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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om opprettelse av en 
fellesskapsliste over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i 
Fellesskapet og om informasjon til lufttransportpassasjerer om 
identiteten til utførende luftfartsselskaper, og om oppheving av 
artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt 
driftsforbud i Fellesskapet, omhandlet i kapittel II 
i forordning (EF) nr. 2111/2005, ble opprettet ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 
2006(2).

2) I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 2111/2005 har visse medlemsstater oversendt 
Kommisjonen opplysninger som er relevante for 
ajourføring av fellesskapslisten. Relevante opplysninger 
er også oversendt av tredjestater. På grunnlag av dette bør 
fellesskapslisten ajourføres.

3) Kommisjonen har underrettet alle berørte 
luftfartsselskaper enten direkte eller, dersom det ikke var 
praktisk mulig, gjennom myndighetene som har ansvar for 
regelverksbasert tilsyn med dem, om de vesentlige fakta 
og årsaker som ville bli lagt til grunn for en beslutning 
om å pålegge dem driftsforbud i Fellesskapet eller endre 
vilkårene i et driftsforbud for et luftfartsselskap som er 
oppført på fellesskapslisten.

4) Kommisjonen har gitt de berørte luftfartsselskapene 
mulighet til å gjennomgå dokumenter framlagt av 
medlemsstatene, framlegge skriftlige merknader og 

Den 
europeiske unions tidende nr. 30 av 10.6.2010, s. 35.

(1

(2

innen ti virkedager gi en muntlig redegjørelse for 
Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen opprettet ved 
rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 av 16. desember 1991 
om harmonisering av tekniske krav og administrative 
framgangsmåter i sivil luftfart(3).

5) Kommisjonen, og i særskilte tilfeller enkelte 
medlemsstater, har rådført seg med myndighetene som 
har ansvar for regelverksbasert tilsyn med de berørte 
luftfartsselskapene.

6) Flysikkerhetskomiteen har fått redegjørelser fra Det 

om de faglige bistandsprosjektene som er gjennomført 
i land som berøres av forordning (EF) nr. 2111/2005. 
Komiteen er blitt underrettet om at det foreligger 
ytterligere anmodninger om faglig bistand og samarbeid 
for å forbedre de sivile luftfartsmyndighetenes 
administrative og faglige kapasitet med sikte på å løse 
saker der internasjonale standarder ikke er overholdt.

7) Flysikkerhetskomiteen er også blitt underrettet om 

har truffet for å sikre kontinuerlig luftdyktighet for 
og vedlikehold av luftfartøyer som er registrert i Det 
europeiske fellesskap og drives av luftfartsselskaper som 

8) Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor endres.

Luftfartsselskaper i Fellesskapet

på bakken av luftfartøyer fra visse luftfartsselskaper 
i Fellesskapet samt inspeksjoner og undersøkelser 
foretatt av selskapenes nasjonale luftfartsmyndigheter 
på særlige områder har noen medlemsstater truffet 
visse håndhevingstiltak. De underrettet Kommisjonen 
og Flysikkerhetskomiteen om disse tiltakene: 

myndigheter iverksatte 30. oktober 2009 framgangsmåten 
for midlertidig å oppheve luftfartsselskapet Euro 

(3

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1144/2009

av 26. november 2009

om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper 
som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet(*)
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Albanian Airlines MAK

10) Det foreligger bevis på alvorlige sikkerhetsmangler hos 

1). 

tid på henvendelsen fra Frankrikes, Tysklands og Italias 
sivile luftfartsmyndighet angående de korrigerende tiltak 
som er truffet for å utbedre disse sikkerhetsmanglene.

inspeksjonene, i virkeligheten peker på systemiske 
mangler ved driften og kvalitetssystemet til Albanian 

av luftfartsselskapets oppfyllelse av de gjeldende 
sikkerhetsstandardene, og besluttet deretter å pålegge 

er redusert fra tre til to luftfartøyer, og at luftfartøyet 

luftfartsselskapets drift til det nivået og de destinasjonene 
som gjaldt på den datoen, og krevde at luftfartsselskapet 
umiddelbart foretok endringer i ledelsen og styrket sine 
kvalitetsstyrings- og sikkerhetsstyringssystemer.

Flysikkerhetskomiteen som bekreftet at disse korrigerende 
tiltakene er gjennomført og anses egnet til å utbedre de 
påviste sikkerhetsmanglene.

14) Albanias vedkommende myndigheter har vist at de har 
truffet tiltak for å ivareta sikkerhetstilsynet med Albanian 

15) Albanias vedkommende myndigheter oppfordres til 
å påskynde gjennomføringen av handlingsplanen 
omhandlet i betraktning 32 i forordning (EF) nr. 
787/2007(2) og minnes på sin forpliktelse omhandlet i 

på tilfredsstillende måte. I lys av dette oppfordres Albania 

(1

(2

å sikre at det løpende tilsynet med luftfartsselskaper som 

måte og i samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder.

standardiseringsinspeksjon i Albania tidlig i 2010 for å 
kontrollere at vedkommende myndigheter og foretakene 
under deres tilsyn oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.

Egypt Air

17) I samsvar med forordning (EF) nr. 619/2009(3) og etter 
framleggingen av planen for korrigerende tiltak i juni 

månedsrapporter, for månedene juli, august, september 
og oktober 2009, om framdriften i gjennomføringen av 
planen, som er blitt kontrollert av nevnte myndigheter. I 
tillegg til disse rapportene, der inspeksjoner på bakken 
av luftfartøyer fra Egypt Air stod i sentrum, ble Egypts 
vedkommende myndigheter bedt om å framlegge 
rapportene fra de kontrollene de har gjennomført 
av luftfartsselskapet når det gjelder vedlikehold, 
kontinuerlig luftdyktighet og luftfartsoperasjoner. Egypts 
vedkommende myndigheter oversendte 10. november 
rapporten fra baseinspeksjonen av Egypt Air i oktober 

Rapportene fra kontrollene av kontinuerlig luftdyktighet, 
luftfartsoperasjoner og bakkevirksomhet ble ikke 
oversendt. De framlagte dokumentene viser at selv om 
luftfartsselskapet har gjort betydelige framskritt, er det 
fortsatt behov for forbedringer på områdene vedlikehold, 
teknikk og drift.

