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EUROPAKOMMISJONEN	HAR	—

under	 henvisning	 til	 traktaten	 om	 Den	 europeiske	 unions	
virkemåte,

under	 henvisning	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	
(EF)	 nr.	 2111/2005	 av	 14.	 desember	 2005	 om	 opprettelse	
av	 en	 fellesskapsliste	 over	 luftfartsselskaper	 underlagt	
driftsforbud	 i	 Den	 europeiske	 union	 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)	 Ved	 kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 474/2006	 av	 22.	
mars	 2006	 ble	 fellesskapslisten	 over	 luftfartsselskaper	
som	 er	 underlagt	 driftsforbud	 i	Den	 europeiske	 union,	
omhandlet	i	kapittel	II	i	forordning	(EF)	nr.	2111/2005(2),	
opprettet.

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

3)	 Kommisjonen	 har	 underrettet	 alle	 berørte	 luftfarts-
selskaper	 enten	 direkte	 eller,	 dersom	 det	 ikke	 var	
praktisk	 mulig,	 gjennom	 tilsynsmyndighetene	 om	 de	
vesentlige	 fakta	 og	 årsaker	 som	 ville	 bli	 lagt	 til	 grunn	
for	 en	beslutning	om	å	pålegge	dem	driftsforbud	 i	Den	
europeiske	union	eller	endre	vilkårene	for	et	driftsforbud	
for	et	luftfartsselskap	som	er	oppført	på	fellesskapslisten.

4)	 Kommisjonen	 har	 gitt	 de	 berørte	 luftfartsselskapene	
mulighet	 til	 å	 gjennomgå	 dokumentene	 framlagt	 av	
medlemsstatene,	 framlegge	 skriftlige	 kommentarer	
og	 innen	 ti	 virkedager	 gi	 Kommisjonen	 og	

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	170	av	6.7.2010,	 s.	 9,	 er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	82/2011	av	1.	juli	2011	om	en-
dring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XIII	 (Transport),	 se	EØS-tillegget	 til	Den 
europeiske unions tidende	nr.	54	av	6.10.2011,	s.	67.

(1)	 EUT	L	344	av	27.12.2005,	s.	15.
(2)	 EUT	L	84	av	23.3.2006,	s.	14.

Flysikkerhetskomiteen	nedsatt	ved	rådsforordning	(EØF)	
nr.	3922/91	av	16.	desember	1991	om	harmonisering	av	
tekniske	 krav	 og	 administrative	 framgangsmåter	 i	 sivil	
luftfart(3)	en	muntlig	redegjørelse.

5)	 Kommisjonen,	og	i	særlige	tilfeller	enkelte	medlemsstater,	
har	 rådført	 seg	med	 tilsynsmyndighetene	 for	 de	berørte	
luftfartsselskapene.

6)	 Flysikkerhetskomiteen	 har	 hørt	 redegjørelser	 fra	 Det	
europeiske	 flysikkerhetsbyrå	 (EASA)	 og	 Kommisjonen	
om	faglige	bistandsprosjekter	som	er	gjennomført	i	stater	
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	
håndhevingstiltak	 som	 EASA	 og	 medlemsstatene	
har	 truffet	 for	 å	 sikre	 kontinuerlig	 luftdyktighet	 og	
vedlikehold	 av	 luftfartøyer	 som	 er	 registrert	 i	 Den	
europeiske	union	og	drevet	av	 luftfartsselskaper	som	er	
sertifisert	av	luftfartsmyndighetene	i	tredjestater.

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

	 Luftfartsselskaper	i	Den	europeiske	union

9)	 På	 bakgrunn	 av	 resultater	 fra	 SAFA-inspeksjoner	 på	
bakken	av	 luftfartøyer	 fra	visse	 luftfartsselskaper	 i	Den	
europeiske	 union,	 samt	 inspeksjoner	 og	 undersøkelser	
foretatt	 av	 de	 nasjonale	 luftfartsmyndighetene	 på	
særlige	 områder,	 har	 noen	 medlemsstater	 truffet	 visse	
håndhevingstiltak.	 De	 har	 underrettet	 Kommisjonen	 og	
Flysikkerhetskomiteen	om	følgende	tiltak:	Vedkommende	
myndigheter	 i	 Det	 forente	 kongerike	 tilbakekalte	
godkjenningssertifikatet	 for	 luftfartsselskap	 (AOC)	 for	
luftfartsselskapet	 Trans	 Euro	Air	 Limited	 6.	 april	 2010	
og	opphevet	midlertidig	godkjenningssertifikatet	for	MK	
Airlines	 12.	 april	 2010;	 vedkommende	 myndigheter	 i	
Spania	opphevet	midlertidig	godkjenningssertifikatet	for	
og	 lisensen	 til	 luftfartsselskapet	 Baleares	 Link	 Express	
9.	 juni	 2010;	 vedkommende	 myndigheter	 i	 Slovakia	
tilbakekalte	 lisensen	 til	 luftfartsselskapet	Seagle	Air	11.	
desember	2009	og	lisensen	til	Air	Slovakia	3.	mai	2010.

