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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 376/2014 

av 3. april 2014 

om rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart, om endring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF og 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1321/2007 og (EF) nr. 1330/2007(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 100 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det bør sikres et høyt allment sikkerhetsnivå innen sivil luftfart i Unionen, og alt bør gjøres for å redusere antall ulykker 

og hendelser, slik at offentlighetens tillit til lufttransporten sikres. 

2)  Antall ulykker med dødelig utgang innen sivil luftfart har vært relativt konstant i den siste tiårsperioden. Økt lufttrafikk 

og stadig mer teknisk kompliserte luftfartøyer kan imidlertid føre til at antall ulykker stiger i de neste tiårene. 

3)  Formålet med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010(3) er å forebygge ulykker ved å fremme rask 

gjennomføring av effektive sikkerhetsundersøkelser av høy kvalitet. Denne forordningen bør ikke være til hinder for 

undersøkelser av ulykker og hendelser som håndteres av nasjonale myndigheter med ansvar for sikkerhetsundersøkelser, 

som definert i forordning (EU) nr. 996/2010. Ved en eventuell ulykke eller alvorlig hendelse skal tilfellet også meldes i 

henhold til forordning (EU) nr. 996/2010. 

4)  I henhold til unionens eksisterende regelverksakter, særlig europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008(4) og 

dens gjennomføringsforordninger, er visse organisasjoner pålagt å innføre systemer for rapportering av tilfeller som skal 

inngå i deres sikkerhetsstyringssystemer. Overholdelse av forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomførings-

forordninger bør ikke frita organisasjoner for å overholde denne forordningen. Overholdelse av denne forordningen bør 

ikke frita organisasjoner for å overholde forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsforordninger. Dette bør 

imidlertid ikke føre til at det innføres to parallelle rapporteringssystemer, og forordning (EF) nr. 216/2008, dens 

gjennomføringsforordninger og denne forordningen bør anses å utfylle hverandre. 

5)  Erfaring viser at det før en ulykke ofte har inntruffet sikkerhetsrelaterte hendelser og mangler som tydet på at det forelå 

sikkerhetsfarer. Sikkerhetsopplysninger er derfor en viktig ressurs for å oppdage potensielle sikkerhetsfarer. Selv om det 

er svært viktig å kunne ta lærdom av en ulykke, er det i tillegg vist at rent reaktive systemer har begrenset nytte med 

henblikk på å bedre sikkerheten. For å oppnå en faktisk bedring av flysikkerheten bør reaktive systemer derfor utfylles 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 122 av 24.4.2014, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 275/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 64. 

(1) EUT C 198 av 10.7.2013, s. 73. 

(2) Europaparlamentets holdning av 26. februar 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. mars 2014. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 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 (EUT L 295 av 12.11.2010, s. 35). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et 

europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF  

(EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1). 
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med proaktive systemer der det brukes andre typer sikkerhetsopplysninger. Unionen, medlemsstatene, Det europeiske 

flysikkerhetsbyrå («Byrået») og organisasjoner bør bidra til å bedre flysikkerheten ved å innføre mer proaktive og 

kunnskapsbaserte sikkerhetssystemer der det fokuseres på forebygging av ulykker gjennom en analysering av alle 

relevante sikkerhetsopplysninger, herunder opplysninger om tilfeller som inntreffer innen sivil luftfart. 

6)  For å bedre flysikkerheten bør relevante sikkerhetsopplysninger om sivil luftfart rapporteres, samles inn, lagres, 

beskyttes, utveksles, videreformidles og analyseres, og det bør treffes egnede sikkerhetstiltak på grunnlag av disse 

opplysningene. Denne proaktive og kunnskapsbaserte strategien bør innføres av berørte flysikkerhetsmyndigheter i 

medlemsstatene, av organisasjoner som en del av deres sikkerhetsstyringssystem og av Byrået. 

7)  Pålegget om at organisasjoner skal rapportere tilfeller, bør stå i forhold til den berørte organisasjonens størrelse og 

omfanget av dens virksomhet. Særlig for mindre organisasjoner bør det derfor være mulig å gruppere eller slå sammen 

organisasjonens funksjoner knyttet til håndtering av tilfeller, å dele oppgaver i forbindelse med rapportering av tilfeller 

med andre organisasjoner av samme type eller å sette ut innsamling, vurdering, behandling, analysering og lagring av 

opplysninger om tilfeller til spesialiserte enheter som er godkjent av vedkommende myndigheter i medlemsstatene. 

Slike enheter bør overholde prinsippene om vern og fortrolighet fastsatt ved denne forordningen. En organisasjon som 

setter ut oppgaver til andre, bør beholde en tilstrekkelig grad av kontroll med oppgavene som settes ut, og bør være den 

som i siste instans har ansvar for at kravene fastsatt i denne forordningen oppfylles. 

8)  Det må sikres at luftfartspersonale i fremste linje rapporterer om tilfeller som utgjør en betydelig risiko for 

flysikkerheten. Systemene for obligatorisk rapportering bør suppleres med systemer for frivillig rapportering, og disse 

systemene bør gjøre det mulig for enkeltpersoner å rapportere om flysikkerhetsrelaterte tilfeller. Det bør opprettes 

systemer for obligatorisk og frivillig rapportering i organisasjoner, i Byrået og hos vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene. Med henblikk på å bedre flysikkerheten bør opplysningene som samles inn, oversendes til 

myndigheten med ansvar for egnet overvåking. Organisasjonene bør analysere de tilfellene som kan påvirke 

sikkerheten, for å identifisere sikkerhetsfarer og treffe egnede korrigerende eller forebyggende tiltak. Organisasjonene 

bør sende de foreløpige resultatene av sine analyser til vedkommende myndighet i medlemsstaten eller til Byrået, og bør 

også sende de endelige resultatene dersom det i disse er identifisert en faktisk eller potensiell flysikkerhetsrisiko. 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene og Byrået bør innføre en lignende framgangsmåte for tilfeller som 

rapporteres direkte til dem, og bør foreta en egnet overvåking av organisasjonens vurdering og eventuelle korrigerende 

eller forebyggende tiltak som er iverksatt. 

9)  Forskjellige kategorier av personale som arbeider innen eller på annen måte er tilknyttet sivil luftfart, er vitne til 

hendelser som er relevante for forebygging av ulykker. De bør derfor ha tilgang til verktøy som gjør det mulig å 

rapportere om slike hendelser, og de bør sikres vern. For å oppmuntre personale til å rapportere om tilfeller og sikre at 

de bedre forstår at slik rapportering har en positiv innvirkning på flysikkerheten, bør de informeres regelmessig om 

tiltak som er iverksatt innenfor rammen av rapporteringssystemene. 

10)  Farene og risikoene som er forbundet med motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer, er svært forskjellige fra dem 

som er forbundet med andre typer luftfartøyer. Selv om hele luftfartssektoren bør omfattes av denne forordningen, bør 

kravene som fastsettes ved denne forordningen, stå i forhold til de forskjellige typene luftfartøyers virksomhetsområde 

og kompleksitet. Opplysninger som samles inn om tilfeller som omfatter andre luftfartøyer enn motordrevne, teknisk 

kompliserte luftfartøyer, bør derfor omfattes av forenklede rapporteringskrav som er bedre tilpasset denne delen av 

luftfarten. 

11)  I tillegg til systemene som kreves i henhold til denne forordningen, bør det oppmuntres til å utvikle andre metoder for 

innsamling av sikkerhetsopplysninger for å kunne samle inn ytterligere opplysninger som kan bidra til å bedre 

flysikkerheten. Dersom organisasjoner har eksisterende og velfungerende systemer for innsamling av sikkerhets-

opplysninger, bør de kunne fortsette å bruke disse systemene sammen med systemene som skal innføres i henhold til 

denne forordningen. 

12)  Myndigheter med ansvar for sikkerhetsundersøkelser og alle enheter som er tillagt oppgaven å regulere sikkerheten 

innen sivil luftfart i Unionen, bør ha fullstendig tilgang til innsamlede opplysninger om tilfeller og rapporter om tilfeller 

som medlemsstaten har lagret, for å kunne fastslå hvilke tilfeller som krever at det iverksettes en sikkerhets-

undersøkelse, samt for å identifisere områder det er mulig å ta lærdom av når det gjelder flysikkerhet, og oppfylle 

tilsynsforpliktelsene. 

13)  Det er svært viktig at dataene er fullstendige og av høy kvalitet, idet analyser og trender som utarbeides på grunnlag av 

unøyaktige data, kan gi villedende resultater og føre til at det iverksettes uegnede tiltak. Unøyaktige data kan dessuten 

føre til manglende tillit til opplysningene som genereres av systemene for rapportering av tilfeller. For å sikre at 

rapportene om tilfeller er fullstendige og av god kvalitet, bør de inneholde visse minsteopplysninger, som kan variere ut 

fra hvilken kategori tilfellet tilhører. Det bør også innføres framgangsmåter for å kontrollere opplysningenes kvalitet og 
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unngå manglende samsvar mellom en rapport om et tilfelle og de første opplysningene som ble samlet inn om nevnte 

tilfelle. Med støtte fra Kommisjonen bør det også utarbeides egnet veiledende materiale, særlig for å sikre at dataene 

holder god kvalitet, at de er fullstendige og at de registreres i databaser på en konsekvent og ensartet måte. Det bør også 

opprettes arbeidsgrupper, særlig av Kommisjonen, for å gi den nødvendige støtte. 

14)  Kommisjonen bør utarbeide en felles europeisk risikoklassifiseringsordning for å identifisere eventuelle raske tiltak som 

må iverksettes som reaksjon på enkeltstående sikkerhetsrelaterte tilfeller med høy risiko. Ordningen bør også gjøre det 

mulig å identifisere sentrale risikoområder på grunnlag av aggregerte opplysninger. En slik ordning bør være til hjelp for 

berørte enheter når de skal vurdere tilfeller og bestemme hvor tiltak skal iverksettes. En felles europeisk risiko-

klassifiseringsordning bør fremme en integrert og harmonisert tilnærming til risikohåndtering i hele det europeiske 

luftfartssystemet og dermed gjøre det mulig for organisasjoner, medlemsstater, Kommisjonen og Byrået å fokusere på 

tiltak for å bedre sikkerheten på en harmonisert måte. 

15)  En felles europeisk risikoklassifiseringsordning bør også gjøre det mulig å identifisere sentrale risikoområder i Unionen 

på grunnlag av aggregerte opplysninger fra et europeisk perspektiv, og støtte arbeidet som gjøres innenfor rammen av 

det europeiske flysikkerhetsprogrammet og den europeiske flysikkerhetsplanen. Kommisjonen bør sørge for hensikts-

messig støtte for å sikre en konsekvent og ensartet klassifisering av risikoer i alle medlemsstater. 

16)  For å fremme utveksling av opplysninger bør rapporter om tilfeller lagres i databaser som er kompatible med ECCAIRS 

(European Coordination Centre for Aircraft Incident Reporting Systems) (programvaren alle medlemsstater og det 

europeiske sentrale datalageret bruker til lagring av rapporter om tilfeller) og med ADREP-taksonomien (taksonomien 

til Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO), som også brukes i ECCAIRS-programvaren). Byrået og 

Kommisjonen bør sørge for teknisk støtte for å sikre at systemene er kompatible. 

