ulykkes- eller hendelsesstedet og
til luftfartøyet, dets innhold eller vrakdeler,

b) umiddelbart å registrere bevis og foreta kontrollert
fjerning av vrakdeler eller andre deler med sikte på
undersøkelse eller analyse,

c) umiddelbar tilgang til og bruk av innholdet av
ferdskrivere og alle andre opptak,

d) tilgang til resultatene av undersøkelser av eller prøver
foretatt på ofrenes lik,

e) umiddelbar tilgang til resultatene av undersøkelser av
eller prøver foretatt på personer tilknyttet luftfartøyets
operasjoner,

f) å avhøre vitner,

g) uhindret tilgang til alle aktuelle opplysninger som
foreligger hos eieren, operatøren eller produsenten av
luftfartøyet og hos myndighetene med ansvar for sivil
luftfart eller lufthavnsforvaltning.

Artikkel 6

Undersøkelsesorgan eller -enhet
1. Hver medlemsstat skal sørge for at tekniske undersøkelser

gjennomføres av eller under oppsyn av et fast organ eller
en fast enhet innen sivil luftfart. Det aktuelle organet eller
den aktuelle enheten skal i sin virksomhet være uavhengig
særlig av de nasjonale luftfartsmyndigheter som har ansvar
for luftdyktighet, sertifisering, luftfartsoperasjoner,
vedlikehold, utstedelse av lisenser, lufttrafikktjeneste eller
drift av lufthavner, og i alminnelighet av enhver annen part
hvis interesser kan komme i konflikt med undersøkelses-
organets eller -enhetens oppgave.

2. Uten hensyn til nr. 1 kan den virksomhet som tilligger dette
organ eller denne enhet, utvides til å omfatte innsamling
og analyse av opplysninger om flysikkerhet, særlig med
sikte på forebygging, dersom virksomheten ikke påvirker
organets eller enhetens uavhengighet og ikke innebærer
medvirkning i arbeid med forskrifter eller standarder.

3. Organet eller enheten nevnt i nr. 1 skal tilføres de
hjelpemidler som er nødvendige for å utføre oppgavene
uavhengig av myndighetene nevnt i nr. 1, og må kunne ha
til rådighet tilstrekkelige midler for dette formål. Organets
eller enhetens undersøkelsespersonell skal ha en status som
sikrer dem den nødvendige uavhengighet. Blant personellet
skal det være minst én person som kan påta seg rollen som
undersøkelsesleder ved en ulykke eller en alvorlig hendelse
med et luftfartøy.
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2. Rapporten om hendelsen skal gjøres kjent for de parter
som antas å kunne dra nytte av dens resultater med hensyn
til sikkerhet.

Artikkel 9

Sikkerhetstilrådinger
Rapportene og sikkerhetstilrådingene nevnt i artikkel 7 og 8 skal
oversendes de berørte foretak og nasjonale luftfartsmyndigheter.
Kommisjonen skal oversendes kopi.

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at
det tas behørig hensyn til sikkerhetstilrådingene gitt av
undersøkelsesorganene eller -enhetene, og at de om nødvendig,
og med forbehold for fellesskapsretten, følges.

Artikkel 10
En sikkerhetstilråding skal ikke under noen omstendighet gi
grunn til formodning om skyld i eller ansvar for en ulykke eller
en hendelse.

Artikkel 11
Rådsdirektiv 80/1266/EØF av 16. desember 1980 om framtidig
samarbeid og gjensidig bistand mellom medlemsstatene ved
undersøkelser av luftfartsulykker(1) oppheves.

Artikkel 12
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest
21. november 1996. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

2. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal henvises til direktivet når de kunngjøres.
Nærmere regler for henvisningen fastsettes av
medlemsstatene.

Artikkel 13
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

VEDLEGG
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4. Organet eller enheten kan om nødvendig anmode andre
medlemsstaters organer eller enheter om å bistå med

a) anlegg, utstyr og hjelpemidler til

- den tekniske undersøkelsen av luftfartøyets
vrakdeler og utstyr og av andre gjenstander av
betydning for undersøkelsen,

- vurderingen av opplysninger fra ferdskriveren,

- elektronisk lagring og utnyttelse av data om
ulykker med luftfartøyer,

b) sakkyndige innen ulykkesundersøkelse som kan påta
seg spesialoppdrag, men bare når en undersøkelse er
innledet som følge av en større ulykke.

Slik bistand bør så langt mulig ytes vederlagsfritt.

5. En medlemsstat kan overlate til en annen medlemsstat å
gjennomføre en undersøkelse av en ulykke eller en hendelse.

Artikkel 7

Rapport om ulykke
1. For alle undersøkelser av ulykker skal det utarbeides en

rapport som i formen er avpasset etter ulykkens art og
alvorlighetsgrad. I rapporten skal det vises til undersøkelsens
eneste mål som angitt i artikkel 1 og om nødvendig gis
sikkerhetstilrådinger.

2. Undersøkelsesorganet eller -enheten skal offentliggjøre den
endelige ulykkesrapporten hurtigst mulig og om mulig innen
tolv måneder etter den dag ulykken inntraff.

Artikkel 8

Rapport om hendelse
1. For alle undersøkelser av hendelser skal det utarbeides en

rapport som i formen er avpasset etter hendelsens type og
alvorlighetsgrad. I rapporten skal det om nødvendig gis
aktuelle sikkerhetstilrådinger. Personene innblandet i
hendelsen skal være sikret anonymitet i rapporten.

Utferdiget i Brussel, 21. november 1994.

For Rådet

M. WISSMANN

Formann

(1) EFT nr. L 375 av 31.12.1980, s. 32.