18) Egypts vedkommende myndigheter har også forpliktet 
seg til å opplyse om når manglene som tidligere er påvist 
ved inspeksjoner på bakken av luftfartøyer fra Egypt Air 
i 2008 og 2009, er blitt utbedret på tilfredsstillende måte. 
De har derfor sendt relevante skriftlige henvendelser 
til visse medlemsstater der luftfartøyer fra Egypt Air 
har gjennomgått inspeksjoner på bakken i tidsrommet 
1. januar 2008 til 30. september 2009. Arbeidet med å 
utbedre disse manglene er i gang og skal kontrolleres 
regelmessig.

19) Flysikkerhetskomiteen anerkjenner luftfartsselskapets 
innsats for å fullføre de tiltak som er nødvendige for å 
avhjelpe sikkerhetssituasjonen, og den samarbeidsvilje 
som både luftfartsselskapet og Egypts vedkommende 

rekkevidden av planen for korrigerende tiltak og behovet 

sikkerhetsproblemer bes Egypts vedkommende 
myndigheter fortsette å sende månedlige rapporter om 
framdriften i gjennomføringen av planen og utbedringen 

sammen med eventuelle rapporter om andre kontroller 
som de foretar av Egypt Air.

(3
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20) Når planen for korrigerende tiltak er gjennomført, bør 
Egypts vedkommende myndigheter foreta en endelig 
kontroll og underrette Kommisjonen om resultatene 
samt eventuelle anbefalinger. Kommisjonen forbeholder 
seg retten til å kontrollere at luftfartsselskapet 
gjennomfører de korrigerende tiltakene gjennom et 

fra medlemsstatene. I mellomtiden må medlemsstatene 
fortsette å øke antall inspeksjoner av Egypt Air for å 
danne grunnlag for en ny vurdering av denne saken ved 
neste møte i Flysikkerhetskomiteen.

Yemenia Yemen Airways

21) I samsvar med forordning (EF) nr. 715/2008 og 
1131/2008(1) har medlemsstatene fortsatt å kontrollere 

sikkerhetsstandardene gjennom regelmessige 
inspeksjoner på bakken av de av selskapets luftfartøyer 
som lander i lufthavner i Fellesskapet. I 2009 rapporterte 
Frankrike, Tyskland, Italia og Det forente kongerike 
om slike inspeksjoner. Kommisjonen har mottatt 
dokumentasjon som viser at luftfartsselskapet har reagert 
hensiktsmessig og i rett tid når det gjelder å utbedre 
manglene som ble påvist ved disse inspeksjonene.

22) Etter vedtakelsen av forordning (EF) nr. 619/2009 mottok 
Kommisjonen ytterligere opplysninger fra vedkommende 

for korrigerende tiltak på områdene vedlikehold og drift.

underrettet Kommisjonen om den kontroll de har foretatt 

selskapets vedlikeholdsorganisasjon for å vurdere dets 

oversendte en revidert plan for korrigerende tiltak fra 

20. september 2009. Begge dokumentene viste at alle 
mangler er utbedret. Ved møtet i Flysikkerhetskomiteen 

enkeltdokumenter som underbygger at manglene er 
utbedret.

24) Flysikkerhetskomiteen ble også underrettet om den positive 

(1

myndigheter på det daværende tidspunkt hadde gitt av de 

tilbake sin europeiske vedlikeholdsgodkjenning.

sikkerhetsmanglene som er påvist i de ulike kontrollene, 

planen for korrigerende tiltak på området vedlikehold, 

vurdere selskapets faktiske overholdelse av internasjonale 

ivareta tilsynet med sikkerheten i den sivile luftfarten i 

sikkerhetsstandardene ved å prioritere inspeksjoner på 
bakken av dette luftfartsselskapets luftfartøyer i henhold 
til forordning (EF) nr. 351/2008. Flysikkerhetskomiteen 
vil undersøke denne saken på nytt i sitt neste møte.

Luftfartsselskaper fra Den demokratiske republikk 
Kongo

27) Den demokratiske republikk Kongo underrettet 
Kommisjonen om at følgende luftfartsselskapers lisens 

virksomhet 30. juli 2009.

28) Vedkommende myndigheter i Den demokratiske republikk 
Kongo opplyste dessuten at lisensene er tilbakekalt for 
følgende luftfartsselskaper, som Kommisjonen ikke 
tidligere var blitt underrettet om at det var utstedt lisens 

and Transport, Brooks Trading. Disse luftfartsselskapene 
innstilte sin virksomhet 30. juli 2009.

29) På grunnlag av de felles kriterier er derfor vurderingen 
at ovennevnte luftfartsselskaper med lisens i Den 
demokratiske republikk Kongo bør fjernes fra vedlegg A.
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Luftfartsselskaper fra Djibouti

30) Det foreligger bevis på at myndighetene som er ansvarlige 
for tilsynet med luftfartsselskaper som har lisens i Djibouti, 
har vist manglende evne til å utbedre sikkerhetsmangler, 
slik det framgår av resultatene fra revisjonen av Djibouti 

det verdensomspennende kontrollprogram for tilsyn 

antall alvorlige mangler når det gjelder Djiboutis sivile 
luftfartsmyndigheters evne til å utøve sitt ansvar for 

gjennomført.

31) Det foreligger bevis på at Djiboutis vedkommende 
myndigheter ikke har tilstrekkelig evne til effektivt 
å utbedre de tilfellene av manglende overholdelse 

påpeker at en betydelig andel av de korrigerende tiltak 
som myndighetene har foreslått eller gjennomført, i 
virkeligheten ikke utbedrer de mangler som er påvist. 

enn to tredeler av de tiltak Djibouti foreslo, ikke var fullt 
ut akseptable.

å underrette dem om at Djibouti ikke har opprettet et 
pålitelig system for tilsyn med de luftfartsselskaper 
som Djiboutis vedkommende myndigheter har utstedt 

akseptabel handlingsplan for å rette på denne situasjonen.