(3)	 EFT	L	373	av	31.12.1991,	s.	4.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	590/2010

av	5.	juli	2010

om	 endring	 av	 forordning	 (EF)	 nr.	 474/2006	 om	 opprettelse	 av	 fellesskapslisten	 over	 luftfarts-
selskaper	som	er	underlagt	driftsforbud	i	Fellesskapet(*)
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	 Air	Algérie

10)	 På	 grunnlag	 av	 en	 analyse	 av	 resultatene	 av	 SAFAs	
inspeksjoner	 av	 luftfartøyer	 drevet	 av	 Air	 Algérie,	
som	 har	 foretatt	 flyginger	 til	 EU	 etter	 januar	 2009,	
har	 Kommisjonen	 hatt	 samråd	 med	 vedkommende	
myndigheter	 i	Algerie	 7.	 desember	 2009	 og	 5.	 februar	
2010	 for	 å	 løse	 problemene	 knyttet	 til	 mangler	 når	
det	 gjelder	 sikkerheten	 til	 last	 om	 bord,	 luftfartøyets	
luftdyktighet	og	drift	og	flygebesetningens	lisenser.

11)	 I	 sitt	 svar	 av	 15.	 mars	 2010	 framla	 vedkommende	
myndigheter	 i	 Algerie	 opplysninger	 om	 tiltak	 som	 er	
truffet	etter	inspeksjoner	på	bakken	med	sikte	på	utbedring	
av	de	påviste	tilfellene	av	manglende	overholdelse.

12)	 Kommisjonen	 sendte	 ytterligere	 anmodninger	 om	
opplysninger	 6.	 mai	 2010.	 Vedkommende	 myndigheter	
framla	 tilleggsopplysninger	 27.	 mai	 2010.	 Etter	 et	
møte	 med	 vedkommende	 myndigheter	 i	 Algerie	 samt	
med	 luftfartsselskapet	 og	 vedkommende	 myndigheter	
i	 Frankrike	 og	 EASA	 9.	 juni	 2010	 forpliktet	 ved-	
kommende	 myndigheter	 i	 Algerie	 seg	 til	 å	 framlegge	
utfyllende	 opplysninger	 før	 møtet	 i	 Flysikkerhets-
komiteen,	 herunder	 en	 liste	 over	 tilsynstiltak	 som	
denne	 myndigheten	 har	 utført	 hos	 Air	 Algérie.	 Disse	
opplysningene	 ble	 oversendt	 18.	 juni	 2010.	 Nevnte	
myndigheter	 påtok	 seg	 også	 raskt	 å	 framlegge	 en	
detaljert	plan	for	korrigerende	tiltak,	herunder	en	tidsplan	
for	 kontroll	 og	 fullføring.	 Samtidig	 med	 dette	 og	 på	
anmodning	 fra	 luftfartsselskapet	 har	 vedkommende	
myndigheter	 i	Frankrike	utarbeidet	et	 initiativ	for	å	øke	
bevisstheten	og	gi	opplæring	innenfor	rammene	av	EUs	
SAFA-program.

13)	 For	å	sikre	kontinuerlig	overvåking	av	luftfartsselskapets	
sikkerhetsnivå	 anmodet	 Kommisjonen	 vedkommende	
myndigheter	 i	Algerie	 om	 også	 å	 oversende	månedlige	
rapporter	om	sine	tilsynstiltak	på	områdene	kontinuerlig	
luftdyktighet,	 vedlikehold	 og	 drift	 hos	 Air	 Algérie,	
herunder	 rapporter	 om	 kontroll	 av	 gjennomføringen	
av	 planen	 for	 korrigerende	 tiltak	 som	 skal	 framlegges.	
Kommisjonen	 oppfordret	 vedkommende	 myndigheter	 i	
Algerie	til	fortsatt	innsats	for	å	forbedre	overholdelsen	av	
relevante	sikkerhetsstandarder.

14)	 I	mellomtiden	 skal	medlemsstatene	 kontrollere	 effektiv	
overholdelse	 av	 relevante	 sikkerhetsstandarder	 ved	 å	
prioritere	 inspeksjoner	 på	 bakken	 av	 luftfartøyer	 fra	
dette	 luftfartsselskapet	 i	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	
351/2008	for	å	sikre	at	antallet	inspeksjoner	av	Air	Algérie	
intensiveres	og	gir	grunnlag	for	en	revurdering	av	denne	
saken	i	løpet	av	det	neste	møtet	i	Flysikkerhetskomiteen	i	
november	2010.

	 Air	Bangladesh

15)	 Kommisjonen	 underrettet	 Flysikkerhetskomiteen	
om	 resultatene	 av	 et	 faglig	 bistandsoppdrag	 utført	 av	
Det	 europeiske	 flysikkerhetsbyrå	 i	 Folkerepublikken	
Bangladesh	 etter	 ICAOs	 USOAP-tilsyn	 i	 mai	
2009.	 ICAOs	 USOAP-tilsyn	 påviste	 betydelige	
sikkerhetsproblemer	 med	 hensyn	 til	 drift,	 sertifisering	
og	 overvåking	 av	 luftfartøyer	 som	utøves	 av	 den	 sivile	
luftfartsmyndigheten	 i	 Bangladesh	 (CAAB).	 Under	
dette	oppdraget	kom	det	 fram	at	CAAB	hadde	gjort	 en	
betydelig	 innsats	 på	 alle	 nivåer	 for	 å	 gjennomføre	 en	
plan	for	korrigerende	tiltak	og	hadde	vist	betydelig	vilje	
til	 å	 løse	 de	 sikkerhetsproblemene	 som	 ICAO-tilsynet	
hadde	 påpekt.	 Kommisjonen	 ser	 med	 tilfredshet	 på	
disse	 tiltakene,	 men	 vil	 fortsatt	 nøye	 overvåke	 hvilke	
framskritt	CAAB	gjør	med	hensyn	 til	 gjennomføringen	
av	planen	 for	korrigerende	 tiltak,	 for	å	 sikre	at	 aktuelle	
sikkerhetsmangler	blir	utbedret	så	raskt	som	mulig.