17)  Organisasjoner bør lagre rapporter om tilfeller som er utarbeidet på grunnlag av opplysninger som er samlet inn via 

systemene for obligatorisk og, der det er relevant, frivillig rapportering, i én eller flere databaser. Databasenes 

kompleksitet bør kunne stå i forhold til den berørte organisasjonens størrelse og/eller betydning med hensyn til målene i 

denne forordningen, og de bør minst bestå av en datafil som inneholder felles obligatoriske datafelt og, der det er 

relevant, særskilte obligatoriske datafelt. 

18)  Et tilfelle som omfatter et luftfartøy som er registrert i en medlemsstat, eller som driftes av en organisasjon som er 

etablert i en medlemsstat, må rapporteres, selv om tilfellet inntraff utenfor nevnte medlemsstats territorium. 

19)  Det bør utveksles opplysninger om tilfeller i Unionen, slik at det i større grad blir mulig å identifisere faktiske eller 

potensielle farer. En slik utveksling av opplysninger bør også gjøre det mulig for medlemsstatene å få tilgang til alle 

opplysninger om tilfeller som inntreffer på deres territorium eller i deres luftrom, men som rapporteres til en annen 

medlemsstat. Det bør også gjøre det mulig for Byrået å innhente nøyaktige opplysninger om tilfeller og å få tilgang til 

alle rapporter om tilfeller som er samlet inn i Unionen, med sikte på å treffe eventuelle nødvendige korrigerende tiltak 

mot en risiko som er identifisert i Unionen. En slik utveksling av opplysninger bør gjøre det mulig for vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene å innhente nøyaktige opplysninger om tilfeller som inntreffer i deres luftrom, og å treffe 

eventuelle nødvendige korrigerende tiltak mot en risiko som er identifisert på deres territorium. 

20)  Målet med utvekslingen av opplysninger om tilfeller bør være forebygging av luftfartsulykker og -hendelser. Dette bør 

ikke brukes til å fordele skyld eller ansvar eller til å fastsette referanseverdier for sikkerhetsnivået. 

21)  Den mest effektive måten å sikre utveksling av store mengder sikkerhetsopplysninger mellom medlemsstatene, 

Kommisjonen og Byrået på er gjennom det europeiske sentrale datalageret, forutsatt at medlemsstatene, Kommisjonen 

og Byrået har full tilgang til det. 

22)  Alle sikkerhetsrelaterte opplysninger som stammer fra rapporter om tilfeller som samles inn i Unionen, bør innen 

rimelig tid overføres til det europeiske sentrale datalageret. Dette bør omfatte innsamling av opplysninger om hendelser, 

men også om ulykker og alvorlige hendelser i henhold til forordning (EU) nr. 996/2010. 

23)  Denne forordningen bør få anvendelse for opplysninger om tilfeller som er lagret i organisasjoners, medlemsstaters eller 

Byråets databaser.  
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24)  Alle sikkerhetsrelaterte opplysninger i det europeiske sentrale datalageret skal være tilgjengelige for enheter som er 

tillagt oppgaven å regulere sikkerheten i sivil luftfart i Unionen, herunder Byrået, og for myndigheter med ansvar for å 

undersøke ulykker og hendelser i Unionen. 

25)  For berørte parter bør det være mulig å be om tilgang til visse opplysninger i det europeiske sentrale datalageret i 

henhold til reglene for fortrolig behandling av slike opplysninger og berørte parters anonymitet. 

26)  Ettersom det er de nasjonale kontaktpunktene som har best kjennskap til hvilke berørte parter som er etablert i en 

bestemt medlemsstat, bør det være det enkelte nasjonale kontaktpunkt som behandler anmodninger fra berørte parter 

som er etablert på den aktuelle medlemsstatens territorium. Anmodninger fra berørte parter i tredjeland eller 

internasjonale organisasjoner bør behandles av Kommisjonen. 

27)  Opplysningene i rapporter om tilfeller bør analyseres, og sikkerhetsrisikoer bør identifiseres. Eventuelle egnede tiltak 

for å bedre flysikkerheten bør identifiseres og iverksettes innen rimelig tid. Opplysninger om analysering og oppfølging 

av tilfeller bør videreformidles i organisasjoner, hos vedkommende myndigheter i medlemsstatene og i Byrået, ettersom 

tilbakemelding om rapporterte tilfeller vil oppmuntre enkeltpersoner til å rapportere tilfeller. Dersom det er relevant og 

mulig, bør opplysninger om analysering og oppfølging av tilfeller også videreformidles til enkeltpersoner som har 

rapportert tilfeller direkte til vedkommende myndigheter i medlemsstatene eller til Byrået. En slik tilbakemelding bør 

overholde reglene for fortrolighet og vern av rapportøren og personene som er nevnt i rapportene om tilfeller, i henhold 

til denne forordningen. 

28)  Formålet med denne forordningen er å bistå medlemsstater, Byrået og organisasjoner ved håndtering av 

flysikkerhetsrisikoer. Organisasjoners sikkerhetsstyringssystemer utfylles av medlemsstatenes og Byråets sikkerhets-

styringssystemer. Mens organisasjoner håndterer sikkerhetsrisikoer knyttet til sin virksomhet, håndterer vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene og Byrået sikkerhetsrisikoer innen luftfart i henholdsvis hele medlemsstater eller 

Unionen som helhet, og treffer tiltak mot felles sikkerhetsrisikoer for luftfarten i den berørte medlemsstaten eller på 

unionsplan. Ansvaret til Byrået og vedkommende myndigheter i medlemsstatene bør ikke frita organisasjoner for det 

direkte ansvaret de har for å håndtere sikkerhetsaspekter som kan knyttes til produktene og tjenestene de leverer. Med 

henblikk på dette bør organisasjoner samle inn og analysere opplysninger om tilfeller for å identifisere og redusere farer 

som er forbundet med deres virksomhet. De bør også vurdere tilknyttede sikkerhetsrisikoer og sette av ressurser for å 

kunne treffe raske og egnede tiltak for å redusere sikkerhetsrisikoene. Hele prosessen bør overvåkes av den berørte 

vedkommende myndigheten, som ved behov bør kreve at det treffes ytterligere tiltak for å sikre at sikkerhetsmanglene 

håndteres på riktig måte. På den annen side bør vedkommende myndigheter i medlemsstatene og Byrået utfylle 

organisasjonenes sikkerhetsstyringssystemer på henholdsvis medlemsstats- og unionsplan. 

29)  Når medlemsstatene fastsetter hvilke tiltak som skal inngå i deres statlige sikkerhetsprogram og statlige sikkerhetsplan, 

og for å sikre at tiltakene er kunnskapsbaserte, bør de bruke opplysningene fra rapportene om tilfeller som er blitt samlet 

inn og analysert. På europeisk plan utfylles statlige sikkerhetsprogrammer og statlige sikkerhetsplaner av det europeiske 

flysikkerhetsprogrammet og den europeiske flysikkerhetsplanen. 

30)  Ettersom målet om bedre flysikkerhet ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene, idet individuelle 

rapporteringssystemer i medlemsstatene er mindre effektive enn et koordinert nettverk med utveksling av opplysninger 

som gjør det mulig å identifisere mulige sikkerhetsproblemer og sentrale risikoområder på unionsplan, bør analyser på 

nasjonalt plan utfylles av analyser og oppfølging på unionsplan for å sikre bedre forebygging av luftfartsulykker og -

hendelser. Denne oppgaven på unionsplan bør utføres av et nettverk av flysikkerhetsanalytikere i samarbeid med Byrået 

og Kommisjonen. Nettverket bør ha mulighet til å beslutte, ved enstemmighet, å invitere observatører til sine møter, 

herunder ansatte i eller representanter for luftfartssektoren. 

31)  Det europeiske flysikkerhetsprogrammet og den europeiske flysikkerhetsplanen bør særlig kunne dra nytte av arbeidet 

til nettverket av flysikkerhetsanalytikere for å fastsette, ut fra et kunnskapsbasert perspektiv, hvilke tiltak som må 

gjennomføres på unionsplan. 

32)  Offentligheten bør ha tilgang til allmenne aggregerte opplysninger om flysikkerhetsnivået i medlemsstatene og Unionen. 

Opplysningene bør særlig omfatte trender og analyser som følger av medlemsstatenes gjennomføring av denne 

forordningen, samt aggregerte opplysninger om innholdet i det europeiske sentrale datalageret, og kan gjøres 

tilgjengelig ved å offentliggjøre ytelsesindikatorer for sikkerhet.  
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33)  Sikkerhetssystemet for sivil luftfart er opprettet på grunnlag av tilbakemeldinger om og erfaringer fra ulykker og 

hendelser. Rapportering av tilfeller og bruk av opplysninger om disse for å bedre sikkerheten forutsetter at det er et 

tillitsforhold mellom rapportøren og enheten med ansvar for å samle inn og vurdere opplysningene. Dette krever en 

streng overholdelse av fortrolighetsreglene. Formålet med å verne sikkerhetsopplysninger mot uhensiktsmessig bruk og 

begrense tilgangen til det europeiske sentrale datalageret bare til berørte parter som deltar i forbedringen av sikkerheten 

i sivil luftfart, er å sikre at sikkerhetsopplysningene til enhver tid er tilgjengelige, slik at egnede forebyggende tiltak kan 

treffes i rett tid, og slik at flysikkerheten kan bedres. I den forbindelse bør følsomme sikkerhetsopplysninger vernes på 

egnet måte, og innsamlingen av opplysninger bør sikres ved å garantere at de vil bli behandlet fortrolig, dvs. ved å verne 

kilden og sikre at personalet som arbeider innen sivil luftfart, har tillit til systemene for rapportering av tilfeller. Det bør 

iverksettes egnede tiltak for å sikre at opplysningene som samles inn via systemene for rapportering av tilfeller, 

behandles fortrolig, og at tilgangen til det europeiske sentrale datalageret er begrenset. Nasjonale regler for 

informasjonsfrihet bør ta hensyn til nødvendigheten av at slike opplysninger behandles fortrolig. Opplysningene som 

samles inn, bør vernes på egnet måte mot ulovlig bruk eller offentliggjøring. De skal bare brukes til å opprettholde eller 

bedre flysikkerheten, ikke til å fordele skyld eller ansvar. 

34)  For å sikre at ansatte eller innleid personale har tillit til organisasjonens system for rapportering av tilfeller, bør 

opplysningene i rapportene om tilfeller vernes på egnet måte, og de bør ikke brukes til annet enn å opprettholde eller 

bedre flysikkerheten. De interne reglene for en «rettferdighetskultur» som organisasjoner vedtar i henhold til denne 

forordningen, bør særlig bidra til å nå dette målet. En effektiv måte å nå dette målet på kan også være å begrense 

overføringen av personopplysninger eller opplysninger som gjør det mulig å identifisere rapportøren eller andre 

personer som er nevnt i rapportene om tilfeller, ved at det opprettes et tydelig skille mellom avdelingene som håndterer 

rapportene, og resten av organisasjonen. 

35)  En rapportør eller en person som er nevnt i rapportene, bør omfattes av egnet vern. I den forbindelse bør rapportene 

anonymiseres, og opplysninger om identiteten til rapportøren og personene som er nevnt i rapportene, bør ikke 

registreres i databasene. 

36)  Systemet for sivil luftfart bør dessuten fremme en «sikkerhetskultur» som legger til rette for spontan rapportering av 

tilfeller og dermed bidrar til å fremme en «rettferdighetskultur». En «rettferdighetskultur» er en vesentlig del av en mer 

omfattende «sikkerhetskultur», som danner grunnlaget for et robust sikkerhetsstyringssystem. Et miljø som følger 

prinsippene for en «sikkerhetskultur», bør ikke hindre at det treffes tiltak der det er nødvendig for å opprettholde eller 

bedre flysikkerhetsnivået. 