33) På bakgrunn av ovenstående har Kommisjonen innledet 
samråd med Djiboutis vedkommende myndigheter, 
uttrykt alvorlig bekymring for sikkerheten i forbindelse 
med driften av de luftfartsselskaper som har lisens i denne 
staten, og bedt om ytterligere opplysninger om de tiltak 
Djiboutis vedkommende myndigheter har truffet for å 

hensyn til de korrigerende tiltakenes akseptabilitet.

underrettet Kommisjonen om at gjennomføringen av 
handlingsplanen som skal utbedre manglene påvist av 

opplysninger om tiltakene som er truffet, og framla heller 
ingen dokumentasjon på at de aktuelle manglene er 

påviste manglene.

ingen opplysninger om undersøkelsene av ulykkene eller 
om tiltak for å utbedre årsakene til ulykkene.

luftfartsselskapet på dette tidspunkt hadde avsluttet 
sin virksomhet. De opplyste også at de tilbakekalte 

har imidlertid fremdeles lisens og bruker et luftfartøy 

typen Antonov 24 registrert i Armenia og et luftfartøy 
av typen Ilyushin 18 registrert i Kasakhstan. Identiteten 
til de faktiske operatørene av disse luftfartøyene ble 
ikke oppgitt. Djiboutis vedkommende myndigheter 
har ikke vist at de er i stand til å ivareta sitt ansvar for 

i Djibouti.

37) På denne bakgrunn og på grunnlag av de felles kriterier 

Djibouti, bør oppføres i vedlegg A.

Luftfartsselskaper fra Republikken Kongo

Kongo i november 2008. Følgende konstatering medførte 
at det ble rapportert om et alvorlig sikkerhetsproblem: 
«ANAC (Den nasjonale sivile luftfartsmyndighet) 

luftfartsselskaper (AOC-er) uten først å ha opprettet 

tilsyn med luftfartsselskaper. Disse AOC-ene er 
følgelig blitt utstedt uten at ANAC har kontrollert at 
luftfartsselskapene overholder standardene i vedlegg 6 til 
Chicago-konvensjonen eller bestemmelsene i ICAO Doc 

virksomhet med midlertidig lisens og uten AOC.» Dette 
alvorlige sikkerhetsproblemet foreligger fortsatt.

av manglende overholdelse av internasjonale 
sikkerhetsstandarder. Republikken Kongo framla deretter 

foreslåtte korrigerende tiltakene ble imidlertid avvist av 

alle de seks personene som befant seg om bord, omkom. 

Kongo ansvarlig for sikkerhetsundersøkelsen som må 

konvensjonen for å fastslå årsakene til ulykken og unngå 

revisjonen ble det imidlertid også påvist elleve mangler 
på området ulykkesetterforskning i Republikken Kongo, 
og seks av de foreslåtte korrigerende tiltakene ble ikke 
ansett som tilfredsstillende.
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41) Ved to møter som ble avholdt i Brussel, underrettet 
Republikken Kongos vedkommende myndigheter 

luftfartsselskaper på nytt, med bistand fra sakkyndige fra 

dato underrettet Republikken Kongos vedkommende 

var tilbakekalt i påvente av en undersøkelse av de 
dokumenter som kreves for å få utstedt nye. Dessuten 

kunne imidlertid ikke dokumentere at framgangsmåten 

ikke at tilsynet med luftfartsselskapene de har utstedt 

standardene.

42) Republikken Kongos vedkommende myndigheter har 
skriftlig underrettet Flysikkerhetskomiteen om tiltak som 
er truffet for å løse det alvorlige sikkerhetsproblemet 

som Republikken Kongos vedkommende myndigheter 
har iverksatt til nå, og oppfordrer dem til å styrke sin 
innsats for å gjennomføre varige korrigerende tiltak. 

utviklingen i den sivile luftfarten i Republikken Kongo og 
er villig til å gi faglig bistand for å bedre den administrative 
og faglige kapasiteten til den myndighet som er ansvarlig 
for tilsynet i landet.

43) Vedkommende myndigheter i Republikken Kongo har 
imidlertid ikke vist tilstrekkelig evne til å gjennomføre 
de gjeldende sikkerhetsstandardene. På bakgrunn av 
ovenstående, i påvente av en varig løsning på tilfellene 
av manglende overholdelse av internasjonale standarder, 
herunder det alvorlige sikkerhetsproblemet, og på 
grunnlag av de felles kriterier, er vurderingen at alle 

bør underlegges driftsforbud og oppføres i vedlegg A.

Luftfartsselskaper fra São Tomé og Príncipe

44) Det foreligger bevis på alvorlige sikkerhetsmangler hos 

som Belgia og Frankrike har utført innenfor rammen av 

1

gitt tilfredsstillende svar og har ikke dokumentert at 
manglene er utbedret på en varig måte.

45) Det foreligger bevis på alvorlige sikkerhetsmangler 

bakken som Frankrike og Det forente kongerike har 
2

Airways har imidlertid svart tilfredsstillende og i rett tid 
på henvendelsen fra Frankrikes sivile luftfartsmyndighet 
angående sikkerhetsaspektene ved selskapets drift.

46) Det foreligger bevis på at visse luftfartsselskaper som på 
det nåværende tidspunkt er underlagt driftsforbud i Det 

republikk Kongo og på det nåværende tidspunkt er 
underlagt driftsforbud i Fellesskapet, i medfør av en avtale 
om tilbakeleie fortsetter å bruke luftfartøyet av typen 
Boeing 767 med serienummer 23178, som er avregistrert 

3).

luftfartøyet av typen Dornier 228 med serienummer 

er underlagt driftsforbud i Fellesskapet.

49) Dessuten foreligger det bevis på at luftfartsselskapet 

og ble underlagt driftsforbud i oktober 2006(4). British 

typen Antonov 12 med serienummer 401901. Et annet 
av luftfartsselskapets luftfartøyer av denne typen hadde 

førte til at luftfartøyet ble totalskadet og seks mennesker 
omkom.

50) På bakgrunn av ovennevnte situasjon har Kommisjonen 
innledet samråd med vedkommende myndigheter i 

luftfartøyer som brukes av luftfartsselskaper som er 
underlagt driftsforbud i Fellesskapet, er blitt omregistrert 

av de tiltak vedkommende myndigheter har truffet for å 
fjerne denne bekymringen.