16)	 I	 løpet	 av	 oppdraget	 informerte	 CAAB	 gruppen	 om	
at	 et	 luftfartøy	 av	 typen	 B747-269B	 med	 registrering	
S2-ADT	 var	 fjernet	 fra	 registeret	 i	 Bangladesh,	 og	 at	
luftfartsselskapet	Air	Bangladesh	 ikke	 lenger	 eksisterte.	
CAAB	 underrettet	 offisielt	 Kommisjonen	 om	 dette	 16.	
mai	2010.

17)	 I	 lys	 av	 dette	 og	 på	 grunnlag	 av	 de	 felles	 kriteriene	 er	
vurderingen	at	det	 forannevnte	 luftfartsselskapet	 fjernes	
fra	vedlegg	B.

	 Blue	Wing	Airlines

18)	 Det	 foreligger	 bekreftede	 bevis	 på	 alvorlige	 mangler	
når	 det	 gjelder	 luftfartsselskapet	 Blue	 Wing	 Airlines,	
sertifisert	 i	Surinam,	slik	det	framgår	av	en	rekke	nyere	
ulykker	og	mangler	som	er	rapportert	etter	inspeksjoner	
på	bakken	utført	av	medlemsstatene.

19)	 Blue	Wing	Airlines	var	involvert	i	en	ulykke	3.	april	2008	
med	19	døde,	nok	en	ulykke	15.	oktober	2009	som	førte		
til	 personskader,	 og	 en	 siste	 ulykke	 15.	 mai	 2010	
med	 8	 døde.	 Det	 samlede	 antallet	 ulykker	 med	 dette	
luftfartsselskapet	i	de	siste	to	årene	gir	grunn	til	alvorlig	
bekymring	 når	 det	 gjelder	 sikkerheten,	 og	 samtidig	 har		
det	 vært	 umulig	 å	 dra	 lærdom	 av	 de	 tidligere	
ulykkene	 på	 grunn	 av	 manglende	 offisielle	
ulykkesundersøkelsesrapporter.

20)	 I	 tillegg	 foreligger	 bekreftede	 bevis	 for	 flere	
tilfeller	 av	 alvorlig	 manglende	 overholdelse	 av	
de	 særlige	 sikkerhetsstandardene	 som	 er	 fastsatt	 i	
Chicago-konvensjonen,	 slik	 det	 framgår	 av	 de	mangler	
som	 ble	 observert	 av	 vedkommende	 myndigheter	 i	
Frankrike	 ved	 en	 nylig	 inspeksjon	 på	 bakken(1)	 utført	
innenfor	rammen	av	SAFA-programmet.

(1)	 DGAC/F-2010-818.
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21)	 Vedkommende	 myndigheter	 i	 Frankrike	 (DGAC)	
oppfordret	 vedkommende	 myndigheter	 i	 Surinam	 og	
Blue	 Wing	 Airlines	 til	 å	 framlegge	 de	 nødvendige	
garantier	 for	 sikkerheten	 i	 forbindelse	 med	 driften	 av		
dette	 luftfartsselskapet.	 Siden	 verken	 svaret	 fra	
vedkommende	myndigheter	i	Surinam	eller	svaret	fra	Blue	
Wing	Airlines	gjorde	det	mulig	å	påvise	den	underliggende	
årsak	 til	 ulykkene	 og	 de	 sikkerhetsmanglene	 som	 ble	
observert	 i	 inspeksjoner	 på	 bakken,	 besluttet	 DGAC	
for	 å	 hindre	 at	 slike	 ulykker	 skjer	 igjen,	 å	 pålegge	
ekstraordinære	tiltak	som	forbyr	all	virksomhet	ved	Blue	
Wing	Airlines	over	fransk	territorium	fra	1.	juni	2010,	og	
underrettet	umiddelbart	Kommisjonen	om	dette	i	henhold	
til	artikkel	6	i	forordning	(EF)	nr.	473/2006.

22)	 Kommisjonen	 tok	 umiddelbart	 initiativ	 til	 høring	 av	
vedkommende	 myndigheter	 i	 Surinam	 og	 Blue	 Wing	
Airlines	med	sikte	på	å	komme	fram	til	en	rask	beslutning	
om	å	utvide	de	tiltak	som	Frankrike	hadde	truffet,	til	hele	
Den	europeiske	union	på	møtet	i	Flysikkerhetskomiteen.	
Kommisjonen	og	medlemsstatene	lot	Blue	Wing	Airlines	
komme	med	 sine	 synspunkter,	 bistått	 av	vedkommende	
myndighet	 i	Surinam	25.	 juni	2010.	Verken	 svarene	 fra	
vedkommende	myndigheter	 i	 Surinam	 eller	 svarene	 fra	
Blue	Wing	Airlines	gjorde	det	mulig	å	fastslå	årsakene	til	
ulykkene	eller	 til	sikkerhetsmanglene	som	ble	observert	
i	inspeksjoner	på	bakken,	eller	hvordan	nye	ulykker	skal	
kunne	forebygges.

