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Høring - Gjennomføring av forordning (EU) nr. 37612014 om rapportering av
luftfartshendelser mv. - endring av luftfartsloven kapittel XII

Det vises til høringsbrevet av 23. juni 2015 om rapportering av luftfartshendelser mv.
Høringen gjelder gjennomføring av forordning (EU) nr. 376/2014. Forordningen skal
gjennomføres gjennom et eget kapittel i luftfartsloven.

Gjennomføringen av forordningen vil innebære en omfattende utvidelse av plikten til å
rapportere inn hendelser av betydning for flysikkerheten. Utvidelsen gjelder både hvem som
er rapporteringspliktige og hvilke kategorier hendelser som skal innrapporteres.

Et av premissene i forordningen er at all behandling av personopplysninger som følger av
innrapporteringen skal skje i tråd med personvemdirektivet. Sentrale personvernprinsipper er
dessuten trukket frem, herunder kravet om relevans, formålsbegrensning, tilgangskontroll og
krav til opplysningenes kvalitet. Videre pålegger forordningen medlemsstater å anonymisere
data som legges inn i nasjonale databaser. Opplysninger vil videre være underlagt
taushetsplikt.

Datatilsynet vil ikke kommentere de konkrete bestemmelser som foreslås, men legger til
grunn at de nevnte prinsipper ivaretas, slik det altså forutsettes.

Personopplysningene som rapporteres inn vil kunne være sensitive i personopplysningslovens
forstand, jf. definisjonen i personopplysningsloven § 2 nr. 8. Det vises til at det skal
rapporteres inn opplysninger som i enkelte tilfeller vil knytte straffbare handlinger til
enkeltpersoner. At det klart presiseres i forslaget at opplysninger ikke skal kunne brukes i
forbindelse med straffeforfølgning endrer ikke på dette. Behandling av sensitive
personopplysninger er i utgangspunktet underlagt konsesjonsplikt, jf. personopplysningsloven
§ 33. Konsesjonsplikten gjelder ikke for offentlige organer dersom behandlingen har
uttrykkelig hjemmel i lov, men et tilsvarende unntak gjelder ikke for private virksomheter.
Etter Datatilsynets vurdering synes ikke konsesjonsplikt å være påkrevet i denne
sammenheng. Dette skyldes at det er nokså utførlig regulert i lovforslaget hvordan
personopplysninger skal håndteres. Vi ber derfor departementet vurdere om det i lovs form
bør gjøres unntak fra konsesjonsplikten som ellers vil følge av personopplysningsloven.
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Utover dette har Datatilsynet ingen merknader til det foreslåtte kapittelet i luftfartsloven.
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