(1

(2

(3

(4
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underrettet Kommisjonen om at det 26. oktober 2009 i 

besluttet midlertidig å innstille dette luftfartsselskapets 

anmodning legge fram saken for Flysikkerhetskomiteen 
og redegjorde for de tiltak som er iverksatt for å utbedre 

programmet.

av typen Boeing 767 med serienummer 25411 
(registreringsmerke ukjent) og 26208 (registreringsmerke 

framlegge saken for Flysikkerhetskomiteen og redegjorde 
for de tiltak som er iverksatt for å utbedre manglene 

blir midlertidig opphevet.

hvorav tre er blitt opphevet midlertidig eller tilbakekalt. 

på slik midlertidig oppheving eller tilbakekalling for 

enn halvparten av luftfartsselskapene som har gyldige 

Transcargo og Transliz Aviation ikke sitt hovedforetak 

henvendelse fra Kommisjonen og av adressene som er 

Tomé og Príncipe i samsvar med gjeldende internasjonale 
sikkerhetsstandarder, ettersom et betydelig antall av 
disse selskapene ikke driver regelmessig virksomhet i 

støtter seg på det tilsyn som føres av vedkommende 

myndigheter i de stater der virksomheten faktisk drives. 

inngått tilfredsstillende avtaler med disse myndighetene.

avdekket betydelig inkonsekvens når det gjelder 

som brukes, godkjenning av transport av farlig gods og 
godkjenning av drift i dårlig sikt, og dette kunne ikke 
avklares i løpet av samrådet.

59) Det foreligger bevis på høy ulykkesfrekvens hos 

at det 21. februar 2009 besluttet midlertidig å innstille 

imidlertid at luftfartøyer av denne typen fortsatt brukes 

Príncipe.

60) Det foreligger bevis på at vedkommende myndigheter 

internasjonale sikkerhetsstandarder, noe som også viser 

2008, kunne ikke gjennomføres på disse datoene.

61) I lys av dette og på grunnlag av de felles kriterier er 

sikkerhetsstandarder og derfor bør oppføres i vedlegg A.

Luftfartsselskaper fra Ukraina

Ukraine Cargo Airways

myndigheter Kommisjonen om sin beslutning nr. 574 
av 17. august 2009 om med virkning fra beslutningens 
dato å avslutte virksomheten som ble drevet i henhold 

Flysikkerhetskomiteen 11. november 2009 bekreftet 
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63) På grunnlag av de felles kriterier bør derfor 

vedlegg A.

Volare

myndigheter Kommisjonen om sin beslutning nr. 357 av 
25. mai 2009 om med umiddelbar virkning å tilbakekalle 

65) På grunnlag av de felles kriterier bør derfor 
luftfartsselskapet Volare fjernes fra vedlegg A.

Motor Sich

66) Etter vedtakelsen av forordning (EF) nr. 619/2009 besøkte 
en gruppe sakkyndige fra Det europeiske fellesskap under 

å kontrollere i hvilken grad det er iverksatt korrigerende 
tiltak og i hvilken grad disse er gjennomført i praksis 
for på en varig måte å utbedre sikkerhetsmangler som 
tidligere er påvist.

at det har foretatt en analyse av de grunnleggende årsakene 

Det så ut til at analysen av de grunnleggende årsakene 
og planen for korrigerende tiltak som er utarbeidet på 
grunnlag av denne, fører til at manglene blir utbedret 

av luftfartøyer er blitt utbedret, herunder forbedrede 

førerkabinen og lastsikringsnett. Det ble videre opplyst at 
det er utarbeidet beregningstabeller for startytelse for alle 

fysisk inspeksjon og/eller undersøkelse av dokumenter 
forsikret seg om at a) sikkerhetsseler er ettermontert i 
førerkabinen i luftfartøyer av typen AN-12, AN-72 og 

seg, er ettermontert i førerkabinen i luftfartøyer av typen 

er installert i luftfartøyer av typen AN-12 og AN-140, 
d) det er utarbeidet beregningstabeller for startytelse 
for alle rullebaner som for tiden brukes av luftfartøyer 

myndigheter at luftfartsselskapet er i stand til å anvende 
kvalitetsstyringssystemet, og forpliktet seg til å underrette 
Kommisjonen om resultatene av den kontroll som skal 
gjennomføres i denne saken.

68) Når det gjelder luftfartsoperasjoner, foretok gruppen 
stikkprøvekontroller særlig av minsteutstyrslister 

dokumenter og framgangsmåter for driftskontroll og 

samtlige luftfartøyer som det bruker.

Flysikkerhetskomiteen 11. november 2009 og framla 
da skriftlige opplysninger til støtte for de korrigerende 
tiltak som er iverksatt for å utbedre de tidligere påviste 
sikkerhetsmanglene.

myndigheter og luftfartsselskapet 11. november 
2009 anmodet Flysikkerhetskomiteen den statlige 
luftfartsmyndigheten om å framlegge følgende 
dokumentasjon for å kunne avgjøre om det er berettiget 

a) revisjonen av kontrollen av luftfartsselskapets 

i) sikkerhetsseler i førerkabinen i luftfartøyer av typen 

raskt kan iføre seg, i førerkabinen i luftfartøyer av typen 

140; c) en bekreftelse på at data om startytelse for alle 

driftshåndbok; d) dokumentasjon på at de 38 manglene 

i forbindelse med sitt tilsyn med luftfartsselskapet, er 

myndigheter framla disse opplysningene 16. november.

vedkommende myndigheter og på grunnlag av de felles 

vedlegg A.

UMAir

72) Etter vedtakelsen av forordning (EF) nr. 619/2009 besøkte 
en gruppe sakkyndige fra Det europeiske fellesskap det 

å kontrollere i hvilken grad det er iverksatt korrigerende 
tiltak, og i hvilken grad disse er gjennomført i praksis 
for på en varig måte å utbedre sikkerhetsmangler som 
tidligere er påvist.
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korrigerende tiltak som viste at selskapets kvalitetsleder 
hadde fullført undersøkelsen av de korrigerende tiltakene 
som var iverksatt. En kontroll av status for de mangler 
som en gruppe sakkyndige fra Det europeiske fellesskap 
hadde påvist ved et besøk hos luftfartsselskapet 28. mai 
2009, viste imidlertid at det til tross for at det er gjort en 
betydelig innsats for å utbedre de påviste manglene på 
riktig måte, fremdeles gjenstår visse mangler på områdene 

teknikk (program for overvåking av motortilstand er ennå 

80) som ennå ikke kan anses som utbedret. På området 
luftfartsoperasjoner ble det dessuten konstatert en ny 
mangel, idet det ble observert et avvik i den godkjente 

vedkommende myndigheter utstedte 11. november 2009 

type luftfartøyer.