37)  En «rettferdighetskultur» bør oppmuntre enkeltpersoner til å rapportere sikkerhetsrelaterte opplysninger. Det bør 

imidlertid ikke frita disse personene for deres normale ansvar. I den forbindelse bør ansatte og innleid personale ikke 

utsettes for noen form for sanksjoner på grunnlag av opplysningene som rapporteres i henhold til denne forordningen, 

med mindre det dreier seg om bevisst forsømmelse eller åpenbar, alvorlig og grov undervurdering av en åpenbar risiko 

og omfattende mangel på yrkesmessige ansvar for å treffe de tiltakene som situasjonen krever, noe som vil forårsake 

forutsigbar skade på person eller eiendom eller i alvorlig grad gå ut over flysikkerhetsnivået. 

38)  For å oppmuntre til rapportering av tilfeller bør både rapportører og personer som er nevnt i de berørte rapportene, 

vernes. Et slikt vern bør imidlertid ikke frita disse personer for rapporteringsforpliktelsene i henhold til denne 

forordningen. Dersom en person nevnes i en rapport og vedkommende selv har plikt til å rapportere det samme tilfellet, 

men med hensikt ikke gjør det, bør vernet av nevnte person oppheves, og vedkommende bør ilegges sanksjoner ved 

anvendelse av denne forordningen. 

39)  Uten at det berører nasjonal strafferett og god rettspleie, er det viktig tydelig å avgrense omfanget av vernet av 

rapportøren og andre personer som er nevnt i rapportene, mot sanksjoner og rettsforfølgelse. 

40)  For å øke enkeltpersoners tillit til systemet og fremme en «rettferdighetskultur» bør håndteringen av rapportene 

organiseres slik at identiteten til rapportøren eller andre personer som er nevnt i rapportene, holdes fortrolig. Når det er 

mulig, bør målet være å innføre et uavhengig system for håndtering av tilfeller.  
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41)  Personale i organisasjoner, hos vedkommende myndigheter i medlemsstaten og i Byrået som deltar i vurdering, 

behandling eller analysering av tilfeller, spiller en viktig rolle når det gjelder å identifisere sikkerhetsfarer og -mangler. 

Erfaring viser at når tilfeller analyseres i etterkant av en ulykke, kan det føre til at det identifiseres risikoer og mangler 

som ellers kanskje ikke ville ha blitt identifisert. Det kan derfor føre til at personer som deltar i vurdering, behandling 

eller analysering av tilfeller, kan frykte potensielle konsekvenser i form av rettsforfølgelse. Uten at det berører nasjonal 

strafferett og god rettspleie, bør medlemsstater ikke rettsforfølge personer hos vedkommende myndigheter i 

medlemsstaten som deltar i vurdering, behandling eller analysering av tilfeller, for beslutninger truffet som en del av 

deres oppgaver, og som i ettertid viser seg å være feil eller ineffektive, men som, da de ble truffet og på grunnlag av 

opplysningene som var tilgjengelige på det tidspunktet, var forholdsmessige og hensiktsmessige. 

42)  Ansatte og innleid personale bør ha mulighet til å rapportere brudd på prinsippene som avgrenser deres vern i henhold 

til denne forordningen, og bør ikke kunne straffes for dette. Medlemsstatene bør fastsette konsekvensene for de 

personene som krenker prinsippene om vern av rapportøren og andre personer som er nevnt i rapportene om tilfeller, og 

bør innføre egnede rettslige tiltak eller ilegge egnede sanksjoner. 

43)  Frykt for å utsette seg selv for mistanke og de potensielle konsekvensene av dette i form av rettsforfølgelse kan 

skremme enkeltpersoner fra å rapportere tilfeller. Målene i denne forordningen kan nås uten urimelig inngripen i 

medlemsstatenes rettssystemer. Det bør derfor fastsettes at uforsettlige eller utilsiktede lovbrudd som myndighetene i 

medlemsstatene får kjennskap til utelukkende gjennom rapportering i henhold til denne forordningen, ikke bør føre til 

disiplinær- eller forvaltningssaker eller rettsforfølgelse, med mindre annet er fastsatt i gjeldende nasjonal strafferett. 

Tredjeparters rett til å gå til sivil sak bør imidlertid ikke omfattes av dette forbudet, og bør bare være underlagt nasjonal 

rett. 

44)  I forbindelse med utviklingen av en «rettferdighetskultur» bør medlemsstatene imidlertid ha mulighet til å utvide 

forbudet mot å bruke rapporter om tilfeller som bevis mot rapportører i disiplinær- og forvaltningssaker til også å 

omfatte sivile saker eller straffesaker. 

45)  Videre bør samarbeidet mellom sikkerhetsmyndigheter og rettsmyndigheter styrkes og formaliseres ved hjelp av 

forhåndsavtaler dem imellom som bør respektere balansen mellom de ulike offentlige interessene som står på spill, og 

som særlig bør omfatte ting som tilgang til og bruk av rapporter om tilfeller som er lagret i nasjonale databaser. 

46)  For å støtte Byråets økte ansvar i henhold til denne forordningen bør det få tilstrekkelige ressurser til å kunne utføre de 

nye oppgavene det tildeles. 

47)  For å utfylle eller endre denne forordningen bør Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta rettsakter i henhold til 

artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte. Det er særlig viktig at Kommisjonen gjennomfører 

hensiktsmessige samråd under det forberedende arbeidet, herunder på ekspertplan. Kommisjonen bør i forbindelse med 

det forberedende arbeidet med og utarbeidingen av delegerte rettsakter sørge for samtidig, rettidig og korrekt 

oversending av relevante dokumenter til Europaparlamentet og til Rådet. 

48)  Ved anvendelse av denne forordningen bør Kommisjonen rådspørre Byrået og nettverket av flysikkerhetsanalytikere 

nevnt i denne forordningen. 

49)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføring av denne forordningen bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. 

Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1). 

50)  Reglene for databehandling og personvern fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(2) og i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(3) bør overholdes fullt ut ved anvendelse av denne forordningen. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(3) 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 (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 
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Reglene for tilgang til data fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001(1) bør overholdes fullt ut 

ved anvendelse av denne forordningen, unntatt når det gjelder videreformidling av data og opplysninger som er lagret i 

det europeiske sentrale datalageret, som omfattes av strengere regler for tilgang fastsatt ved denne forordningen. 

51)  Sanksjoner bør særlig gjøres gjeldende mot personer eller enheter som i strid med denne forordningen misbruker 

opplysninger som skal vernes i henhold til denne forordningen, opptrer på en måte som er til skade for rapportøren eller 

andre personer som er nevnt i rapportene om tilfeller, unntatt når unntakene fastsatt i denne forordningen får anvendelse, 

ikke skaper et miljø som gjør det mulig å samle inn opplysninger om tilfeller, ikke analyserer de innsamlede 

opplysningene, ikke treffer tiltak for å utbedre sikkerhetsmangler eller potensielle sikkerhetsmangler som oppdages, 

eller ikke utveksler opplysningene som er samlet inn i henhold til denne forordningen. 

52)  Ettersom målet for denne forordningen, som er å innføre felles regler for rapportering av tilfeller innen sivil luftfart, ikke 

i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene alene, men fordi det omfatter og har virkning i hele unionen, bedre kan 

nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den 

europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordningen ikke 

lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

53)  Forordning (EU) nr. 996/2010 bør derfor endres. 

54)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF(2), kommisjonsforordning (EF) nr. 1321/2007(3) og kommisjons-

forordning (EF) nr. 1330/2007(4) bør derfor oppheves. 

55)  EUs datatilsynsmann er rådspurt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001 og avga uttalelse  

10. april 2013(5). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Mål 

1.  Målet for denne forordningen er å bedre flysikkerheten ved å sikre at relevante sikkerhetsopplysninger knyttet til sivil 

luftfart rapporteres, samles inn, lagres, vernes, utveksles, videreformidles og analyseres. 

Denne forordningen sikrer 

a)  at det ved behov treffes rettidige sikkerhetstiltak basert på en analyse av innsamlede opplysninger, 

b)  at sikkerhetsopplysninger til enhver tid er tilgjengelig ved at det innføres regler for fortrolig behandling og riktig bruk av 

opplysninger og ved harmonisert og økt vern av rapportører og personer som er nevnt i rapporter om tilfeller, og 

c)  at flysikkerhetsrisikoer vurderes og håndteres både på unionsplan og på nasjonalt plan. 

2.  Det eneste målet med rapportering av tilfeller er å forebygge ulykker og hendelser, ikke å fordele skyld eller ansvar.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og 

Kommisjonens dokumenter (EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF av 13. juni 2003 om rapportering av hendelser innen sivil luftfart (EUT L 167 av 4.7.2003, 

s. 23). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1321/2007 av 12. november 2007 om fastsettelse av gjennomføringsregler for registrering i et sentralt 

datalager av opplysninger om hendelser innen sivil luftfart som utveksles i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF 

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

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

(5) EUT C 358 av 7.12.2013, s. 19. 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1)  «rapportør» en fysisk person som rapporterer et tilfelle eller andre sikkerhetsrelaterte opplysninger i henhold til denne 

forordningen, 

2)  «luftfartøy» alle maskiner som kan holdes oppe i atmosfæren av andre reaksjoner i luften enn luftens reaksjoner mot 

jordoverflaten, 

3)  «hendelse» en hendelse i henhold til forordning (EU) nr. 996/2010, 

4)  «alvorlig hendelse» en alvorlig hendelse i henhold til forordning (EU) nr. 996/2010, 

5)  «ulykke» en ulykke i henhold til forordning (EU) nr. 996/2010, 

6)  «anonymiserte opplysninger» opplysninger som stammer fra rapporter om tilfeller der alle personopplysninger, for 

eksempel fysiske personers navn eller adresse, er blitt fjernet, 

7)  «tilfelle» en sikkerhetsrelatert hendelse som, dersom det ikke treffes mottiltak, kan sette et luftfartøy, personer om bord 

eller andre personer i fare, og som særlig omfatter en ulykke eller en alvorlig hendelse, 

8)  «organisasjon» alle organisasjoner som leverer luftfartsprodukter, og/eller som har ansatte eller innleid personale eller 

bruker tjenestene til personer som er nødvendig for å rapportere om tilfeller i samsvar med artikkel 4 nr. 6, 

9)  «anonymisering» fjerning av alle personopplysninger om rapportøren og personene som er nevnt i rapportene om tilfeller, 

og alle opplysninger, herunder navnet på den eller de organisasjonene som er involvert i tilfellet, som kan avdekke 

identiteten til rapportøren eller en tredjepart eller gjøre det er mulig å utlede opplysninger fra rapporten, 

10)  «fare» en situasjon eller en gjenstand som kan forårsake dødsfall eller personskade, skade på utstyr eller strukturer, tap av 

materiale eller redusert evne til å utføre en angitt funksjon, 

11)  «myndighet med ansvar for sikkerhetsundersøkelser» den permanente nasjonale myndigheten med ansvar for 

sikkerhetsundersøkelser innen sivil luftfart som utfører eller fører tilsyn med sikkerhetsundersøkelser, som nevnt i artikkel 