23)	 På	bakgrunn	av	 luftfartsselskapets	 tidligere	historie,	som	
allerede	 hadde	 ført	 til	 at	 luftfartsselskapet	 var	 underlagt	
driftsforbud	 i	EU(1)(2),	antallet	av	og	alvorlighetsgraden	
til	dette	luftfartsselskapets	ulykker,	de	sikkerhetsmanglene	
som	er	avdekket,	og	det	faktum	at	disse	har	gjentatt	seg,	
vurderes	situasjonen	på	grunnlag	av	de	felles	kriteriene	slik	
at	dette	 luftfartsselskapets	 fortsatte	drift	 i	EU	vil	utgjøre	
en	alvorlig	 risiko	 for	 sikkerheten	 som	 ikke	kan	 løses	 på	
en	tilfredsstillende	måte	ved	de	tiltak	som	er	truffet	av	en	
medlemsstat	i	henhold	til	artikkel	6	i	forordning	(EF)	nr.	
2111/2005,	 og	 at	 luftfartsselskapet	 Blue	 Wing	 Airlines	
derfor	bør	oppføres	i	vedlegg	A.

	 Luftfartsselskaper	fra	Albania

24)	 Etter	 redegjørelser	 fra	 vedkommende	 myndigheter	 i	
Albania	 på	møtet	 i	 Flysikkerhetskomiteen	 i	 mars	 2010		
og	 i	 henhold	 til	 bestemmelsene	 i	 forordning	 nr.	
273/2010(3)	 har	 Kommisjonen,	 bistått	 av	 Det	
europeiske	 flysikkerhetsbyrå	 (EASA),	 aktivt	 fortsatt	
sine	 høringer	 med	 vedkommende	 myndigheter	 i	
Albania	 for	 å	 følge	 opp	 resultatene	 av	 den	 omfattende	
standardiseringsinspeksjonen	 av	 Albania	 foretatt	 i	
januar	 2010.	 Sluttrapporten	 fra	 denne	 inspeksjonen,	
offentliggjort	7.	mars	2010,	avslørte	betydelige	mangler	
på	 alle	 de	 undersøkte	 områdene,	 med	 behov	 for	
umiddelbar	utbedring.

(1)	 Betraktning	20)-22)	i	forordning	(EF)	nr.	910/2006	av	20.	juni	2006,	EUT	L	
168	av	21.6.2006,	s.	17.

(2)	 Betraktning	7)-8)	i	forordning	(EF)	nr.	1400/2007	av	28.	november	2007,	
EUT	L	311	av	29.11.2007,	s.	12.

(3)	 Betraktning	55)-58)	i	forordning	(EF)	nr.	273/2010	av	30.	mars	2010,	EUT	
L	84	av	31.3.2010,	s.	30.

25)	 EASA	 informerte	 om	 at	 DGCA	 hadde	 framlagt	 en	
omfattende	 handlingsplan	 som	 ble	 funnet	 å	 være	
akseptabel,	 og	 som	ble	 godkjent	 29.	 april	 2010.	Denne	
planen	 ser	 for	 seg	 en	 rekke	 utbedringstiltak	 som	 skal	
gjennomføres	 trinnvis	 fram	 til	 utgangen	 av	 2011,	 med	
umiddelbare	tiltak	for	å	utbedre	sikkerhetsmanglene.

26)	 Videre	har	vedkommende	myndigheter	i	Italia	påbegynt	
et	 omfattende	 samarbeidsprosjekt	 med	 vedkommende	
myndigheter	 i	 Albania	 som	 skal	 begynne	 i	 september	
2010,	 for	å	bistå	disse	myndighetene	 i	 å	bygge	opp	sin	
faglige	og	administrative	kompetanse.

27)	 De	 høringene	 som	 ble	 gjennomført	 28.	 mai	 2010	 med	
vedkommende	 myndigheter	 i	 Albania	 og	 EASA	 med	
deltakelse	 av	 vedkommende	 myndigheter	 i	 Italia,	
bekreftet	 at	gjennomføringen	av	denne	handlingsplanen	
er	 i	 gang	 og	 følger	 tidsplanen.	En	 første	 serie	 av	 tiltak	
er	 blitt	 fullført	 og	 representerer	 en	 viktig	 endring	
sammenlignet	med	det	tidligere	systemet.	En	uavhengig	
albansk	 sivil	 luftfartsmyndighet	 (ACAA)	 er	 opprettet	
og	 har	 vært	 i	 drift	 siden	 mai	 2010;	 den	 nyetablerte	
myndigheten	ACAA	 trakk	 tilbake	 alle	 tidligere	 unntak	
som	var	gitt	til	bransjen,	og	fastslo	overfor	foretakene	at	
dersom	 disse	 ikke	 overholdt	 relevant	 lovgivning	 innen	
1.	 juni	 2010,	 ville	 de	 bli	 utsatt	 for	 håndhevingstiltak	
som	 oppheving,	 begrensning	 eller	 tilbakekalling	 av	 de	
godkjenningene	 de	 allerede	 hadde.	 ACAA	 ble	 invitert	
til	 Flysikkerhetskomiteen	 for	 å	 rapportere	 om	 den	 nye	
sertifiseringen	av	luftfartsselskaper.

28)	 ACAA	ble	hørt	av	Flysikkerhetskomiteen	21.	 juni	2010	
og	 bekreftet	 at	 Belle	Air	 og	Albanian	Airlines	 var	 blitt	
sertifisert	på	nytt	i	juni	2010	i	samsvar	med	de	relevante	
sikkerhetsregler.	De	informerte	også	om	at	Star	Airways’	
godkjenningssertifikatet	 for	 luftfartsselskap	 (AOC)	 var	
midlertidig	opphevet.	Videre	forpliktet	ACAA	seg	inntil	
videre	til	ikke	å	utstede	flere	godkjenningssertifikater.