fra de sakkyndige fra Fellesskapet i mai 2009, samt 

tas til etterretning. På bakgrunn av den betydelige innsats 
som luftfartsselskapet har gjort for å sørge for sikker drift 
i samsvar med internasjonale standarder, bør det tillates å 

fra vedlegg A til vedlegg B og dermed gis tillatelse til å 

Generelt sikkerhetstilsyn med luftfartsselskaper fra 
Ukraina

Kommisjonen fortsatt å følge nøye med på gjennomføringen 

myndigheter framla for Flysikkerhetskomiteen 1. juli 
2009. I den forbindelse besøkte en gruppe sakkyndige fra 

til 29. oktober. Formålet med besøket var å kontrollere 
status for gjennomføringen av de korrigerende tiltak som 
ble foreslått for å utbedre manglene påvist i rapporten fra 
de EF-sakkyndiges besøk fra 25. til 29. mai 2009, og for 
tiltakene som ble presentert i den plan for korrigerende 

juni for å styrke sikkerhetstilsynet med luftfartsselskaper 
under dens reguleringsmyndighet.

78) Rapporten fra besøket viser at 14 av 33 mangler som 
ble påvist under besøket i mai 2009, kan anses som 

vedkommende myndigheter framla under besøket. Det 
gjenstår 19 mangler som ikke er utbedret.

79) De forbedringer som de vedkommende myndigheter 
har oppnådd siden besøket i mai 2009, og særlig 
styrkingen av tilsynet med ukrainske luftfartsselskaper 
og fjerningen av et betydelig antall luftfartøyer fra det 
ukrainske registeret (mer enn 800 av 1600 luftfartøyer i 

å forsterke innsatsen ytterligere med sikte på å styrke 
sikkerhetstilsynet.

Ariana Afghan Airlines

80) På grunnlag av dokumentene som luftfartsselskapet har 
framlagt, har Kommisjonen merket seg at Ariana Afghan 
Airlines har gjort endringer i ledelsen, rekruttert eksterne 
sakkyndige til å bistå selskapet med omarbeiding av 
regler, framgangsmåter og håndbøker samt anskaffet to 
luftfartøyer av typen Airbus A310 og støttes av Turkish 
Technic i driften av disse. Det tas også til etterretning 
at luftfartsselskapet har til hensikt å la seg revidere av 
International Air Transport Association (IATA).

81) Det afghanske departementet for transport og sivil 

bekreftet at Ariana Afghan Airlines har gjort betydelige 
endringer med hensyn til utstyr i luftfartøyer samt ledelse 
og dokumentasjon, men at det ennå ikke har foretatt en 
revisjon av luftfartsselskapet, selv om en slik revisjon 
etter planen skal være avsluttet innen utgangen av 2009. 

oppgav at det har gjennomført en rekke tilsynsaktiviteter 

framlagt noen dokumentasjon på resultatene av disse 
inspeksjonene.

82) Kommisjonen merker seg de framskritt Ariana Afghan 
Airlines har gjort med hensyn til å overholde internasjonale 
sikkerhetsstandarder. Inntil det foreligger ytterligere 
bevis på at luftfartsselskapet har fjernet de grunnleggende 
årsakene til tidligere påviste sikkerhetsmangler, er 
imidlertid vurderingen på grunnlag av de felles kriterier 
at luftfartsselskapet fortsatt bør være oppført i vedlegg A.
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Luftfartsselskaper fra Angola

TAAG Angolan Airlines

Boeing 777-200 med registreringsmerke D2-TED, D2-
TEE, D2-TEF etter vilkårene angitt i betraktning 58 og 
59 i forordning (EF) nr. 619/2009(1).

84) Kommisjonen anmodet vedkommende myndigheter i 

dette.

gjennom inspeksjoner på bakken, og at resultatene av 
disse inspeksjonene ikke tyder på sikkerhetsmessige eller 
gjentatte mangler.

av Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen 10. 
november 2009 for å gi opplysninger om framdriften 
i gjennomføringen av sin handlingsplan og om 

typen Boeing 777 er foretatt uten sikkerhetsproblemer, 

87) Vedkommende myndigheter i Portugal bekreftet at 

gjentatte mangler.

88) På grunnlag av de felles kriterier er derfor vurderingen 

med luftfartøyene av typen Boeing B-777 med 
registreringsmerke D2-TED, D2-TEE og D2-TEF eller 
med luftfartøyene av typen Boeing B-737-700 med 

myndigheter før hver avgang fra Angola foretar en 
inspeksjon på bakken av det aktuelle luftfartøyet, og 
dersom Portugals myndigheter foretar en inspeksjon på 
bakken av luftfartøyet i Portugal. Dette er et midlertidig 
tiltak, og Kommisjonen vil gjennomgå situasjonen på 
nytt på grunnlag av alle opplysninger den har til rådighet, 
og særlig på grunnlag av en vurdering fra Portugals 
vedkommende myndigheter.

(1

Generelt sikkerhetstilsyn med luftfartsselskaper fra 
Angola

kontrollbesøk, som ble avlagt 8.-11. juni 2009. Det dreier 
seg særlig om en ytterligere ajourføring av de særlige 

av typen Boeing 737-700, noe som har resultert i en 
samlet økning i tilsynsvirksomheten på 30 %.

prosess som forventes fullført innen utgangen av 2010. 

med besluttsomhet, og til å ta behørig hensyn til mulige 
sikkerhetsproblemer som påvises i denne sammenheng. 

anser Kommisjonen på grunnlag av de felles kriterier at 
disse 18 luftfartsselskapene fortsatt bør være oppført i 
vedlegg A.

Luftfartsselskaper fra Kasakhstan

Berkut State Aircompany

2009 besluttet å begrense sin virksomhet til statlige 

93) Vedkommende myndigheter i Kasakhstan bekreftet dette 

94) I lys av dette anser Kommisjonen på grunnlag av de 

vedlegg A.

Prime Aviation

Kasakhstan, ble på anmodning hørt av Kommisjonen og 
Flysikkerhetskomiteen 11. november 2009. Det opplyste 

som er registrert utenfor Kasakhstan (i Aruba).
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96) Vedkommende myndigheter i Aruba er ansvarlig 

konvensjonen, og bestemmelsene i vedlegg 6 til samme 
konvensjon når det gjelder kontinuerlig luftdyktighet. 
De gjennomførte en kontroll av Prime Aviation i mars 
2009 som avdekket en rekke mangler. Dokumentasjonen 
som Flysikkerhetskomiteen framla for luftfartsselskapet, 
inneholder ingen bevis på at alle korrigerende tiltak er 
gjennomført på tilfredsstillende måte. Når det gjelder 

for at tilsynet med driften utføres på tilfredsstillende 

betingelsene for å kunne utsette utbedring av mangler er 
ikke avklart.