4 i forordning (EU) nr. 996/2010, 

12)  «rettferdighetskultur» en kultur der operatører og andre i fremste linje ikke straffes for handlinger, unnlatelser eller 

beslutninger når disse står i rimelig forhold til deres erfaring og utdanning, men der grov uaktsomhet, forsettlige 

overtredelser og destruktive handlinger ikke tolereres, 

13)  «kontaktpunkt» 

a)  når en berørt part som er etablert i en medlemsstat, anmoder om opplysninger, vedkommende myndighet utpekt av 

den enkelte medlemsstaten i samsvar med artikkel 6 nr. 3, 

b)  når en berørt part som er etablert utenfor Unionen, anmoder om opplysninger, Kommisjonen, 

14)  «berørt part» enhver fysisk eller juridisk person eller ethvert offentlig organ, enten dette er et eget rettssubjekt eller ikke, 

som er i stand til å delta i bedringen av flysikkerheten dersom vedkommende får tilgang til opplysninger om tilfeller som 

utveksles mellom medlemsstatene, og som inngår i en av kategoriene av berørte parter som er angitt i vedlegg II, 

15)  «statlig sikkerhetsprogram» et integrert sett av rettsakter og aktiviteter med det som mål å håndtere sikkerheten i sivil 

luftfart i en medlemsstat, 

16)  «europeisk flysikkerhetsplan» vurdering av sikkerhetsspørsmål og tilknyttede handlingsplaner på europeisk plan, 

17)  «europeisk flysikkerhetsprogram» et integrert sett av forordninger på unionsplan og aktiviteter og prosesser som brukes til 

felles styring av sikkerheten i sivil luftfart på europeisk plan, 

18)  «sikkerhetsstyringssystem» en systematisk tilnærming til styring av flysikkerheten, herunder nødvendige organisasjons-

strukturer, ansvar, retningslinjer og framgangsmåter; dette omfatter alle styringssystemer som, uavhengig eller integrert i 

andre styringssystemer i organisasjonen, ivaretar sikkerhetsstyringen.  
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Artikkel 3 

Formål og virkeområde 

1.  Ved denne forordningen fastsettes regler for 

a)  rapportering av tilfeller som, dersom det ikke treffes mottiltak, kan sette et luftfartøy, personer om bord eller andre 

personer, utstyr eller installasjoner som påvirker driften av luftfartøyet, i fare, og rapportering av andre relevante 

sikkerhetsopplysninger i den forbindelse, 

b)  analysering og oppfølgingstiltak med hensyn til rapporterte tilfeller og andre sikkerhetsrelaterte opplysninger, 

c)  vern av luftfartspersonale, 

d)  riktig bruk av innsamlede sikkerhetsopplysninger, 

e)  registrering av opplysninger i det europeiske sentrale datalageret og 

f)  videreformidling av anonymiserte opplysninger til berørte parter med sikte på å gi slike parter opplysningene de trenger for 

å bedre flysikkerheten. 

2.  Denne forordningen får anvendelse for tilfeller og andre sikkerhetsrelaterte opplysninger som omfatter sivile luftfartøyer, 

med unntak av luftfartøyene nevnt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 216/2008. Medlemsstatene kan beslutte å la denne 

forordningen få anvendelse også for tilfeller og andre sikkerhetsrelaterte opplysninger som omfatter luftfartøyene nevnt i 

vedlegg II til nevnte forordning. 

Artikkel 4 

Obligatorisk rapportering 

1.  Tilfeller som kan utgjøre en betydelig risiko for flysikkerheten, og som faller inn under følgende kategorier, skal 

rapporteres av personene angitt i nr. 6 via systemene for obligatorisk rapportering av tilfeller i henhold til denne artikkelen: 

a)  Tilfeller knyttet til driften av luftfartøyet, for eksempel 

i)  tilfeller knyttet til kollisjoner, 

ii)  tilfeller knyttet til start og landing, 

iii)  tilfeller knyttet til drivstoff, 

iv)  tilfeller som inntreffer under flyging, 

v)  tilfeller knyttet til kommunikasjon, 

vi)  tilfeller knyttet til personskade, nødssituasjoner og andre kritiske situasjoner, 

vii)  arbeidsudyktighet hos besetningen og andre tilfeller knyttet til besetningen, 

viii)  værforhold eller tilfeller knyttet til sikkerhet. 

b)  Tilfeller knyttet til tekniske forhold, vedlikehold og reparasjon av luftfartøy, for eksempel 

i)  strukturelle feil, 

ii)  funksjonssvikt i systemer, 

iii)  vedlikeholds- og reparasjonsproblemer, 

iv)  drivkraftproblemer (herunder motorer, propeller og rotorsystemer) og hjelpemotorproblemer. 

c)  Tilfeller knyttet til flysikringstjenester og -anlegg, for eksempel 

i)  kollisjoner, nestenkollisjoner eller kollisjonspotensial, 

ii)  særskilte tilfeller knyttet til lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS), 

iii)  tilfeller knyttet til drift av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS).  
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d)  Tilfeller knyttet til flyplasser og bakketjenester, for eksempel 

i)  tilfeller knyttet til aktiviteter og anlegg på flyplasser, 

ii)  tilfeller knyttet til håndtering av passasjerer, bagasje, post og frakt, 

iii)  tilfeller knyttet til bakkearbeid på luftfartøy og tilknyttede tjenester. 

2.  Hver organisasjon som er etablert i en medlemsstat, skal opprette et system for obligatorisk rapportering for å fremme 

innsamling av opplysninger om tilfeller nevnt i nr. 1. 

3.  Hver medlemsstat skal opprette et system for obligatorisk rapportering for å fremme innsamling av opplysninger om 

tilfeller, herunder innsamling av slike opplysninger som er samlet inn av organisasjoner i henhold til nr. 2. 

4.  Det europeiske flysikkerhetsbyrå («Byrået») skal opprette et system for obligatorisk rapportering for å fremme innsamling 

av opplysninger om tilfeller, herunder innsamling av slike opplysninger i henhold til nr. 2 som er samlet inn av organisasjoner 

som er sertifisert eller godkjent av Byrået. 

5.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta en liste med en klassifisering av tilfeller det skal vises til 

ved rapportering av tilfeller i henhold til nr. 1. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité nevnt i artikkel 19 nr. 2. 

I disse gjennomføringsrettsaktene skal Kommisjonen innføre en egen liste med klassifisering av tilfeller som gjelder for andre 

luftfartøyer enn motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer. Listen skal være en forenklet utgave av listen nevnt i første ledd, 

og skal eventuelt tilpasses til de særlige forholdene som gjelder for denne delen av luftfarten. 

6.  Følgende fysiske personer skal rapportere tilfellene nevnt i nr. 1 via systemet som er opprettet av organisasjonen som har 

rapportøren som ansatt eller innleid eller bruker rapportørens tjenester i samsvar med nr. 2, eller, dersom dette ikke er tilfellet, 

via systemet som er opprettet av medlemsstaten der organisasjonen er etablert i samsvar med nr. 3, eller av staten som har 

utstedt, godkjent eller konvertert flygerens sertifikat, eller via systemet som er opprettet av Byrået i henhold til nr. 4: 

a)  Fartøysjefen eller, dersom fartøysjefen ikke er i stand til å rapportere tilfellet, et hvilket som helst annet besetningsmedlem 

som er den neste i kommandorekken for et luftfartøy som er registrert i en medlemsstat, eller et luftfartøy som er registrert 

utenfor Unionen, men som brukes av en operatør hvis virksomhet står under tilsyn av en medlemsstat, eller en operatør som 

er etablert i Unionen. 

b)  En person som under tilsyn av en medlemsstat eller Byrået arbeider med design, produksjon, sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet, vedlikehold eller endring av et luftfartøy eller utstyr i eller deler av et luftfartøy. 

c)  En person som under tilsyn av en medlemsstat eller Byrået undertegner et sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet, eller et 

sertifikat for frigivelse for bruk for et luftfartøy eller utstyr i eller deler av et luftfartøy. 

d)  En person som utøver en funksjon som krever at vedkommende er godkjent av en medlemsstat som ansatt hos en yter av 

lufttrafikktjenester som er blitt tillagt ansvar knyttet til flysikringstjenester, eller som ansatt i en flygeinformasjonstjeneste. 

e)  En person som utøver en funksjon i forbindelse med sikkerhetsstyring av en lufthavn, som europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008(1) får anvendelse for. 

f)  En person som utøver en funksjon i forbindelse med installering, endring, vedlikehold, reparasjon, ettersyn, kontrollflyging 

eller inspeksjon av luftfartsanlegg som en medlemsstat fører tilsyn med. 

g)  En person som utøver en funksjon i forbindelse med bakkearbeid på et luftfartøy, herunder drivstoffpåfylling, utarbeiding 

av lastedokumentasjon, lasting, avising og tauing, ved en lufthavn som omfattes av forordning (EF) nr. 1008/2008. 

7.  Personene nevnt i nr. 6 skal rapportere et tilfelle innen 72 timer etter at de fikk kjennskap til det, med mindre særlige 

omstendigheter forhindrer dette. 

8.  Etter at et tilfelle er meldt, skal alle organisasjoner som er etablert i en medlemsstat som ikke omfattes av nr. 9, rapportere 

opplysningene om tilfellene som er samlet inn i samsvar med nr. 2 i denne artikkelen, så snart som mulig og senest 72 timer 

etter at de fikk kjennskap til tilfellet, til vedkommende myndighet i nevnte medlemsstat som nevnt i artikkel 6 nr. 3.  

  

(1) Europaparlaments. og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

(omarbeiding) (EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3). 
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9.  Etter at et tilfelle er meldt, skal hver organisasjon som er etablert i en medlemsstat, og som er sertifisert eller godkjent av 

Byrået, rapportere opplysningene om tilfellene som er samlet inn i samsvar med nr. 2, så snart som mulig og senest 72 timer 

etter at den fikk kjennskap til tilfellet, til Byrået. 

Artikkel 5 

Frivillig rapportering 

1.  Hver organisasjon som er etablert i en medlemsstat, skal opprette et system for frivillig rapportering for å fremme 

innsamling av 

a)  opplysninger om tilfeller som ikke fanges opp av systemet for obligatorisk rapportering, 

b)  andre sikkerhetsrelaterte opplysninger som rapportøren mener utgjør en faktisk eller potensiell fare for flysikkerheten. 

2.  Hver medlemsstat skal opprette et system for frivillig rapportering for å fremme innsamling av 

a)  opplysninger om tilfeller som ikke fanges opp av systemet for obligatorisk rapportering, 

b)  andre sikkerhetsrelaterte opplysninger som rapportøren mener utgjør en faktisk eller potensiell fare for flysikkerheten. 

Systemet skal omfatte, men skal ikke være begrenset til, innsamling av opplysninger som organisasjoner har oversendt i 

henhold til nr. 6. 

3.  Byrået skal opprette et system for frivillig rapportering for å fremme innsamling av 

a)  opplysninger om tilfeller som ikke fanges opp av systemet for obligatorisk rapportering, 

b)  andre sikkerhetsrelaterte opplysninger som rapportøren mener utgjør en faktisk eller potensiell fare for flysikkerheten. 

Systemet skal omfatte, men skal ikke være begrenset til, innsamling av opplysninger som er oversendt av organisasjoner som er 

sertifisert eller godkjent av Byrået i henhold til nr. 5. 