29)	 ACAA	 oppfordres	 sterkt	 til	 å	 treffe	 de	 nødvendige	
tiltak	 for	 fortsatt	 effektiv	 og	 rask	 gjennomføring	 av	
handlingsplanen	 som	 er	 avtalt	 med	 EASA,	 og	 til	 å	
prioritere	utbedringen	av	de	mangler	som	er	påvist,	og	som	
innebærer	 sikkerhetsrisikoer	 dersom	 de	 ikke	 korrigeres	
raskt.	ACAA	 oppfordres	 særlig	 til	 å	 øke	 tempoet	 i	 sin	
kapasitetsbygging,	 og	 til	 å	 sikre	 at	 det	 løpende	 tilsynet	
med	 sikkerheten	 hos	 alle	 luftfartsselskaper	 som	 er	
sertifisert	 i	 Albania,	 gjennomføres	 i	 samsvar	 med	
gjeldende	 sikkerhetsregler,	 og	 at	 det	 treffes	 nødvendige	
håndhevingstiltak.

30)	 ACAA	 forpliktet	 seg	 til	 å	 rapportere	 jevnlig	 om	 de	
framskritt	 som	 gjøres	 i	 gjennomføringen	 av	 planen	 for	
korrigerende	 tiltak.	 Kommisjonen,	 bistått	 av	 EASA	
og	 med	 medlemsstatenes	 støtte,	 vil	 fortsatt	 overvåke	
hvor	effektive	de	tiltakene	som	treffes	av	ACAA,	er,	og	
sikkerhetsnivået	til	luftfartsselskaper	lisensiert	i	Albania.



Nr.	76/906 17.12.2015EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

Luftfartsselskaper	fra	Kongeriket	Kambodsja

31)	 Vedkommende	 myndigheter	 i	 Kambodsja	 (SSCA)	
informerte	 om	 ytterligere	 framskritt	 i	 gjennomføringen	
av	 deres	 plan	 for	 korrigerende	 tiltak	 som	 er	 utarbeidet	
for	å	utbedre	de	mangler	som	ble	påvist	av	ICAO	under	
tilsynet	utført	i	2007	innenfor	rammen	av	landets	USOAP	
(program	for	sikkerhetstilsyn).

32)	 ICAOs	 samordnings-	 og	 valideringsgruppe	 (ICVM)	
bekreftet	 26.-29.	 oktober	 2009	 at	 det	 har	 skjedd	
visse	 framskritt	 etter	 at	 manglende	 effektivitet	 i	
gjennomføringen	 av	 ICAOs	 standarder	 ble	 fastslått	 i	
oktober	2009	med	58	%,	ned	fra	71	%	i	2007.	Gruppen	
konkluderte	 imidlertid	 også	 med	 et	 behov	 for	 fortsatt	
effektiv	 gjennomføring	 av	 alle	 korrigerende	 tiltak,	
særlig	med	hensyn	 til	organiseringen	av	SSCA	og	dens	
kapasitetsbygging.

33)	 SSCA	 rapporterte	 at	 de	 gjenværende	 luftfarts-
selskapene	 som	 er	 lisensiert	 i	 Kambodsja,	 har	 fått	 sine	
godkjenningssertifikater	 (AOC-er)	 enten	 midlertidig	
opphevet	 eller	 tilbakekalt.	 Dette	 gjelder	 særlig	
godkjenningssertifikatet	 til	 Helicopter	 Cambodia,	
som	 utløp	 15.	 oktober	 2009	 og	 ikke	 ble	 fornyet,	
godkjenningssertifikatet	 til	 Sokha	 Airlines,	 som	
ble	 tilbakekalt	 27.	 oktober	 2009,	 og	 godkjennings-
sertifikatene	 til	 Angkor	 Airways	 og	 PMT	 Air,	 som	
ble	 tilbakekalt	 21.	 april	 2010.	 Som	 følge	 av	 dette	 har		
ICAO	strøket	punktet	om	betydelige	sikkerhetsproblemer	
med	 luftfartsselskaper	 lisensiert	 i	 Kongeriket	
Kambodsja(1).

34)	 SSCA	 informerte	 også	 om	 at	 det	 hos	 Siem	 Reap	
International	 Airways,	 hvis	 godkjenningssertifikat	 er	
midlertidig	 opphevet,	 siden	 januar	 2009	 har	 pågått	 en	
prosess	 for	 å	 fornye	 sertifiseringen.	 SSCA	 uttalte	 at	
luftfartsselskapet	 hadde	 fått	 en	 frist	 på	 ytterligere	 4	
måneder	 til	 å	 fullføre	 prosessen,	 og	 dersom	 dette	 ikke	
skjedde,	 ville	 selskapets	 godkjenningssertifikat	 trekkes	
tilbake.	 Gitt	 usikkerheten	 med	 hensyn	 til	 situasjonen	
i	 Siem	 Reap	 International	 Airways	 er	 vurderingen	 på	
grunnlag	av	de	 felles	kriterier	 at	dette	 luftfartsselskapet	
fremdeles	bør	være	oppført	i	vedlegg	A.

35)	 Kommisjonen	 merker	 seg	 de	 håndhevingstiltakene	
som	 SSCA	 har	 truffet,	 og	 de	 framskritt	 som	 er	 gjort	 i	
gjennomføringen	 av	 planen	 for	 korrigerende	 tiltak	med	
sikte	 på	 å	 utbedre	 de	 mangler	 ICAO	 har	 påvist,	 og	 er	
klar	 til	 å	 støtte	 kapasitetsbyggingen	 hos	 vedkommende	
myndigheter	i	Kongeriket	Kambodsja	gjennom	målrettet	
faglig	bistand.

