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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1128 

av 1. juli 2019 

om tilgangsrett til sikkerhetstilrådinger og svar som er lagret i det europeiske sentrale datalageret,  

og om oppheving av beslutning 2012/780/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 8 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 18 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010(2) må alle sikkerhets-

tilrådinger og svarene på disse registreres i det sentrale datalageret. 

2) Det sentrale datalageret nevnt i betraktning 1 er opprettet ved forordning (EU) nr. 376/2014 som det europeiske sentrale 

datalageret. 

3) I samsvar med artikkel 10 i forordning (EU) nr. 376/2014 er tilgangen til rapporter om tilfeller som er lagret i det 

europeiske sentrale datalageret, begrenset på grunn av fortrolighet. På den annen side er det en berettiget interesse i å gi 

offentlig tilgang til alle sikkerhetstilrådinger og svarene på disse på grunn av det overordnede formålet med forordning 

(EU) nr. 996/2010 og forordning (EU) nr. 376/2014 om å redusere antallet ulykker og fremme en spredning av resultater 

fra sikkerhetsrelaterte hendelser. At det finnes en slik rettmessig interesse, bekreftes ytterligere ved at rapporter fra 

sikkerhetsundersøkelser, som ofte innbefatter sikkerhetstilrådinger, skal offentliggjøres i samsvar med forordning (EU) 

nr. 996/2010. 

4) I henhold til artikkel 8 nr. 4 i forordning (EU) nr. 376/2014 skal Kommisjonen vedta ordninger for forvaltning av det 

europeiske sentrale datalageret. Ettersom det av sikkerhetshensyn ikke bør være noen direkte tilgang til det europeiske 

sentrale datalageret, bør alle sikkerhetstilrådinger og svarene på disse som finnes i det europeiske sentrale datalageret, 

gjøres tilgjengelig for offentligheten gjennom et eget offentlig nettsted. 

5) Det bør til enhver tid og på alle nivåer sikres at forpliktelsene om vern av personopplysninger fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679(3) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725(4) 

overholdes med hensyn til lagring, behandling og utveksling av data. 

6) Kommisjonsbeslutning 2012/780/EU(5) bør oppheves og erstattes med denne beslutning, som i forhold til beslutning 

2012/780/EU bør gi offentlig tilgang ikke bare til sikkerhetstilrådinger, men også til svarene på disse.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 177 av 2.7.2019, s. 112 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 24/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 122 av 24.4. 2014, s. 18. 

(2) 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). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725 av 23. oktober 2018 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av 

forordning (EF) nr. 45/2001 og beslutning nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 av 21.11.2018, s. 39). 

(5) Kommisjonsbeslutning 2012/780/EU av 5. desember 2012 om tilgangsrett til det europeiske sentrale datalageret med sikkerhetstilrådinger 

og svarene på disse som er opprettet i henhold til artikkel 18 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 om 

undersøkelse og forebygging av ulykker og hendelser innen sivil luftfart og om oppheving av direktiv 94/56/EF (EUT L 342 av 

14.12.2012, s. 46). 
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7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 127 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139(6). 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne beslutning fastsettes tiltak for forvaltning av det europeiske sentrale datalageret opprettet i samsvar med artikkel 8 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 376/2014 med hensyn til tilgang til sikkerhetstilrådinger som definert i artikkel 2 nr. 15 i forordning 

(EU) nr. 996/2010 og svar på disse som er registrert i henhold til artikkel 18 nr. 3 i nevnte forordning. 

Artikkel 2 

Status for sikkerhetstilrådinger og svarene på disse 

Alle sikkerhetstilrådinger og svar på disse som finnes i det europeiske sentrale datalageret, skal gjøres tilgjengelig for 

offentligheten via et offentlig nettsted som skal opprettes og forvaltes av Kommisjonen. 

Artikkel 3 

Vern av personopplysninger 

Behandling av personopplysninger innenfor rammen av denne beslutning skal skje i samsvar med forordning (EU) 2016/679 og 

(EU) 2018/1725. 

Artikkel 4 

Fortrolighet 

Svar på sikkerhetstilrådinger offentliggjort i samsvar med denne beslutning skal ikke inneholde opplysninger av fortrolig art. 

Medlemsstatene skal fastsette egnede framgangsmåter for dette formål. 

Artikkel 5 

Oppheving 

Beslutning 2012/780/EU oppheves. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 1. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2018/1139 av 4. juli 2018 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av Den 

europeiske unions flysikkerhetsbyrå (EUT L 212 av 22.8.2018, s. 1). 