4.  Systemene for frivillig rapportering skal brukes til å fremme innsamling av opplysninger om tilfeller og sikkerhetsrelaterte 

opplysninger 

a)  som ikke er underlagt obligatorisk rapportering i henhold til artikkel 4 nr. 1, 

b)  som rapporteres av personer som ikke er angitt i artikkel 4 nr. 6. 

5.  Hver organisasjon som er etablert i en medlemsstat, og som er sertifisert eller godkjent av Byrået, skal innen rimelig tid 

rapportere opplysninger om tilfeller og sikkerhetsrelaterte opplysninger som er samlet inn i henhold til nr. 1, og som kan utgjøre 

en faktisk eller potensiell risiko for flysikkerheten, til Byrået. 

6.  Hver organisasjon som er etablert i en medlemsstat, og som ikke er sertifisert eller godkjent av Byrået, skal innen rimelig 

tid rapportere opplysninger om tilfeller og andre sikkerhetsrelaterte opplysninger som er samlet inn i henhold til nr. 1 i denne 

artikkelen, og som kan utgjøre en faktisk eller potensiell risiko for flysikkerheten, til vedkommende myndighet i nevnte 

medlemsstat som er utpekt i henhold til artikkel 6 nr. 3. Medlemsstatene kan kreve at organisasjoner som er etablert på deres 

territorium, rapporterer opplysninger om alle tilfeller som er samlet inn i henhold til nr. 1 i denne artikkelen. 

7.  Medlemsstater, Byrået og organisasjoner kan opprette andre systemer for innsamling og behandling av sikkerhets-

opplysninger for å samle inn opplysninger om tilfeller som ikke fanges opp av rapporteringssystemene nevnt i artikkel 4 og i  

nr. 1, 2 og 3 i denne artikkelen. Disse systemene kan omfatte rapportering til andre enheter enn dem som er nevnt i artikkel 6  

nr. 3, og kan omfatte aktiv deltakelse fra 

a)  luftfartsindustrien, 

b)  yrkesorganisasjoner for luftfartspersonale. 

8.  Opplysningene fra systemene for frivillig og obligatorisk rapportering kan integreres i ett system.  
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Artikkel 6 

Innsamling og lagring av opplysninger 

1.  Hver organisasjon som er etablert i en medlemsstat, skal utpeke én eller flere personer som uavhengig skal sørge for 

innsamling, vurdering, behandling, analysering og lagring av opplysninger om tilfeller som er rapportert i henhold til artikkel 4 

og 5. 

For å fremme en «rettferdighetskultur» skal rapportene håndteres på en måte som hindrer at opplysningene kan brukes til andre 

formål enn sikkerhet, og som sikrer at identiteten til rapportøren og personer som er nevnt i rapporter om tilfeller, holdes 

tilstrekkelig fortrolig. 

2.  Etter avtale med vedkommende myndighet kan små organisasjoner opprette et forenklet system for innsamling, vurdering, 

behandling, analysering og lagring av opplysninger om tilfeller. De kan dele disse oppgavene med organisasjoner av samme 

type så lenge de overholder reglene for fortrolighet og vern i henhold til denne forordningen. 

3.  Hver medlemsstat skal utpeke én eller flere vedkommende myndigheter med sikte på å opprette et system for uavhengig 

innsamling, vurdering, behandling, analysering og lagring av opplysninger om tilfeller i henhold til artikkel 4 og 5. 

For å fremme en «rettferdighetskultur» skal rapportene håndteres på en måte som hindrer at opplysningene kan brukes til andre 

formål enn sikkerhet, og som sikrer at identiteten til rapportøren og personer som er nevnt i rapporter om tilfeller, holdes 

tilstrekkelig fortrolig. 

Følgende myndigheter kan utpekes i henhold til første ledd, enten sammen eller hver for seg: 

a)  Den nasjonale luftfartsmyndigheten og/eller 

b)  myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser og/eller 

c)  andre uavhengige organer/enheter som er basert i Unionen, og som er tillagt dette ansvaret. 

Dersom en medlemsstat utpeker mer enn ett organ eller én enhet, skal den utpeke ett/én av disse som kontaktpunkt for 

overføring av opplysningene nevnt i artikkel 8 nr. 2. 

4.  Byrået skal utpeke én eller flere personer for å opprette et system for uavhengig innsamling, vurdering, behandling, 

analysering og lagring av opplysninger om tilfeller i samsvar med artikkel 4 og 5. 

For å fremme en «rettferdighetskultur» skal rapportene håndteres på en måte som hindrer at opplysningene kan brukes til andre 

formål enn sikkerhet, og som sikrer at identiteten til rapportøren og personer som er nevnt i rapporter om tilfeller, holdes 

tilstrekkelig fortrolig. 

5.  Organisasjoner skal lagre rapporter om tilfeller som er utarbeidet på grunnlag av opplysninger om tilfeller som er samlet 

inn i samsvar med artikkel 4 og 5, i én eller flere databaser. 

6.  Vedkommende myndigheter nevnt i nr. 3 skal lagre rapporter om tilfeller som er utarbeidet på grunnlag av opplysninger 

om tilfeller som er samlet inn i samsvar med 4 og 5, i en nasjonal database. 

7.  Relevante opplysninger om ulykker og alvorlige hendelser som er samlet inn eller utstedt av myndigheter med ansvar for 

sikkerhetsundersøkelser, skal også lagres i den nasjonale databasen. 

8.  Byrået skal lagre rapporter om tilfeller som er utarbeidet på grunnlag av opplysninger om tilfeller som er samlet inn i 

samsvar med artikkel 4 og 5, i en database. 

9.  Myndigheter med ansvar for sikkerhetsundersøkelser skal ha full tilgang til sin nasjonale database nevnt i nr. 6 for å kunne 

ivareta sitt ansvar i henhold til artikkel 5 nr. 4 i forordning (EU) nr. 996/2010. 

10.  Sivile luftfartsmyndigheter i medlemsstatene skal ha full tilgang til sin nasjonale database nevnt i nr. 6 for å kunne ivareta 

sitt sikkerhetsrelaterte ansvar.  
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Artikkel 7 

Kvalitet på og innhold i rapporter om tilfeller 

1.  Rapportene om tilfeller nevnt i artikkel 6 skal minst inneholde opplysningene angitt i vedlegg I. 

2.  Rapportene om tilfeller nevnt i artikkel 6 nr. 5, 6 og 8 skal inneholde en klassifisering av sikkerhetsrisikoen forbundet 

med det berørte tilfellet. Klassifiseringen skal gjennomgås og ved behov endres, og skal godkjennes av vedkommende 

myndighet i medlemsstaten eller Byrået i samsvar med den felles europeiske risikoklassifiseringsordningen nevnt i nr. 5 i denne 

artikkel. 

3.  Organisasjoner, medlemsstater og Byrået skal fastsette framgangsmåter for å kontrollere dataenes kvalitet, særlig for å 

sikre konsekvens mellom de første opplysningene som ble samlet inn, og rapporten som lagres i databasen. 

4.  Databasene nevnt i artikkel 6 nr. 5, 6 og 8 skal bruke formater som er 

a)  standardisert for å fremme utveksling av opplysninger, og 

b)  kompatible med ECCAIRS-programvaren og ADREP-taksonomien. 

5.  Kommisjonen skal i nært samarbeid med medlemsstatene og Byrået via nettverket av flysikkerhetsanalytikere nevnt i 

artikkel 14 nr. 2 utarbeide en felles europeisk risikoklassifiseringsordning, slik at organisasjoner, medlemsstater og Byrået kan 

klassifisere tilfeller etter sikkerhetsrisiko. I den forbindelse skal Kommisjonen ta hensyn til behovet for kompatibilitet med 

eksisterende klassifiseringsordninger. 

Kommisjonen skal utarbeide nevnte ordning innen 15. mai 2017. 

6.  For å definere den felles europeiske risikoklassifiseringsordningen gis Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 18. 

7.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta ordningene for gjennomføring av den felles europeiske 

risikoklassifiseringsordningen. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i 

artikkel 19 nr. 2. 

8.  Kommisjonen og Byrået skal bistå vedkommende myndigheter i medlemsstatene med integrering av dataene, herunder for 

eksempel med 

a)  integrering av minsteopplysningene nevnt i nr. 1, 

b)  risikoklassifiseringen av tilfeller nevnt i nr. 2 og 

c)  fastsettelse av framgangsmåter for å kontrollere dataenes kvalitet nevnt i nr. 3. 

Kommisjonen og Byrået skal bistå på en slik måte at det bidrar til en harmonisering av dataregistreringsprosessene i alle 

medlemsstater, særlig ved å stille følgende til rådighet for personale som arbeider i organene eller enhetene nevnt i artikkel 6 

nr.1, 3 og 4: 

a)  Veiledningsmateriale. 

b)  Arbeidsgrupper. 

c)  Egnet opplæring. 

Artikkel 8 

Europeisk sentralt datalager 

1.  Kommisjonen skal forvalte et europeisk sentralt datalager der alle rapporter om tilfeller som er samlet inn i Unionen, skal 

lagres. 

2.  Etter avtale med Kommisjonen skal alle medlemsstater oppdatere det europeiske sentrale datalageret ved å overføre alle 

sikkerhetsrelaterte opplysninger som er lagret i de nasjonale databasene nevnt i artikkel 6 nr. 6, til nevnte datalager.  
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3.  Byrået skal avtale med Kommisjonen de tekniske protokollene for overføring av alle rapporter om tilfeller som Byrået har 

samlet inn i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, til det sentrale datalageret, særlig for 

tilfeller som er lagret i det interne systemet for rapportering av tilfeller, samt opplysningene som er samlet inn i henhold til 

artikkel 4 nr. 9 og artikkel 5 nr. 5. 

4.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta ordninger for forvaltning av det europeiske sentrale 

datalageret som nevnt i nr. 1 og 2. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 

nevnt i artikkel 19 nr. 2. 

Artikkel 9 

Utveksling av opplysninger 

1.  Medlemsstatene og Byrået skal delta i utveksling av opplysninger ved å gjøre alle sikkerhetsrelaterte opplysninger som er 

lagret i deres rapporteringsdatabaser, tilgjengelig for vedkommende myndigheter i andre medlemsstater, Byrået og 

Kommisjonen via det europeiske sentrale datalageret. 

Rapporter om tilfeller skal overføres til det europeiske sentrale datalageret senest 30 dager etter at de er registrert i den 

nasjonale databasen. 

Om nødvendig skal rapporter om tilfeller oppdateres med ytterligere sikkerhetsrelaterte opplysninger. 

2.  Medlemsstatene skal også overføre opplysninger om ulykker og alvorlige hendelser til det europeiske sentrale datalageret 

som følger: 

a)  Mens undersøkelsen pågår: Foreløpige faktaopplysninger om ulykker og alvorlige hendelser. 

b)  Når undersøkelsen er ferdig: 

i)  Den endelige undersøkelsesrapporten og 

ii)  et sammendrag på engelsk av den endelige undersøkelsesrapporten dersom dette foreligger. 

3.  En medlemsstat eller Byrået skal videresende alle relevante sikkerhetsrelaterte opplysninger til vedkommende myndighet 

i medlemsstaten eller Byrået snarest mulig dersom den/det under innsamling av opplysninger om tilfeller eller ved lagring av 

rapporter om tilfeller eller analysering i samsvar med artikkel 13 nr. 6 identifiserer sikkerhetsspørsmål den/det enten anser 

a)  er av interesse for andre medlemsstater eller Byrået, eller 

b)  kan kreve at andre medlemsstater eller Byrået treffer sikkerhetstiltak. 