97) I lys av dette anser Kommisjonen på grunnlag av de 
felles kriterier at dette luftfartsselskapet fortsatt bør være 
oppført i vedlegg A.

Generelt sikkerhetstilsyn med luftfartsselskaper fra 
Kasakhstan

98) Vedkommende myndigheter i Kasakhstan ble på anmodning 
hørt av Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen 11. 
november 2009 for å gi opplysninger om forbedringene 
av sitt sikkerhetstilsyn.

99) De underrettet Flysikkerhetskomiteen om tiltakene 
som var iverksatt for å utbedre de to betydelige 

oktober 2009. Tiltakene blir gjennomført gradvis med 
sikte på å fullføre tiltakene innen oktober 2010 for 
luftfartøyer som deltar i kommersiell lufttransport.

100) Vedkommende myndigheter i Kasakhstan opplyste også 

Turgay Avia. De opphevet også luftdyktighetsbevisene 
til 66 luftfartøyer av typen Antonov 2 og fjernet 13 
luftfartøyer fra Kasakhstans register, herunder ti av 
typen Ilyushin 76, ett av typen Illyushin 62, ett av typen 
Antonov 28 og ett av typen Antonov 2.

101) Vedkommende myndigheter i Kasakhstan opplyste 

august 2009). På grunnlag av de felles kriterier bør disse 
luftfartsselskapene derfor fjernes fra vedlegg A.

102) På grunnlag av de felles kriterier bør alle luftfartsselskaper 
som er registrert i Kasakhstan, unntatt Air Astana, fortsatt 
være oppført i vedlegg A.

103) Det tas til etterretning at Kasakhstan har iverksatt en 
omfattende reform av sin luftfartssektor, særlig med 
sikte på å øke sikkerheten. Den pågående revisjonen 
av luftfartslovgivningen og opprettelsen av et 
vurderingssenter for luftfart ønskes velkommen, ettersom 
det vil medføre bedre regulering av sivil luftfart i 
Kasakhstan og bør bane vei for betydelige forbedringer 
med hensyn til overholdelse av internasjonale 
sikkerhetsstandarder. Vedkommende myndigheter i 

og gjennomført til rett tid.

Luftfartsselskaper fra Kirgisistan

104) Vedkommende myndigheter i Kirgisistan gav en 
redegjørelse 11. november 2009 og rapporterte om 
framdriften for gjennomføringen av handlingsplanen 
som ble iverksatt for å utbedre de påviste sikkerhets-
problemene. Det ble særlig påpekt at lovgivningen for 
luftfartssikkerhet har blitt revidert, at et uavhengig byrå for 
sikkerhet innen sivil luftfart er i ferd med å bli opprettet, 

blitt strengere. I denne forbindelse ble det opplyst at et 

luftfartøyene faktisk var blitt fjernet fra registeret.

105) Vedkommende myndigheter i Kirgisistan opplyste at de 

På grunnlag av de felles kriterier er derfor vurderingen at 
Asian Air bør oppføres i vedlegg A.

106) Det tas til etterretning at Kirgisistan har iverksatt en 
omfattende reform av sin luftfartssektor, særlig med 
sikte på å øke sikkerheten. Viktigheten av kontrollen 

verdensomspennende kontrollprogram for tilsyn med 

myndigheter i Kirgisistan oppfordres til å samarbeide 

godkjent av denne organisasjonen og gjennomført til rett 
tid.

kontrollere at vedkommende myndigheter og foretakene 
som står under deres tilsyn, tilfredsstiller de gjeldende 
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Luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon

108) På grunnlag av bekreftede opplysninger(1) om alvorlige 
sikkerhetsmangler i forbindelse med luftfartsoperasjoner 

av vedkommende myndigheter i Den russiske føderasjon, 
igangsatte Kommisjonen en formell undersøkelse av 
dette luftfartsselskapet 15. juli 2009. Vedkommende 
myndigheter i Den russiske føderasjon underrettet 4. 
august 2009 Kommisjonen om at de 24. juli 2009, etter 
at de hadde foretatt inspeksjoner som bekreftet disse 
funnene, hadde besluttet å begrense luftfartsselskapets 

40.

109) Vedkommende myndigheter i Den russiske føderasjon 
opplyste 6. oktober 2009 Kommisjonen om at de etter 
luftfartsselskapets gjennomføring av korrigerende tiltak 
hadde opphevet driftsbegrensningene for selskapets 

myndigheter, ble hørt av Kommisjonen og en medlemsstat 
30. oktober.

110) Vedkommende myndigheter i Den russiske føderasjon 
gav en redegjørelse for Flysikkerhetskomiteen 11. 
november, der de forklarte de ulike tilsynsaktivitetene 
og håndhevingstiltakene som var iverksatt for å sikre 
at luftfartsselskapet utbedrer de tidligere påviste 
sikkerhetsmanglene på en varig måte. De opplyste videre 

bli gjennomført regelmessige inspeksjoner på bakken 
for å sikre at internasjonale standarder er oppfylt. På 
grunnlag av disse opplysningene anser Kommisjonen og 
medlemmene i Flysikkerhetskomiteen at vedkommende 
myndigheter i Den russiske føderasjon har sørget for 
utbedring av sikkerhetsmanglene som tidligere er påvist 

111) På grunnlag av opplysningene framlagt av vedkommende 
myndigheter samt de felles kriterier er derfor vurderingen 
at det ikke er behov for ytterligere tiltak på dette 

sikkerhetsstandardene ved å prioritere inspeksjoner på 
bakken av dette luftfartsselskapets luftfartøyer i henhold 
til forordning (EF) nr. 351/2008.

112) Vedkommende myndigheter i Den russiske føderasjon 
underrettet 9. november 2009 Kommisjonen skriftlig om 

driftsbegrensningene som tidligere var blitt pålagt 

(1

IT-2009-226.

113) Vedkommende myndigheter i Den russiske føderasjon 
opplyste Kommisjonen 9. november 2009 om at de hadde 
endret sin beslutning av 25. april 2008 der de utestengte 

hadde luftdyktighetsbevis som var utgått og ikke var blitt 
fornyet.