Luftfartsselskaper	 fra	 Den	 demokratiske	 republikk	
Kongo

36)	 Alle	 luftfartsselskaper	 sertifisert	 i	 Den	 demokratiske	
republikk	Kongo	er	underlagt	driftsforbud	 innenfor	EU	
og	 er	 oppført	 i	 vedlegg	 A.	 Kommisjonen	 har	 mottatt	
opplysninger	 om	 at	 vedkommende	 myndigheter	 i	
Den	 demokratiske	 republikk	 Kongo	 har	 utstedt	 et	

(1)	 Betraktning	12	i	forordning	(EF)	nr.	1131/2008	av	14.	november	2008	(EUT	
L	306	av	15.11.2009,	s.	48).

godkjenningssertifikat	 (AOC)	 til	 luftfartsselskapet		
Congo	 Express.	 Kommisjonen	 har	 forhørt	 seg	 med	
vedkommende	 myndigheter	 i	 Den	 demokratiske	
republikk	Kongo	for	å	få	bekreftet	disse	opplysningene.	
Disse	myndighetene	har	ikke	besvart	henvendelsen.

37)	 Siden	 det	 ikke	 foreligger	 noen	 dokumentasjon	 av	
endringer	 i	 kapasiteten	 til	 vedkommende	myndigheter	 i	
Den	demokratiske	republikk	Kongo	til	å	sikre	tilsyn	med	
luftfartsselskaper	lisensiert	i	denne	staten	i	samsvar	med	
de	relevante	sikkerhetsstandardene,	anses	det	på	grunnlag	
av	de	 felles	kriteriene	 at	Congo	Express	bør	oppføres	 i	
vedlegg	A.

Luftfartsselskaper	fra	Republikken	Gabon

38)	 På	 anmodning	 fra	 Kommisjonen	 har	 Det	 europeiske	
flysikkerhetsbyrå	(EASA)	foretatt	et	besøk	med	sikte	på	
å	yte	faglig	bistand	til	Republikken	Gabon	11.-15.	januar	
2010.	Av	 rapporten	 etter	 dette	 besøket,	 offentliggjort	 6.	
april	 2010,	 framgår	 det	 at	 vedkommende	 myndigheter	
i	Gabon	 (ANAC)	 arbeider	med	 å	 utbedre	 de	manglene	
som	ble	påvist	 av	 ICAO	 i	 dets	 tilsyn	utført	 i	mai	 2007	
innenfor	rammen	av	landets	USOAP-program.	Rapporten	
legger	 imidlertid	 også	 vekt	 på	 behovet	 for	 fortsatt	
kapasitetsbygging	i	ANAC	ved	tilstrekkelig	budsjettering	
og	 ytterligere	 rekruttering	 og	 opplæring	 av	 kvalifiserte	
inspektører	samt	behovet	for	å	sikre	at	det	fortsatt	føres	
tilsyn	 med	 luftfartsselskaper	 lisensiert	 i	 Republikken	
Gabon.	Rapporten	 inneholder	en	plan	som	er	utarbeidet	
i	 samarbeid	 med	 ANAC,	 der	 det	 fastslås	 hvilke	
korrigerende	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 og	 nyttige	 for	 å	
utbedre	de	mangler	 som	ICAO	har	påvist.	 I	henhold	 til	
denne	planen	er	det	ikke	ventet	at	de	nødvendige	tiltakene	
er	fullført	før	begynnelsen	av	2011.

39)	 Vedkommende	 myndigheter	 i	 Gabon	 (ANAC)	 har	
anmodet	 om	 å	 få	 framlegge	 sine	 synspunkter	 for	
Flysikkerhetskomiteen	for	å	presentere	de	framskritt	som	
er	gjort	så	langt,	og	dette	skjedde	21.	juni	2010.	ANAC	
informerte	om	at	den	rettslige	rammen	på	dette	området	
er	i	ferd	med	å	bli	revidert	med	en	reform	av	lovgivningen	
om	sivil	luftfart	som	forventes	vedtatt	innen	31.	desember	
2010,	 og	 det	 utarbeides	 gradvis	 et	 omfattende	 sett	med	
luftfartsbestemmelser	i	Gabon	(RAG)	som	skal	tre	i	kraft	
trinnvis	i	løpet	av	2011.	ANAC	rapporterte	om	ytterligere	
framgang	 i	 sin	 kapasitetsbygging	 med	 rekruttering	 av	
ytterligere	inspektører,	hvorav	7	er	i	ferd	med	å	kvalifisere	
seg.	 Videre	 rapporterte	ANAC	 om	 framgang	 i	 tilsynet	
med	 luftfartsselskapene	 og	 håndhevingen	 av	 gjeldende	
sikkerhetsbestemmelser	(RACAM),	som	viser	seg	ved	at	
godkjenningssertifikatet	til	SCD	Aviation	ble	midlertidig	
opphevet	 16.	 oktober	 2009,	 ved	 at	 det	 er	 gitt	 advarsler	
til	 luftfartsselskapene	 Air	 Service,	 Gabon	 Airlines,	
National	 Regional	 Transport	 og	 SN2AG	 samt	 pålagt	
bøter	 til	 luftfartsselskapene	Allegiance	 og	 Sky	 Gabon.	
Antallet	og	arten	av	noen	av	de	påviste	manglene	tilsier	
at	ytterligere	håndhevingstiltak	kan	bli	nødvendig	dersom	
luftfartsselskapene	 ikke	 gjennomfører	 de	 relevante	
sikkerhetsstandardene.
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40)	 Afrijet	 Business	 Services,	 som	 er	 lisensiert	 i	 Gabon,	
anmodet	 om	 å	 bli	 hørt	 av	 Flysikkerhetskomiteen	 med	
sikte	 på	 å	 få	 opphevet	 de	 gjeldende	 begrensningene	
som	 er	 pålagt	 luftfartøyet	 av	 typen	 Falcon	 900B	 med	
registreringsmerke	 TR-AFR,	 og	 har	 inngitt	 en	 skriftlig	
redegjørelse	 om	 dette.	 Luftfartsselskapet	 forsikret	 at	
driften	 og	 vedlikeholdet	 av	 nevnte	 luftfartøy	 blir	 utført	
i	 samsvar	 med	 relevante	 sikkerhetsstandarder,	 og	 dette	
ble	 også	 bekreftet	 av	ANAC.	 Følgelig	 og	 på	 grunnlag	
av	de	 felles	kriterier	er	vurderingen	at	det	 ikke	er	noen	
grunn	 til	 å	 legge	 begrensninger	 på	 driften	 av	 Afrijet	
Business	Services	som	utføres	med	luftfartøyet	av	typen	
Falcon	 900B	 med	 registreringsmerke	 TR-AFR,	 og	 at	
dette	luftfartøyet	bør	oppføres	på	listen	i	vedlegg	B	over	
de	 luftfartøyer	 som	 luftfartsselskapet	 har	 tillatelse	 til	 å	
benytte	i	EU.