Artikkel 10 

Videreformidling av opplysninger lagret i det europeiske sentrale datalageret 

1.  Alle enheter som er tillagt oppgaven å regulere sikkerheten i sivil luftfart, eller alle myndigheter med ansvar for 

sikkerhetsundersøkelser, i Unionen skal ha fullstendig elektronisk tilgang til opplysninger om tilfeller som er lagret i det 

europeiske sentrale datalageret. 

Disse opplysningene skal brukes i samsvar med artikkel 15 og 16. 

2.  Berørte parter angitt i vedlegg II kan anmode om tilgang til visse opplysninger som er lagret i det europeiske sentrale 

datalageret. 

Berørte parter som er etablert i Unionen, skal rette anmodninger om opplysninger til kontaktpunktet i medlemsstaten der de er 

etablert. 

Berørte parter som ikke er etablert i Unionen, skal rette sine anmodninger til Kommisjonen. 

Kommisjonen skal underrette vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten om anmodninger som framlegges i 

henhold til dette nummer.  
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3.  Med forbehold for artikkel 15 nr. 2 i forordning (EU) nr. 996/2010 skal opplysninger om pågående sikkerhets-

undersøkelser som utføres i samsvar med nevnte forordning, og som er lagret i det europeiske sentrale datalageret, ikke gis 

videre til berørte parter i henhold til denne artikkel. 

4.  Av sikkerhetshensyn skal berørte parter ikke gis direkte tilgang til det europeiske sentrale datalageret. 

Artikkel 11 

Behandling av anmodninger og beslutninger 

1.  Anmodninger om opplysninger som er lagret i det europeiske sentrale datalageret, skal framlegges ved hjelp av skjemaer 

som er godkjent av kontaktpunktet. Disse skjemaene skal minst inneholde opplysningene angitt i vedlegg III. 

2.  Et kontaktpunkt som mottar en anmodning, skal kontrollere at 

a)  anmodningen kommer fra en berørt part, 

b)  det er kompetent til å behandle anmodningen. 

Dersom kontaktpunktet fastslår at en annen medlemsstat eller Kommisjonen er kompetent til å behandle anmodningen, skal det 

oversende anmodningen til den aktuelle medlemsstaten eller til Kommisjonen. 

3.  Et kontaktpunkt som mottar en anmodning, skal i hvert enkelt tilfelle vurdere om anmodningen er berettiget, og om det er 

praktisk mulig å etterkomme den. 

Et kontaktpunkt kan utlevere opplysninger til berørte parter på papir eller ved hjelp av sikre elektroniske 

kommunikasjonsmidler. 

4.  Dersom anmodningen godtas, skal kontaktpunktet avgjøre hvilken mengde og hvilket nivå av opplysninger som skal 

utleveres. Uten at det berører artikkel 15 og 16, skal opplysningene begrenses til det som er strengt nødvendig for 

anmodningens formål. 

Opplysninger som ikke er knyttet til den berørte partens eget utstyr, egen virksomhet eller eget virksomhetsområde, skal bare 

utleveres i et aggregert eller anonymisert format. Den berørte parten kan få utlevert opplysninger i et ikke-aggregert format 

dersom den framlegger en detaljert skriftlig begrunnelse. Disse opplysningene skal brukes i samsvar med artikkel 15 og 16. 

5.  Til de berørte partene som er oppført i vedlegg II bokstav b), kan kontaktpunktet bare utlevere opplysninger knyttet til den 

berørte parts eget utstyr, egen virksomhet eller eget virksomhetsområde. 

6.  Et kontaktpunkt som mottar en anmodning fra en berørt part som er oppført i vedlegg II bokstav a), kan treffe en generell 

beslutning om regelmessig å utlevere opplysninger til nevnte berørte part, forutsatt at 

a)  opplysningene det anmodes om, er knyttet til den berørte partens eget utstyr, egen virksomhet eller eget 

virksomhetsområde, 

b)  den generelle beslutningen ikke gir tilgang til hele innholdet i databasen, 

c)  den generelle beslutningen gjelder bare anonymiserte opplysninger. 

7.  Den berørte parten skal bruke opplysningene som mottas i henhold til denne artikkelen, på følgende vilkår: 

a)  Den berørte parten skal bruke opplysningene bare for det formålet som er angitt i søknadsskjemaet, og som skal være 

forenlig med målet fastsatt i artikkel 1 i denne forordningen. 

b)  Den berørte parten skal ikke gi de mottatte opplysningene videre uten skriftlig samtykke fra den parten som har utlevert 

opplysningene, og skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at de mottatte opplysningene behandles fortrolig. 

8.  Beslutningen om å videreformidle opplysninger i henhold til denne artikkelen skal begrenses til det som er strengt 

nødvendig for brukerens formål.  
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Artikkel 12 

Register over anmodninger og utveksling av opplysninger 

1.  Kontaktpunktet skal registrere alle mottatte anmodninger og de tiltakene som er iverksatt i henhold til nevnte anmodning. 

Disse opplysningene skal oversendes Kommisjonen innen rimelig tid hver gang en anmodning mottas og/eller et tiltak treffes. 

2.  Kommisjonen skal stille en oppdatert liste over mottatte anmodninger og de tiltakene som er truffet av de ulike 

kontaktpunktene og av Kommisjonen, til rådighet for alle kontaktpunkter. 

Artikkel 13 

Analysering og oppfølging av tilfeller på nasjonalt plan 

1.  Hver organisasjon som er etablert i en medlemsstat, skal utarbeide en framgangsmåte for analysering av tilfeller som er 

samlet inn i samsvar med artikkel 4 nr. 2 og artikkel 5 nr. 1, for å identifisere sikkerhetsfarer som er knyttet til identifiserte 

tilfeller eller grupper av tilfeller. 

På grunnlag av nevnte analyse skal hver organisasjon fastsette eventuelle egnede korrigerende eller forebyggende tiltak som er 

nødvendige for å bedre flysikkerheten. 

2.  Dersom en organisasjon etablert i en medlemsstat etter analysen nevnt i nr. 1 identifiserer egnede korrigerende eller 

forebyggende tiltak som må treffes for å utbedre faktiske eller potensielle mangler innen flysikkerheten, skal den 

a)  gjennomføre nevnte tiltak innen rimelig tid, og 

b)  fastsette en metode for å overvåke tiltakenes gjennomføring og effektivitet. 

3.  Hver organisasjon som er etablert i en medlemsstat, skal regelmessig gi sine ansatte og innleid personale opplysninger om 

analyseringen og oppfølgingen av tilfeller det er truffet forebyggende eller korrigerende tiltak mot. 

4.  Dersom en organisasjon som er etablert i en medlemsstat som ikke omfattes av nr. 5, identifiserer en faktisk eller 

potensiell risiko for flysikkerheten etter å ha analysert tilfeller eller grupper av tilfeller som er rapportert i henhold til artikkel 4 

nr. 8 og artikkel 5 nr. 6, skal den oversende følgende til vedkommende myndighet i nevnte medlemsstat innen 30 dager etter at 

rapportøren meldte om tilfellet: 

a)  Eventuelle foreløpige resultater av analysen utført i henhold til nr. 1. 

b)  Eventuelle tiltak som skal treffes i henhold til nr. 2. 

Om nødvendig skal organisasjonen rapportere de endelige resultatene av analysen så snart de er tilgjengelige, og i prinsippet 

senest tre måneder etter at tilfellet ble meldt. 

En vedkommende myndighet i en medlemsstat kan be organisasjoner om å få oversendt de foreløpige eller endelige resultatene 

av analysen av et tilfelle den er blitt underrettet om, men som den ikke har fått oppfølgende opplysninger om, eller har bare de 

foreløpige resultatene for. 

5.  Dersom en organisasjon som er etablert i en medlemsstat, og som er sertifisert eller godkjent av Byrået, identifiserer en 

faktisk eller potensiell risiko for flysikkerheten etter å ha analysert tilfeller eller grupper av tilfeller som er rapportert i henhold 

til artikkel 4 nr. 9 og artikkel 5 nr. 5, skal den oversende følgende til Byrået innen 30 dager etter at rapportøren meldte om 

tilfellet: 

a)  Eventuelle foreløpige resultater av analysen utført i henhold til nr. 1. 

b)  Eventuelle tiltak som skal treffes i henhold til nr. 2. 

Om nødvendig skal organisasjonen som er sertifisert eller godkjent av Byrået, oversende Byrået de endelige resultatene av 

analysen så snart de er tilgjengelige og i prinsippet senest tre måneder etter at tilfellet ble meldt.  
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Byrået kan be organisasjoner om å oversende de foreløpige eller endelige resultatene av analysen av et tilfelle det er blitt 

underrettet om, men som det ikke har fått oppfølgende opplysninger om, eller har bare de foreløpige resultatene for. 

6.  Hver medlemsstat og Byrået skal utarbeide en metode for å analysere de opplysninger om tilfeller som rapporteres direkte 

til dem i samsvar med artikkel 4 nr. 6 og artikkel 5 nr. 2 og nr. 3, for å identifisere sikkerhetsfarer som er knyttet til slike 

tilfeller. På grunnlag av nevnte analyse skal de fastsette eventuelle egnede korrigerende eller forebyggende tiltak som er 

nødvendige for å bedre flysikkerheten. 

7.  Dersom en medlemsstat eller Byrået etter analysen nevnt i nr. 6 identifiserer egnede korrigerende eller forebyggende tiltak 

som er nødvendige for å utbedre faktiske eller potensielle mangler innen flysikkerheten, skal den/det 

a)  gjennomføre nevnte tiltak innen rimelig tid, og 

b)  fastsette en metode for å overvåke tiltakenes gjennomføring og effektivitet. 

8.  For hvert tilfelle eller hver gruppe av tilfeller som overvåkes i samsvar med nr. 4 eller 5, skal hver medlemsstat og Byrået 

ha tilgang til analysen som er utført, og skal på egnet måte overvåke tiltak truffet av organisasjonene de har ansvar for. 

Dersom en medlemsstat eller Byrået fastslår at gjennomføringen av de rapporterte tiltakene ikke er hensiktsmessig, eller at 

tiltakene ikke er effektive med sikte på å utbedre faktiske eller potensielle sikkerhetsmangler, skal den/det sikre at den berørte 

organisasjonen treffer andre egnede tiltak og gjennomfører dem. 

9.  Dersom opplysninger knyttet til analysering og oppfølging av enkelttilfeller eller grupper av tilfeller som er samlet inn i 

henhold til denne artikkel, er tilgjengelige, skal de lagres i det europeiske sentrale datalageret i samsvar med artikkel 8 nr. 2 og 

nr. 3 innen rimelig tid og senest to måneder etter at de ble lagret i den nasjonale databasen. 

10.  Medlemsstatene skal bruke opplysningene fra analyseringen av rapporter om tilfeller til å identifisere eventuelle 

utbedringstiltak som skal treffes innenfor rammen av det statlige sikkerhetsprogrammet. 

11.  For å informere offentligheten om sikkerhetsnivået innen sivil luftfart skal hver medlemsstat offentliggjøre en 

sikkerhetsrapport minst én gang i året. Sikkerhetsrapporten skal 

a)  inneholde aggregerte og anonymiserte opplysninger om typen av tilfeller og sikkerhetsrelaterte opplysninger som er 

rapportert via de nasjonale systemene for obligatorisk og frivillig rapportering, 

b)  identifisere trender, 

c)  identifisere hvilke tiltak som er truffet. 

