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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 557/2013 

av 17. juni 2013 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 om europeisk 

statistikk med hensyn til tilgang til fortrolige opplysninger for vitenskapelige formål og om 

oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 831/2002(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk(1), 

særlig artikkel 23, 

under henvisning til uttalelse fra EUs datatilsyn og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 223/2009 fastsettes en rettslig 

ramme for utvikling, utarbeiding og formidling av 

europeisk statistikk, herunder allmenne bestemmelser 

om vern av og tilgang til fortrolige opplysninger. 

2) Opplysninger innsamlet for europeisk statistikk bør 

utnyttes best mulig, blant annet ved å forbedre forskeres 

tilgang til fortrolige opplysninger for vitenskapelige 

formål. 

3) Mange spørsmål som oppstår innenfor økonomi, 

samfunnsvitenskap, miljøvitenskap og statsvitenskap, 

kan bare besvares tilfredsstillende ved hjelp av relevante 

og detaljerte opplysninger som gir mulighet for 

grundige analyser. Kvaliteten på og aktualiteten av de 

tilgjengelige detaljerte opplysningene for forsknings-

formål er i den forbindelse blitt en viktig faktor for en 

vitenskapelig underbygget forståelse og styring av 

samfunnet. 

4) Forskningsmiljøet bør derfor ha større tilgang til 

fortrolige opplysninger som brukes til utvikling, 

utarbeiding og formidling av europeisk statistikk, for 

analyseformål i den vitenskapelige utviklingens 

interesse, uten at det går ut over det høye vernenivået 

som fortrolige statistiske opplysninger krever. 

5) Organer som har som formål å fremme og gi tilgang til 

opplysninger i den vitenskapelige forskningens interesse 

innenfor samfunnsmessig og politisk relevante områder, 

kan bidra til prosessen gjennom å frigi fortrolige 

opplysninger for vitenskapelige formål og dermed 

forbedre tilgangen til dem. 

  

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 18.6.2013,  

s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 210/2013 av  

8. november 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

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

nr. 19 av 27.3.2014, s. 40. 

(1) EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164. 

6) En risikohåndteringsstrategi synes å være den mest 

effektive modellen med sikte på å gjøre et bredere 

utvalg av fortrolige opplysninger tilgjengelige for 

vitenskapelige formål, samtidig som fortroligheten med 

hensyn til oppgavegivere og statistiske enheter bevares. 

7) Fysisk og logisk vern av fortrolige opplysninger bør 

sikres gjennom rettslige, forvaltningsmessige, tekniske 

og organisatoriske tiltak. Disse tiltakene bør ikke være 

så omfattende at opplysningene blir mindre nyttige for 

vitenskapelig forskning. 

8) Medlemsstatene og Kommisjonen bør for dette formål i 

samsvar med forordning (EF) nr. 223/2009 treffe 

egnede tiltak for å forebygge og straffe ethvert brudd på 

plikten til fortrolig behandling av statistiske 

opplysninger. 

9) Denne forordning sikrer særlig full respekt for privatliv 

og familieliv og retten til vern av personopplysninger 

(artikkel 7 og 8 i Den europeiske unions pakt om 

grunnleggende rettigheter). 

10) Denne forordning bør få anvendelse med forbehold for 

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(2) og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 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(3). 

11) Denne forordning bør få anvendelse med forbehold for 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 

28. januar 2003 om offentlig tilgang til 

miljøinformasjon(4) og europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1367/2006 av 6. september 

2006 om anvendelse på fellesskapsinstitusjoner og -

organer av bestemmelsene i Århus-konvensjonen om 

tilgang til miljøinformasjon, allmenn deltakelse i 

beslutningsprosesser og tilgang til rettsmidler i saker 

vedrørende miljø(5).  

  

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

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

(4) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26. 