114) I henhold til den nye beslutningen har følgende 

fra Fellesskapet:

Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, 
RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-
47360; AN-26: RA-26660.

85682.

42D: RA-42437; alle (22) helikoptre av typen Kamov 
Ka-26 (registreringsmerke ukjent); alle (49) helikoptre 

04116.

RA-85457.

og som ble tilbakekalt tidligere i år, drives nå av et 

føderasjon.

42336, RA-42350, RA-42538 og RA-42541.

An-24 (registreringsnummer ukjent); alle An-2 
(registreringsnummer ukjent); alle helikoptre av typen 

85619, RA-85622 og RA-85690.
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65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 og RA-
65973; alle Antonov AN-24RV, herunder RA-46625 
og RA-47818; luftfartøyene av typen AN24RV med 
registreringsmerke RA-46625 og RA-47818 brukes nå 
av et annet russisk luftfartsselskap.

85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374, RA-85432 
og RA-85508.

65055, RA-65127, RA-65143, RA-65148, RA-65560, 
RA-65565, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-
65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, 
RA-65618, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-
65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65726, 

RA-65716; alle (4) Antonov AN-24B: RA-46267, RA-
46388, RA-47289 og RA-47847; alle (3) AN-24 RV: 

RA-87997, RA-88209, RA 88210, RA-88227, RA-

10: (registreringsnummer ukjent); helikoptre av typen 

av typen BO-105 (registreringsnummer ukjent).

RA-65905, RA-65911, RA-65921 og RA-65979; 

RA-87968, RA-87971 og RA-88200; luftfartøyet RA-
65555 drives av et annet russisk luftfartsselskap.

Alminnelige betraktninger om øvrige luftfartsselskaper 
i vedlegg A og B

115) Til tross for uttrykkelige anmodninger fra Kommisjonen 
har det så langt ikke kommet inn noen bevis for den 
fullstendige gjennomføringen av egnede utbedringstiltak 
hos de andre luftfartsselskapene som er oppført på den 
fellesskapslisten som ble ajourført 13. juli 2009, eller hos 
de myndighetene som er ansvarlige for tilsynet med disse 
luftfartsselskapene. På grunnlag av de felles kriterier er 
vurderingen derfor at disse luftfartsselskapene fortsatt bør 
være underlagt henholdsvis driftsforbud (vedlegg A) eller 
driftsbegrensninger (vedlegg B).

116) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 474/2006 gjøres følgende endringer:

1. Vedlegg A erstattes med teksten i vedlegg A til denne 
forordning.

2. Vedlegg B erstattes med teksten i vedlegg B til denne 
forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

 For Kommisjonen

 Visepresident

_____________
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VEDLEGG A

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKAPER SOM ER UNDERLAGT ET FULLSTENDIG DRIFTSFORBUD I 
FELLESSKAPET(1)

avviker)

Nummer på godkjennings-

KOR Den demokratiske folkerepublikk Korea

004/A

Afghanistan

Kongeriket Kambodsja

VRB Republikken Rwanda

av tilsyns myndig hetene i Angola, unntatt 
TAAG, herunder

Republikken Angola

015 Republikken Angola

AIR26 004 Republikken Angola

002 Republikken Angola

009 Republikken Angola

003 Republikken Angola

AIR NAVE 017 Republikken Angola

005 RAD Republikken Angola

006 Republikken Angola

007 Republikken Angola

008 Republikken Angola

010 Republikken Angola

011 Republikken Angola

016 Republikken Angola

019 Republikken Angola

012 Republikken Angola

013 Republikken Angola

018 Republikken Angola

014 Republikken Angola

(1

er underlagt driftsforbud, forutsatt at det oppfyller gjeldende sikkerhetsstandarder.
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avviker)

Nummer på godkjennings-

tilsyns myndig hetene i Benin, herunder
Republikken Benin

AERO BENIN Republikken Benin

AFF Republikken Benin

Ikke relevant Republikken Benin

Republikken Benin

Republikken Benin

Republikken Benin

BNR Republikken Benin

TNB Republikken Benin

til syns myndig hetene i Republikken Kongo, 
herunder

Republikken Kongo

Republikken Kongo

EKA Republikken Kongo

Republikken Kongo

Republikken Kongo

tilsynsmyndighetene i Den demokratiske 
republikk Kongo, herunder

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

BRV Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo
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avviker)

Nummer på godkjennings-

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

(ITAB)
Den demokratiske republikk Kongo

KIN AVIA Den demokratiske republikk Kongo

(forskrift nr. 78/205)
Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

Den demokratiske republikk Kongo

til syns myndig hetene i Djibouti, herunder
Djibouti

DAO Djibouti

Djibouti

til syns myndig hetene i Ekvatorial-Guinea, 
herunder
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avviker)

Nummer på godkjennings-

Ikke relevant

739

738 Ikke relevant

737

til syns myndig hetene i Indonesia, unntatt 
Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, 
Mandala Airlines og Ekspres Transportasi 
Antarbenua, herunder

Republikken Indonesia

135-020 Republikken Indonesia

135-012 Republikken Indonesia

135-022 Republikken Indonesia

135-028 Republikken Indonesia

135-029 Republikken Indonesia

121-013 Republikken Indonesia

135-030 Republikken Indonesia

135-013 Republikken Indonesia

135-010 DRZ Republikken Indonesia

135-014 DIR Republikken Indonesia

135-038 Republikken Indonesia

135-018 Republikken Indonesia

121-009 Republikken Indonesia

135-034 IDA Republikken Indonesia

135-019 Republikken Indonesia

135-043 Republikken Indonesia

121-037 Republikken Indonesia

121-003 KAE Republikken Indonesia

135-016 Republikken Indonesia

121-010 Republikken Indonesia

121-020 Republikken Indonesia

121-025 Republikken Indonesia
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avviker)