12.  Medlemsstatene kan også offentliggjøre anonymiserte rapporter om tilfeller og resultater av risikoanalyser. 

Artikkel 14 

Analysering og oppfølging av tilfeller på unionsplan 

1.  Kommisjonen, Byrået og vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal i samarbeid regelmessig delta i utveksling og 

analysering av opplysninger som er lagret i det europeiske sentrale datalageret. 

Uten at det berører fortrolighetsreglene fastsatt i denne forordningen, kan observatører, når det er relevant, inviteres i hvert 

enkelt tilfelle. 

2.  Kommisjonen, Byrået og vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal samarbeide via et nettverk av 

flysikkerhetsanalytikere. 

Nettverket av flysikkerhetsanalytikere skal bidra til å bedre flysikkerheten i Unionen, særlig ved å utføre sikkerhetsanalyser for 

å støtte det europeiske flysikkerhetsprogrammet og den europeiske flysikkerhetsplanen.  
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3.  Byrået skal støtte aktivitetene til nettverket av flysikkerhetsanalytikere, for eksempel ved å bistå ved forberedelse og 

organisering av nettverkets møter. 

4.  Byrået skal ta med opplysninger om resultatene av analysene nevnt i nr. 1 i den årlige sikkerhetsrapporten nevnt i artikkel 

15 nr. 4 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

Artikkel 15 

Fortrolig behandling og riktig bruk av opplysninger 

1.  Medlemsstater og organisasjoner — som opptrer i samsvar med nasjonal rett — og Byrået skal treffe de nødvendige tiltak 

for å sikre at opplysninger om tilfeller som de mottar i henhold til artikkel 4, 5 og 10, behandles fortrolig. 

Hver medlemsstat, hver organisasjon som er etablert i en medlemsstat, eller Byrået skal behandle personopplysninger bare i den 

grad det er nødvendig for denne forordningens formål og uten at det berører nasjonale rettsakter om gjennomføring av direktiv 

95/46/EF. 

2.  Uten at det berører bestemmelsene om beskyttelse av sikkerhetsopplysninger i artikkel 12, 14 og 15 i forordning (EU)  

nr. 996/2010, skal opplysninger fra rapporter om tilfeller brukes bare til det formålet de er innsamlet til. 

Medlemsstater, Byrået og organisasjoner skal ikke gjøre tilgjengelig eller bruke opplysninger om tilfeller 

a)  til å fordele skyld eller ansvar, eller 

b)  til andre formål enn å opprettholde og bedre flysikkerheten. 

3.  Kommisjonen, Byrået og vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal når de oppfyller sine forpliktelser i henhold 

til artikkel 14 med hensyn til opplysningene som er lagret i det europeiske sentrale datalageret, 

a)  sikre at opplysningene behandles fortrolig, og 

b)  begrense bruken av opplysningene til det som er strengt nødvendig for å oppfylle deres sikkerhetsrelaterte forpliktelser uten 

å fordele skyld eller ansvar, og i den forbindelse skal opplysningene særlig brukes til risikohåndtering og til analysering av 

sikkerhetstrender som kan føre til sikkerhetstilrådinger eller -tiltak for å utbedre faktiske eller potensielle 

sikkerhetsmangler. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at deres vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 6 nr. 3 og deres vedkommende 

rettspleiemyndigheter samarbeider med hverandre gjennom administrative forhåndsavtaler. Målet med disse administrative 

forhåndsavtalene er å sikre en riktig balanse mellom behovet for god rettspleie og behovet for kontinuerlig tilgang til 

sikkerhetsopplysninger. 

Artikkel 16 

Vern av informasjonskilder 

1.  Med «personopplysninger» menes i denne artikkel særlig fysiske personers navn og adresse. 

2.  Hver organisasjon som er etablert i en medlemsstat, skal sikre at personopplysninger gjøres tilgjengelig for annet 

personale i nevnte organisasjon enn personer som er utpekt i samsvar med artikkel 6 nr. 1, bare når det er absolutt nødvendig 

for å undersøke tilfeller med sikte på å bedre flysikkerheten. 

Anonymiserte opplysninger skal videreformidles i organisasjonen etter behov. 

3.  Hver medlemsstat skal sikre at det aldri registreres personopplysninger i den nasjonale databasen nevnt i artikkel 6 nr. 6. 

Slike anonymiserte opplysninger skal gjøres tilgjengelig for alle berørte parter, for eksempel slik at de kan oppfylle sine 

forpliktelser med sikte på å bedre flysikkerheten.  
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4.  Byrået skal sikre at det aldri registreres personopplysninger i Byråets database nevnt i artikkel 6 nr. 8. Slike anonymiserte 

opplysninger skal gjøres tilgjengelig for alle berørte parter, for eksempel slik at de kan oppfylle sine forpliktelser med sikte på å 

bedre flysikkerheten. 

5.  Medlemsstatene og Byrået skal ikke hindres i å treffe nødvendige tiltak for å bedre flysikkerheten. 

6.  Uten at det berører gjeldende nasjonal strafferett, skal medlemsstatene avstå fra å ta rettslige skritt ved uoverlagte eller 

utilsiktede overtredelser av loven som de får kjennskap til bare fordi de er blitt rapportert i henhold til artikkel 4 og 5. 

Første ledd får ikke anvendelse for situasjonene nevnt i nr. 10. Medlemsstatene kan opprettholde eller treffe tiltak for å styrke 

vernet av rapportører eller personer som er nevnt i rapporter om tilfeller. Medlemsstatene kan særlig anvende denne regelen 

uten unntakene nevnt i nr. 10. 

7.  Dersom det innledes disiplinær- eller forvaltningssaker i henhold til nasjonal rett, skal opplysninger i rapporter om tilfeller 

ikke brukes mot 

a)  rapportører eller 

b)  personer som er nevnt i rapportene. 

Første ledd får ikke anvendelse for situasjonene nevnt i nr. 10. 

Medlemsstatene kan opprettholde eller treffe tiltak for å styrke vernet av rapportører eller personer som er nevnt i rapporter om 

tilfeller. Medlemsstatene kan særlig utvide dette vernet til også å omfatte sivile saker eller straffesaker. 

8.  Medlemsstatene kan vedta eller opprettholde lovbestemmelser som sikrer et høyere grad av vern av rapportører eller 

personer som er nevnt i rapporter om tilfeller, enn dem som fastsettes ved denne forordningen. 

9.  Med mindre nr. 10 får anvendelse, skal ansatte og innleid personale som rapporterer eller er nevnt i rapporter om tilfeller 

som er samlet inn i henhold til artikkel 4 og 5, ikke utsettes for noen form for sanksjoner fra arbeidsgiveren eller organisasjonen 

tjenesten ytes for, på grunnlag av opplysningene fra rapportøren. 

10.  Vernet nevnt i nr. 6, 7 og 9 i denne artikkelen får ikke anvendelse for følgende situasjoner: 

a)  Ved bevisst forsømmelse. 

b)  Dersom det har vært en åpenbar, alvorlig og grov mangel på yrkesmessig ansvar for å treffe tiltak som situasjonen krever, 

og dette forårsaker forutsigbar skade på person eller eiendom eller i alvorlig grad går ut over flysikkerhetsnivået. 

11.  Hver organisasjon som er etablert i en medlemsstat, skal etter å ha rådført seg med arbeidstakerrepresentanter vedta 

interne regler for hvordan prinsippene for en «rettferdighetskultur», særlig prinsippet nevnt i nr. 9, sikres og gjennomføres i 

nevnte organisasjon. 

Organet som er utpekt i henhold til nr. 12, kan be om å få gjennomgå de interne reglene i organisasjonen som er etablert i 

medlemsstaten, før disse interne reglene gjennomføres. 

12.  Hver medlemsstat skal utpeke et organ som skal ha ansvar for gjennomføring av nr. 6, 9 og 11. 

Ansatte og innleid personale kan rapportere antatte overtredelser av reglene fastsatt i denne artikkelen til nevnte organ. Ansatte 

og innleid personale skal ikke straffes for å rapportere antatte overtredelser. Ansatte og innleid personale kan underrette 

Kommisjonen om slike antatte overtredelser. 

Dersom det er relevant, skal det utpekte organet underrette berørte myndigheter i medlemsstaten om rettslige tiltak eller 

sanksjoner ved anvendelse av artikkel 21.  
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13.  Hver medlemsstat skal 15. mai 2019 og deretter hvert femte år oversende Kommisjonen en rapport om anvendelsen av 

denne artikkelen, særlig om aktivitetene til organet utpekt i henhold til nr. 12. Rapporten skal ikke inneholde 

personopplysninger. 

Artikkel 17 

Oppdatering av vedleggene 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 48 for å 

a)  oppdatere listen over obligatoriske datafelt i rapporter om tilfeller fastsatt i vedlegg I, dersom det på bakgrunn av 

erfaringene som er gjort ved anvendelsen av denne forordningen, viser seg nødvendig å gjøre endringer for å bedre 

flysikkerheten, 

b)  oppdatere skjemaet for anmodning om opplysninger fra det europeiske sentrale datalageret fastsatt i vedlegg III for å ta 

hensyn til erfaringene som er gjort, og den seneste utviklingen, 

c)  tilpasse vedleggene til ECCAIRS-programvaren, ADREP-taksonomien, rettsakter som er vedtatt av Unionen, og 

internasjonale avtaler. 

Med henblikk på oppdatering av listen over obligatoriske felt skal Byrået og nettverket av flysikkerhetsanalytikere nevnt i 

artikkel 14 nr. 2 oversende én eller flere egnede uttalelser til Kommisjonen. 

Artikkel 18 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkelen. 

2.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta de delegerte rettsakter nevnt i artikkel 7 nr. 6 og artikkel 17 for en periode på fem 

år etter at denne forordningen er trådt i kraft. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om delegeringen av myndighet senest ni 

måneder før utløpet av femårsperioden. Delegeringen av myndighet skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, 

med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

3.  Delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 7 nr. 6 og artikkel 17 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet 

eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at delegeringen av myndighet som er angitt i beslutningen, opphører å 

gjelde. Tilbakekallingen trer i kraft dagen etter den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt 

som angis i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av de delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 7 nr. 6 og artikkel 17 trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet 

eller Rådet gjør innsigelser mot den innen to måneder fra den dagen da rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, 

eller dersom Europaparlamentet og Rådet før utløpet av nevnte tidsrom har underrettet Kommisjonen om at de ikke akter å 

gjøre innsigelse. Nevnte tidsrom skal forlenges med to måneder etter initiativ fra Europaparlamentet og Rådet. 

Artikkel 19 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008. Nevnte komité er en komité 

i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummeret, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. Dersom komiteen ikke avgir 

uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU)  

nr. 182/2011 får anvendelse.  
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Artikkel 20 

Tilgang til dokumenter og vern av personopplysninger 

1.  Med unntak av artikkel 10 og 11, der det fastsettes strengere regler for tilgang til data og opplysninger som er lagret i det 

europeiske sentrale datalageret, får denne forordningen anvendelse med forbehold for forordning (EF) nr. 1049/2001. 

2.  Denne forordningen får anvendelse med forbehold for nasjonale rettsakter om gjennomføring av direktiv 95/46/EF og i 

samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001. 