(5) EUT L 264 av 25.9.2006, s. 13. 
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12) Kommisjonsforordning (EF) nr. 831/2002 om 

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 322/97 om 

fellesskapsstatistikker, med hensyn til tilgang til 

fortrolige opplysninger for vitenskapelige formål(1) bør 

oppheves. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det europeiske 

statistikksystem (ESS-komiteen) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes vilkårene for når det kan gis 

tilgang til fortrolige opplysninger som oversendes 

Kommisjonen (Eurostat), for å muliggjøre statistiske analyser 

for vitenskapelige formål, og reglene for samarbeid mellom 

Kommisjonen (Eurostat) og de nasjonale statistikkmyndigheter 

for å lette slik tilgang. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «fortrolige opplysninger for vitenskapelige formål» 

opplysninger som bare gir mulighet for indirekte 

identifisering av de statistiske enhetene, og som har form av 

enten filer til bruk i sikkert miljø eller filer til vitenskapelig 

bruk, 

2) «filer til bruk i sikkert miljø» fortrolige opplysninger for 

vitenskapelige formål som det ikke er blitt anvendt 

ytterligere metoder for kontroll med offentliggjøring av 

statistikk på, 

3) «filer til vitenskapelig bruk» fortrolige opplysninger for 

vitenskapelige formål som det er blitt anvendt ytterligere 

metoder for kontroll med offentliggjøring av statistikk på 

for å redusere til et egnet nivå og i samsvar med gjeldende 

beste praksis risikoen for identifisering av den statistiske 

enheten, 

4) «metoder for kontroll med offentliggjøring av statistikk» 

metoder for å begrense risikoen for offentliggjøring av 

opplysninger om de statistiske enhetene, vanligvis gjennom 

en begrensning av mengden av de offentliggjorte 

opplysningene eller gjennom endringer i de offentliggjorte 

opplysningene, 

5) «tilgangssteder» det fysiske eller virtuelle miljøet og de 

organisatoriske rammene der det gis tilgang til fortrolige 

opplysninger for vitenskapelige formål, 

6) «nasjonale statistikkmyndigheter» de nasjonale 

statistikkontorene og andre nasjonale myndigheter som i 

hver medlemsstat i samsvar med forordning (EF) 

nr. 223/2009 er utpekt til å ha ansvar for å utvikle, 

utarbeide og formidle europeisk statistikk. 

  

(1) EFT L 133 av 18.5.2002, s. 7. 

Artikkel 3 

Alminnelige prinsipper 

Kommisjonen (Eurostat) kan gi tilgang til fortrolige 

opplysninger for vitenskapelige formål som den er i besittelse 

av, med sikte på utvikling, utarbeiding eller formidling av 

europeisk statistikk i henhold til artikkel 1 i forordning (EF) 

nr. 223/2009, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  en anerkjent forskningsenhet anmoder om tilgang, 

b)  det er framlagt et egnet forskningsforslag, 

c)  det er angitt hvilken type fortrolige opplysninger for 

vitenskapelige formål det anmodes om tilgang til, 

d)  tilgang gis enten av Kommisjonen (Eurostat) eller av et 

annet tilgangssted som er godkjent av Kommisjonen 

(Eurostat), 

e)  den berørte nasjonale statistikkmyndigheten som har 

framlagt opplysningene, har gitt sitt samtykke. 

Artikkel 4 

Forskningsenheter 

1.  Anerkjennelse av forskningsenheter skal baseres på 

kriterier som gjelder 

a)  enhetens formål: vurderingen av enhetens formål foretas på 

grunnlag av dens vedtekter, oppdrag eller annen 

formålserklæring; forskning skal inngå i enhetens formål, 

b)  enhetens dokumenterte evne eller renommé når det gjelder 

å produsere kvalitetsforskning og gjøre den tilgjengelig for 

allmennheten: enhetens erfaring med å gjennomføre 

forskningsprosjekter skal vurderes på grunnlag av blant 

annet tilgjengelige lister over publikasjoner og 

forskningsprosjekter som enheten har medvirket i, 

c)  den interne organiseringen av forskningen: 

forskningsenheten skal enten være en særskilt organisasjon 

med status som juridisk person og rettet mot forskning, eller 

den skal være en forskningsavdeling innenfor en 

organisasjon; forskningsenheten skal være uavhengig, 

selvstendig med hensyn til vitenskapelige konklusjoner og 

atskilt fra politikkområder innenfor det organet den tilhører, 

d)  innførte sikkerhetstiltak for å sikre vern av opplysningene: 

forskningsenheten skal oppfylle tekniske krav og 

infrastrukturkrav som sikrer vern av opplysningene. 