Nummer på godkjennings-

121-002 Republikken Indonesia

121-007 BTV Republikken Indonesia

135-007 Republikken Indonesia

135-011 Republikken Indonesia

121-022 Republikken Indonesia

135-041 Republikken Indonesia

135-042 Republikken Indonesia

121-008 Republikken Indonesia

135-026 Republikken Indonesia

135-025 Republikken Indonesia

121-040 Republikken Indonesia

121-016 Republikken Indonesia

135-036 Republikken Indonesia

135-004 Republikken Indonesia

135-044 Republikken Indonesia

135-015 Republikken Indonesia

121-035 Republikken Indonesia

135-006 Republikken Indonesia

135-021 Republikken Indonesia

121-038 XAR Republikken Indonesia

135-009 Republikken Indonesia

121-018 Republikken Indonesia

121-006 Republikken Indonesia

135-040 Republikken Indonesia

121-012 Republikken Indonesia

til syns myndig hetene i Kasakhstan, unntatt 
Air Astana, herunder

Republikken Kasakhstan

Republikken Kasakhstan

AEROPRAKT KZ APK Republikken Kasakhstan

AK-0331-07 Republikken Kasakhstan

AK-0357-08 KRT Republikken Kasakhstan

Republikken Kasakhstan

Republikken Kasakhstan
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avviker)

Nummer på godkjennings-

Republikken Kasakhstan

Republikken Kasakhstan

Republikken Kasakhstan

KEK Republikken Kasakhstan

AK-0345-08 Republikken Kasakhstan

AK-0371-08 RRK Republikken Kasakhstan

AK-0390-09 Republikken Kasakhstan

Republikken Kasakhstan

AK-0372-08 Republikken Kasakhstan

AK-0321-07 Republikken Kasakhstan

Republikken Kasakhstan

Republikken Kasakhstan

AK-0311-07 BKT/BEK Republikken Kasakhstan

Republikken Kasakhstan

AK-0374-08 Republikken Kasakhstan

AK-0352-08 KAZ Republikken Kasakhstan

DETA AIR AK-0344-08 DET Republikken Kasakhstan

AK-0332-07 Republikken Kasakhstan

AK-0358-08 Republikken Kasakhstan

AK-0384-09 EAK Republikken Kasakhstan

KZE Republikken Kasakhstan

FENIX Republikken Kasakhstan

AK-0391-09 Republikken Kasakhstan

AK-0335-08 DVB Republikken Kasakhstan

AK-0342-08 Republikken Kasakhstan

AK-0381-09 Republikken Kasakhstan

AK-0349-09 Republikken Kasakhstan

AK-0367-08 Republikken Kasakhstan

AK-0387-09 Republikken Kasakhstan

AK-0347-08 Republikken Kasakhstan

Republikken Kasakhstan

KAZAVIA KKA Republikken Kasakhstan

Republikken Kasakhstan

AK-0357-08 KRT Republikken Kasakhstan
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avviker)

Nummer på godkjennings-

AK-0356-08 Republikken Kasakhstan

AK-0315-07 Republikken Kasakhstan

Republikken Kasakhstan

KOV Republikken Kasakhstan

Republikken Kasakhstan

Republikken Kasakhstan

Republikken Kasakhstan

Republikken Kasakhstan

AK-0359-08 Republikken Kasakhstan

Republikken Kasakhstan

AK-0350-08 Republikken Kasakhstan

AK-0364-08 Republikken Kasakhstan

AK-0307-09 Republikken Kasakhstan

Republikken Kasakhstan

Republikken Kasakhstan

AK-0385-09 Republikken Kasakhstan

Republikken Kasakhstan

Republikken Kasakhstan

Republikken Kasakhstan

til syns myndig hetene i Kirgisistan, herunder
Republikken Kirgisistan

17 Republikken Kirgisistan

AAZ Republikken Kirgisistan

23 Republikken Kirgisistan

08 Republikken Kirgisistan

11 Republikken Kirgisistan

20 Republikken Kirgisistan

15 EEA Republikken Kirgisistan

22 Republikken Kirgisistan

ITEK AIR 04 IKA Republikken Kirgisistan

31 Republikken Kirgisistan

03 Republikken Kirgisistan

33 Republikken Kirgisistan

6 Republikken Kirgisistan
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avviker)

Nummer på godkjennings-

14 Republikken Kirgisistan

21 Republikken Kirgisistan

26 TEB Republikken Kirgisistan

05 Republikken Kirgisistan

07 Republikken Kirgisistan

Alle luftfartsselskaper som er godkjent av 
tilsynsmyndighetene i Liberia

til syns myndig hetene i Republikken Gabon, 
unntatt Gabon Airlines, Afrijet og SN2AG, 
herunder

DTA

DTA

DTA

DTA

DTA

DTA

til syns myndig hetene i São Tomé og Príncipe, 
herunder

TFK
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avviker)

Nummer på godkjennings-

syns myndig hetene i Sierra Leone, herunder

PRR

til syns myndig hetene i Swaziland, herunder

til syns myndig hetene i Zambia, herunder
Zambia

Zambia
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VEDLEGG B

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKAPER SOM ER UNDERLAGT DRIFTSBEGRENSNINGER I 
FELLESSKAPET(1)

navn som rettssubjekt 
som angitt i 

handelsnavn, dersom 
det avviker)

Nummer på 

for luftfartsselskap Type luftfartøy
Registreringsmerke 

og eventuelt 
serienummer

Regist rerings stat

1) Republikken 
unntak av: to 
luftfartøyer av 
typen Falcon 50, 
ett luftfartøy av 
typen Falcon 900

med unntak av: 
  

Republikken 

2) AK-0388-09 KZR Kasakhstan
unntak av: to 
luftfartøyer av 
typen B767, 

av typen B757, 
ti luftfartøyer 
av typen 
A319/320/321, 
fem luftfartøyer av 
typen Fokker 50

unntak av: P4-
Aruba (Kongeriket 
Nederland)

AIR 17 Bangladesh B747-269B Bangladesh

06-819/TA-15/ Komorene
unntak av: D6-

Komorene

3)
Republikken 

unntak av: ett 
luftfartøy av typen 
Boeing B-767-200

Republikken 

Republikken 
unntak av ett 
luftfartøy av typen 

ett luftfartøy av 

unntak av: TR-
Republikken 

Republikken 

4)
001 DTA Republikken 

Angola unntak av: tre 
luftfartøyer av 
typen Boeing 

luftfartøyer av 
typen Boeing 
B-737-700

unntak av: D2-
TED, D2-TEE, D2-
TEF, D2-TBF, D2, 

Republikken 
Angola

TERRANEAN

164
unntak av ett 
luftfartøy av typen 

(1

(2

(3

(4

(1

er underlagt driftsforbud, forutsatt at det oppfyller gjeldende sikkerhetsstandarder.