41)	 Så	 langt	 er	 det	 ikke	 framlagt	 for	 Kommisjonen	 noen	
dokumentasjon	 på	 full	 gjennomføring	 av	 relevante	
utbedringstiltak	hos	de	luftfartsselskapene	som	omfattes	
av	 fellesskapslisten,	 og	 disse	 luftfartsselskapenes	
ansvarlige	 tilsynsmyndigheter.	 På	 grunnlag	 av	 de	 felles	
kriterier	er	derfor	vurderingen	at	disse	luftfartsselskapene	
fortsatt	bør	være	underlagt	enten	driftsforbud	(vedlegg	A)	
eller	driftsbegrensninger	(vedlegg	B).

42)	 Kommisjonen	 ser	 med	 tilfredshet	 på	 framgangen	 i	
gjennomføringen	 av	 planen	 for	 korrigerende	 tiltak	 som	
er	rettet	mot	å	utbedre	de	manglene	ICAO	har	påvist,	og	
i	kapasitetsbyggingen	hos	vedkommende	myndigheter	 i	
Gabon,	og	er	klar	til	å	bistå,	bl.a.	med	et	besøk	på	stedet	
for	 å	 vurdere	 det	 som	 er	 oppnådd,	 når	 den	 rettslige	
rammen	er	på	plass.

Luftfartsselskaper	fra	Republikken	Indonesia

43)	 Vedkommende	 myndigheter	 i	 Indonesia	 (DGCA)	 har	
rapportert	 om	 store	 framskritt	 i	 retning	 av	 å	 utbedre	
alle	 de	 mangler	 som	 ble	 påvist	 av	 ICAO	 i	 tilsynet	 de	
utførte	 i	 februar	 2007	 innenfor	 rammen	 av	 USOAP.	
ICAOs	 samordnings-	 og	 valideringsgruppe	 (ICVM)	
bekreftet	 i	 august	 2009	 om	 vesentlige	 framskritt,	 som	
også	viste	seg	ved	at	mangelen	på	effektiv	gjennomføring	
av	 ICAO-standarder	 var	 redusert	 til	 20	 %.	 DGCA	
rapporterte	til	ICAO	19.	mars	2010	om	at	de	gjenværende	
korrigerende	tiltakene	var	fullført.

44)	 DGCA	 informerte	 om	 utviklingen	 av	 deres	
luftsikkerhetstilsyn,	 med	 en	 stor	 økning	 i	 DGCAs	
budsjett	 i	 2009	 og	 2010,	 rekruttering	 av	 ytterligere	 25	
luftfartsinspektører	 og	 8	 kabinsikkerhetsinspektører		
samt	utstrakt	faglig	bistand	fra	ICAO	og	fra	myndighetene	
for	 sivil	 luftfart	 i	 Australia	 og	 Nederland,	 noe	 som	
gjorde	 det	mulig	 å	 ytterligere	 ajourføre	 bestemmelsene	
om	 sikkerhet	 i	 sivil	 luftfart	 (CASR,	 Civil	 Aviation	
Safety	 Regulations)	 og	 å	 styrke	 tilsynet	 med	 flere	
luftfartsselskaper.

45)	 Vedkommende	 myndigheter	 i	 Indonesia	 (DGCA)	
anmodet	 om	 å	 få	 framlegge	 sine	 synspunkter	 for	
Flysikkerhetskomiteen	 med	 sikte	 på	 å	 oppheve	
de	 gjeldende	 begrensningene	 som	 er	 pålagt	 de	 tre	
luftfartsselskapene	Indonesia	Air	Asia,	Metro	Batavia	og	
Lion	Air,	og	inngav	skriftlige	og	muntlige	redegjørelser	
om	dette	22.	juni	2010.