2.  En behørig utpekt representant for forskningsenheten skal 

underskrive en fortrolighetserklæring som omfatter alle 

forskere i enheten som vil få tilgang til de fortrolige 

opplysningene for vitenskapelige formål, og som angir 

vilkårene for tilgang, forskernes forpliktelser, tiltakene for å 

sikre fortrolig behandling av statistiske opplysninger og 

sanksjoner for eventuelle brudd på disse forpliktelsene.  
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3.  Kommisjonen (Eurostat) skal i samarbeid med ESS-

komiteen utarbeide retningslinjer for vurdering av 

forskningsenheter, herunder fortrolighetserklæringen omhandlet 

i nr. 2. I behørig begrunnede tilfeller skal Kommisjonen 

(Eurostat) oppdatere retningslinjene i samsvar med 

saksbehandlingsregler godkjent av ESS-komiteen. 

4.  Nasjonale statistikkmyndigheter skal få tilgang til 

rapportene om vurderinger av forskningsenheter. 

5.  Kommisjonen (Eurostat) skal føre og på sitt nettsted 

offentliggjøre en oppdatert liste over anerkjente 

forskningsenheter. 

6.  Kommisjonen (Eurostat) skal regelmessig foreta nye 

vurderinger av forskningsenhetene på listen. 

Artikkel 5 

Forskningsforslag 

1.  Forskningsforslaget skal inneholde tilstrekkelig detaljerte 

opplysninger om 

a)  forskningens berettigede formål, 

b)  hvorfor dette formålet ikke kan oppfylles uten bruk av 

fortrolige opplysninger, 

c)  hvilken enhet som anmoder om tilgang, 

d)  hver enkelt forsker som vil få tilgang til opplysningene, 

e)  de tilgangsstedene som skal anvendes, 

f)  de datasettene som det anmodes om tilgang til, og metodene 

for å analysere dem, 

g)  de forventede forskningsresultatene som skal 

offentliggjøres eller formidles på annen måte. 

2.  Sammen med forskningsforslaget skal det framlegges 

individuelle fortrolighetserklæringer underskrevet av de 

forskerne som vil få tilgang til opplysningene. 

3.  Kommisjonen (Eurostat) skal i samarbeid med ESS-

komiteen utarbeide retningslinjer for vurdering av 

forskningsforslag. I behørig begrunnede tilfeller skal 

Kommisjonen (Eurostat) oppdatere retningslinjene i samsvar 

med saksbehandlingsregler godkjent av ESS-komiteen. 

4.  Nasjonale statistikkmyndigheter som har oversendt de 

berørte fortrolige opplysningene til Kommisjonen (Eurostat), 

skal få tilgang til rapportene om vurderinger av 

forskningsforslag. 

Artikkel 6 

Nasjonale statistikkmyndigheters holdning 

1.  For hvert forskningsforslag skal det anmodes om 

samtykke fra den nasjonale statistikkmyndigheten som har 

oversendt de berørte fortrolige opplysningene, før det gis 

tilgang. Den nasjonale statistikkmyndigheten skal meddele 

Eurostat sin holdning innen fire uker etter datoen da den mottok 

den aktuelle rapporten om vurderingen av forskningsforslaget. 

2.  De nasjonale statistikkmyndighetene som har oversendt 

de berørte fortrolige opplysningene, og Kommisjonen 

(Eurostat) skal, når det er mulig, bli enige om å forenkle 

samrådsprosessen og gjøre den raskere. 

Artikkel 7 

Fortrolige opplysninger for vitenskapelige formål 

1.  Det kan gis tilgang til filer til bruk i sikkert miljø forutsatt 

at forskningsresultatene ikke frigis uten forutgående kontroll, 

for å sikre at de ikke viser fortrolige opplysninger. Tilgang til 

filer til bruk i sikkert miljø kan gis bare på tilgangsstedene til 

Kommisjonen (Eurostat) eller på andre tilgangssteder som er 

godkjent av Kommisjonen (Eurostat) for å gi tilgang til filer til 

bruk i sikkert miljø. 