Artikkel 21 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som skal anvendes ved overtredelse av denne forordningen. De fastsatte 

sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal underrette 

Kommisjonen om disse bestemmelsene og eventuelle senere endringer som påvirker dem. 

Artikkel 22 

Endring av forordning (EU) nr. 996/2010 

Artikkel 19 i forordning (EU) 996/2010 oppheves. 

Nevnte artikkel får imidlertid fortsatt anvendelse til datoen for anvendelse av denne forordningen i samsvar med artikkel 24  

nr. 3. 

Artikkel 23 

Opphevinger 

Direktiv 2003/42/EF, forordning (EF) nr. 1321/2007 og forordning (EF) nr. 1330/2007 oppheves. De får imidlertid fortsatt 

anvendelse til datoen for anvendelse av denne forordningen i samsvar med artikkel 24 nr. 3. 

Artikkel 24 

Ikrafttredelse og anvendelse 

1.  Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2.  Kommisjonen skal innen 16. november 2020 offentliggjøre og oversende en rapport til Europaparlamentet og Rådet om 

gjennomføringen av denne forordningen. Rapporten skal særlig inneholde opplysninger om denne forordningens bidrag til å 

redusere antall flyulykker og tilknyttede dødsfall. Ved behov skal Kommisjonen på grunnlag av nevnte rapport framlegge 

forslag om endring av denne forordningen. 

3.  Denne forordningen får anvendelse fra 15. november 2015 og ikke før ikrafttredelsen av gjennomføringstiltakene nevnt i 

artikkel 4 nr. 5. Artikkel 7 nr. 2 får anvendelse ved ikrafttredelsen av de delegerte rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene om 

nærmere opplysninger om og utarbeiding av en felles europeisk risikoklassifiseringsordning som nevnt i artikkel 7 nr. 6 og 

artikkel 7. 

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

Utferdiget i Brussel, 3. april 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

LISTE OVER KRAV TIL SYSTEMENE FOR OBLIGATORISK OG FRIVILLIG RAPPORTERING AV TILFELLER 

Merk:  Datafeltene skal fylles ut med de nødvendige opplysningene. Dersom det ikke er mulig for vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene eller Byrået å framlegge disse opplysningene fordi de ikke er blitt innsendt av organisasjonen eller 

rapportøren, kan «ikke kjent» angis i datafeltet. For å sikre at relevante opplysninger oversendes, bør bruken av  

«ikke kjent» unngås i størst mulig grad, og disse opplysningene bør om mulig legges inn i rapporten på et senere 

tidspunkt. 

1.  FELLES OBLIGATORISKE DATAFELT 

Ved registrering i de respektive databasene av opplysninger om tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering, og, i 

størst mulig grad, alle tilfeller som rapporteres frivillig, skal organisasjoner, medlemsstater og Byrået sikre at rapporter 

om tilfeller som registreres i deres databaser, minst inneholder følgende opplysninger: 

1)  Overskrift 

— Overskrift 

2)  Registreringsopplysninger 

— Ansvarlig enhet 

— Dokumentnummer 

— Status for tilfellet 

3)  Når 

— UTC-dato 

4)  Hvor 

— Stat/område der tilfellet inntraff 

— Sted der tilfellet inntraff 

5)  Klassifisering 

— Tilfelleklasse 

— Tilfellekategori 

6)  Redegjørelse 

— Språk for redegjørelsen 

— Redegjørelse 

7)  Hendelser 

— Hendelsens art 

8)  Risikoklassifisering 

2.  SÆRSKILTE OBLIGATORISKE DATAFELT 

2.1.  Datafelt knyttet til luftfartøy 

Ved registrering i de respektive databasene av opplysninger om tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering, og, i 

størst mulig grad, alle tilfeller som rapporteres frivillig, skal organisasjoner, medlemsstater og Byrået sikre at rapporter 

om tilfeller som registreres i deres databaser, minst inneholder følgende opplysninger: 

1)  Luftfartøyidentifikasjon 

— Registreringsstat 

— Merke/modell/serie  
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— Luftfartøyets serienummer 

— Luftfartøyets registreringsnummer 

— Kjenningssignal 

2)  Drift av luftfartøyet 

— Operatør 

— Type virksomhet 

3)  Beskrivelse av luftfartøyet 

— Luftfartøykategori 

— Framdriftstype 

— Vektklasse 

4)  Flygingshistorikk 

— Siste avgangssted 

— Planlagt bestemmelsessted 

— Flygefase 

5)  Værforhold 

— Relevante værforhold 

2.2. Datafelt for flysikringstjenester 

Ved registrering i de respektive databasene av opplysninger om tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering, og, i 

størst mulig grad, alle tilfeller som rapporteres frivillig, skal organisasjoner, medlemsstater og Byrået sikre at rapporter 

om tilfeller som registreres i deres databaser, minst inneholder følgende opplysninger: 

1)  Tilknytning til lufttrafikkstyring (ATM) 

— ATM-bidrag 

— Berørt tjeneste (innflytelse på ATM-tjeneste) 

2)  Lufttrafikktjenesteenhetens (ATS-enhetens) navn 

2.2.1. Datafelt knyttet til manglende overholdelse av minsteavstand / utilstrekkelig avstand og krenkelse av luftrom 

 Ved registrering i de respektive databasene av opplysninger om tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering, og, i 

størst mulig grad, alle tilfeller som rapporteres frivillig, skal organisasjoner, medlemsstater og Byrået sikre at rapporter 

om tilfeller som registreres i deres databaser, minst inneholder følgende opplysninger: 

1)  Luftrom 

— Luftromstype 

— Luftromsklasse 

— Navn på flygeinformasjonsregion (FIR) / øvre flygeinformasjonsregion (UIR) 

2.3. Datafelt knyttet til flyplass 

Ved registrering i de respektive databasene av opplysninger om tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering, og, i 

størst mulig grad, alle tilfeller som rapporteres frivillig, skal organisasjoner, medlemsstater og Byrået sikre at rapporter 

om tilfeller som registreres i deres databaser, minst inneholder følgende opplysninger: 

1)  Stedsindikator (flyplassens ICAO-indikator) 

2)  Flyplassens plassering 
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2.4. Datafelt knyttet til skade på luftfartøyet eller personskade 

Ved registrering i de respektive databasene av opplysninger om tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering, og, i 

størst mulig grad, alle tilfeller som rapporteres frivillig, skal organisasjoner, medlemsstater og Byrået sikre at rapporter 

om tilfeller som registreres i deres databaser, minst inneholder følgende opplysninger: 

1)  Alvorlighetsgrad 

— Største skade 

— Skadenivå 

2)  Personskader 

— Antall skader på bakken (dødelige, alvorlige, mindre) 

— Antall skader på luftfartøy (dødelige, alvorlige, mindre) 

 _____   
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VEDLEGG II 

BERØRTE PARTER 

a)  Liste over berørte parter som kan motta opplysninger på grunnlag av en beslutning i hvert enkelt tilfelle i samsvar med 

artikkel 11 nr. 4 eller på grunnlag av en generell beslutning i henhold til artikkel 11 nr. 6: 

1.  Produsenter: Konstruktører og produsenter av luftfartøyer, motorer, propeller samt deler og utstyr til luftfartøyer, og 

deres sammenslutninger; konstruktører og produsenter av systemer og komponenter for lufttrafikkstyring (ATM), 

konstruktører og produsenter av systemer og komponenter for flysikringstjenester, konstruktører og produsenter av 

systemer og utstyr som brukes på flyplassenes flyside. 

2.  Vedlikehold: Organisasjoner som deltar i vedlikehold eller ettersyn av luftfartøyer, motorer, propeller samt deler og 

utstyr til luftfartøyer; ved installering, endring, vedlikehold, reparasjon, ettersyn, kontrollflyging eller inspeksjon av 

luftfartsanlegg; eller vedlikehold, eller i ettersyn av systemer, komponenter og utstyr på flyplassenes flyside. 

3.  Operatører: Luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører samt sammenslutninger av luftfartsselskaper og luftfartøy-

operatører; flyplassoperatører og sammenslutninger av slike. 

4.  Ytere av flysikringstjenester og utøvere av ATM-spesifikke funksjoner. 

5.  Ytere av flyplasstjenester: Organisasjoner med ansvar for håndtering av luftfartøyer på bakken, herunder 

drivstoffpåfylling, utarbeiding av lastedokumentasjon, lasting, avising og tauing samt redning og brannslokking eller 

andre beredskapstjenester. 

6.  Flyopplæringsinstitusjoner. 

7.  Organisasjoner i tredjestater: Tredjestaters statlige luftfartsmyndigheter og myndigheter som etterforsker ulykker. 

8.  Internasjonale luftfartsorganisasjoner. 

9.  Forskning: Offentlige eller private forskningslaboratorier, -sentre eller -enheter, eller universiteter som driver forskning 

eller gjennomfører undersøkelser på området flysikkerhet. 

b)  Liste over berørte parter som kan motta opplysninger på grunnlag av en beslutning i hvert enkelt tilfelle i samsvar med 

artikkel 11 nr. 4 og 5: 

1.  Flygere (på personlig basis). 

2.  Flygeledere (på personlig basis) og annet lufttrafikkstyrings-/flysikringspersonale som utfører oppgaver knyttet til 

sikkerhet. 

3.  Ingeniører/teknikere/personale som håndterer elektroniske systemer for lufttrafikksikkerhet / luftfarts- eller 

flyplassledere (på personlig basis). 

4.  Faglige representasjonsorganer for personale som utfører oppgaver knyttet til sikkerhet. 

 _____   
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VEDLEGG III 

ANMODNING OM OPPLYSNINGER FRA DET EUROPEISKE SENTRALE DATALAGERET 

1.  Navn: 

Stilling: 

Selskap: 

Adresse: 

Tlf.nr.: 

E-post: 

Dato: 

Virksomhetens art: 

Kategori av berørt part (se vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 av 3. april 2014 om 

rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart(1)): 

2.  Opplysninger det anmodes om (vær så detaljert som mulig, og angi hvilken dato/periode som er av interesse): 

 

3.  Årsak til anmodningen: 

 

4.  Angi hva opplysningene skal brukes til: 

 

5.  Opplysningene ønskes innen følgende dato: 

6.  Det utfylte skjemaet skal sendes via e-post til: (kontaktpunkt) 

7.  Tilgang til opplysninger 

Kontaktpunktet er ikke forpliktet til å utlevere opplysningene det anmodes om. Det kan utlevere opplysninger bare dersom 

det er overbevist om at anmodningen er forenlig med forordning (EF) nr. 376/2014. Søkeren forplikter seg og sin 

organisasjon til å bruke opplysningene utelukkende til formålet angitt i nr. 4. Det minnes dessuten om at opplysninger som 

utleveres på grunnlag av denne anmodningen, utelukkende stilles til rådighet for flysikkerhetsformål som fastsatt i 

forordning (EU) nr. 376/2014 og ikke for andre formål, så som fordeling av skyld eller ansvar, eller for kommersielle 

formål. 

Søkeren har ikke rett til å gi mottatte opplysninger videre til noen annen part uten skriftlig samtykke fra kontaktpunktet. 

Manglende overholdelse av disse vilkårene kan føre til avslag på anmodning om tilgang til ytterligere opplysninger i det 

europeiske sentrale datalageret og eventuelt til ilegging av sanksjoner. 

8.  Dato, sted og underskrift: 

 __________  

  

(1) EUT L 122 av 24.4.2014, s. 18. 