2.  Det kan gis tilgang til filer til vitenskapelig bruk forutsatt 

at det er innført tilstrekkelige sikkerhetstiltak i 

forskningsenheten som anmoder om tilgang. Kommisjonen 

(Eurostat) skal offentliggjøre opplysninger om hvilke 

sikkerhetstiltak som kreves. 

3.  I samarbeid med de nasjonale statistikkmyndighetene skal 

Kommisjonen (Eurostat) utarbeide datasett til forskningsbruk 

som er tilpasset de forskjellige typene fortrolige opplysninger 

for vitenskapelige formål. Ved utarbeiding av et datasett til 

forskningsbruk skal Kommisjonen (Eurostat) og de nasjonale 

statistikkmyndighetene ta hensyn til risikoen for og virkningene 

av ulovlig offentliggjøring av fortrolige data. 

Artikkel 8 

Tilgangssteder 

1.  Tilgang til fortrolige opplysninger for vitenskapelige 

formål kan gis på tilgangssteder som er godkjent av 

Kommisjonen (Eurostat). 

2.  Tilgangsstedet skal være hos nasjonale 

statistikkmyndigheter. Tilgangssteder kan unntaksvis ligge 

utenfor nasjonale statistikkmyndigheter forutsatt at det er gitt 

uttrykkelig forhåndstillatelse fra de nasjonale 

statistikkmyndighetene som har oversendt de berørte 

opplysningene. 

3.  Godkjenning av tilgangssteder skal gis på grunnlag av 

kriterier som gjelder tilgangsstedets formål, dets organisatoriske 

oppbygning og standarder for datasikkerhet og dataforvaltning. 

4.  Kommisjonen (Eurostat) skal i samarbeid med ESS-

komiteen utarbeide retningslinjer for vurdering av 

tilgangssteder. I behørig begrunnede tilfeller skal Kommisjonen 

(Eurostat) oppdatere retningslinjene i samsvar med 

saksbehandlingsregler godkjent av ESS-komiteen. 

5.  Nasjonale statistikkmyndigheter skal få tilgang til 

rapportene om vurderinger av tilgangssteder. Rapportene skal 
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inneholde en anbefaling om hvilken type fortrolige 

opplysninger tilgangssteder kan gi tilgang til. Kommisjonen 

(Eurostat) skal rådføre seg med ESS-komiteen før den treffer 

beslutning om godkjenning av et tilgangssted. 

6.  Mellom den behørig utpekte representanten for det 

tilgangsstedet eller den organisasjonen som er vert for 

tilgangsstedet, og Kommisjonen (Eurostat) skal det inngås en 

kontrakt som fastsetter tilgangsstedets forpliktelser med hensyn 

til vern av fortrolige opplysninger og de organisatoriske 

tiltakene. Kommisjonen (Eurostat) skal regelmessig underrettes 

om virksomheten som utøves av tilgangsstedene. 

7.  Kommisjonen (Eurostat) skal føre og på sitt nettsted 

offentliggjøre listen over godkjente tilgangssteder. 

Artikkel 9 

Organisatoriske spørsmål 

1.  Kommisjonen (Eurostat) skal regelmessig underrette ESS-

komiteen om de administrative, tekniske og organisatoriske 

tiltak som er truffet for å sikre det fysiske og logiske vernet av 

fortrolige opplysninger og for å overvåke og forebygge risikoen 

for ulovlig offentliggjøring eller anvendelse for andre formål 

enn dem tilgangen er gitt for. 

2.  Kommisjonen (Eurostat) skal på sitt nettsted 

offentliggjøre 

a)  retningslinjer for vurdering av forskningsenheter, 

forskningsforslag og tilgangssteder, 

b)  listen over anerkjente forskningsenheter, 

c)  listen over godkjente tilgangssteder, 

d)  listen over datasett til forskningsbruk, med relevant 

dokumentasjon og angivelse av mulige tilgangsmåter. 

Artikkel 10 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 831/2002 oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som 

henvisninger til denne forordning. 

Artikkel 11 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 17. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  

 