46)	 Redegjørelsene	 fra	 Indonesia	 Air	 Asia	 og	 fra	 DGCA	
bekreftet	 at	 Indonesia	 Air	 Asia	 ble	 sertifisert	 på	 nytt	
30.	 september	 2009	 i	 samsvar	 med	 CASR	 og	 at	 dette	
luftfartsselskapet	 er	 underlagt	 fyllestgjørende	 tilsyn	 av	
DGCA.	 DGCA	 bekreftet	 at	 Indonesia	Air	Asia	 fullt	 ut	
oppfyller	 de	 relevante	 sikkerhetsstandardene.	 Følgelig	
og	på	grunnlag	av	de	 felles	kriteriene	er	vurderingen	at	
Indonesia	Air	Asia	bør	fjernes	fra	vedlegg	A.

47)	 Redegjørelsene	 fra	 Metro	 Batavia	 og	 DGCA	 bekreftet	
at	 dette	 luftfartsselskapet	 også	 ble	 sertifisert	 på	 nytt	
30.	 september	 2009	 i	 samsvar	med	 CASR,	 og	 at	 dette	
luftfartsselskapet	 er	 underlagt	 fyllestgjørende	 tilsyn	
av	 DGCA.	 DGCA	 bekreftet	 at	 Metro	 Batavia	 fullt	 ut	
oppfyller	 de	 relevante	 sikkerhetsstandardene.	 Følgelig	
og	på	grunnlag	av	de	 felles	kriteriene	er	vurderingen	at	
Metro	Batavia	bør	fjernes	fra	vedlegg	A.

48)	 Redegjørelsene	 fra	 Lion	 Air	 avslørte	 at	 dette	
luftfartsselskapet,	 som	 for	 tiden	 har	 en	 flåte	 på	 50	
luftfartøyer,	har	hatt	to	ulykker	og	to	alvorlige	hendelser	
siden	 2004.	 Lion	Air	 kunne	 imidlertid	 ikke	 framlegge	
tilstrekkelige	 opplysninger	 om	 disse	 ulykkene	 og	
hendelsene	 og	 deres	 årsaker,	 og	 kunne	 heller	 ikke	 vise	
at	fyllestgjørende	tiltak	er	truffet	for	forhindre	ytterligere	
gjentakelser,	 særlig	 i	 lys	 av	 den	 betydelige	 utviklingen	
av	flåten	som	er	forventet	i	årene	som	kommer.	I	tillegg	
var	 det	 ikke	 mulig	 å	 komme	 til	 noen	 konklusjon	 om	
fyllestgjørende	tilsyn	ved	DGCA	på	driftsområdet,	slik	det	
ble	vist	ved	mangelen	på	registrerte	funn	for	mer	enn	100	
luftfartsinspeksjoner	 registrert	 i	 2009	og	2010.	Følgelig	
og	på	grunnlag	av	de	 felles	kriteriene	er	vurderingen	at	
Lion	Air	fortsatt	bør	forbli	oppført	i	vedlegg	A.

49)	 Kommisjonen	 har	 så	 langt	 ikke	 mottatt	 noen		
dokumentasjon	 på	 full	 gjennomføring	 av	 relevante	
utbedringstiltak	 hos	 de	 andre	 luftfartsselskapene	 på	
fellesskapslisten.	 På	 grunnlag	 av	 de	 felles	 kriterier	 er	
derfor	vurderingen	at	disse	luftfartsselskapene	fortsatt	bør	
være	underlagt	driftsforbud	(vedlegg	A).
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50)	 Kommisjonen	 ser	med	 tilfredshet	 på	 den	 innsats	 og	 de	
framskritt	 som	 er	 gjort	 av	 vedkommende	 myndigheter	
i	 Indonesia	 med	 sikte	 på	 en	 bærekraftig	 løsning	 på	
sikkerhetsmanglene.

Luftfartsselskaper	fra	Republikken	Filippinene

51)	 I	 forbindelse	 med	 forordning	 nr.	 273/2010(1)	 har	
Kommisjonen	aktivt	fortsatt	høringer	med	vedkommende	
myndigheter	i	Filippinene	(CAAP)	om	de	tiltak	disse	har	
truffet	 for	 å	 bedre	 luftfartssikkerheten	 i	 Filippinene	 og	
overholde	relevante	sikkerhetsstandarder.

52)	 Vedkommende	 myndigheter	 i	 Filippinene	 (CAAP)	
informerte	om	at	de	har	satt	i	verk	en	rekke	tiltak,	særlig	
en	 omarbeiding	 av	 gjeldende	 gjennomføringsregler	
og	 –forskrifter	 som	 er	 forventet	 ferdig	 ved	 utløpet	 av	
2010,	ytterligere	kapasitetsbygging	i	CAAP	ved	hjelp	av	
overføring	av	kvalifiserte	inspektører	som	for	øyeblikket	
arbeider	for	ICAO	på	det	faglige	bistandsprosjektet,	som	
forventes	ferdigstilt	ved	utgangen	av	2010,	og	innleie	av	
ytterligere	personale,	nytt	tilsyn	og	ny	sertifisering	av	alle	
luftfartsselskaper,	herunder	dem	som	allerede	er	sertifisert	
av	CAAP	 før	mars	2010,	 samt	oppretting	 av	planer	 for	
kontinuerlig	tilsyn	for	alle	luftfartsselskaper	og	styrking	
av	håndhevingstiltak	i	tilfelle	påviste	sikkerhetsmangler.

53)	 CAAP	 informerte	 om	 at	 de	 19.	 mars	 2010	 midlertidig	
opphevet	 godkjenningssertifikatet	 (AOC-et)	 til	 Pacific	
East	Asia	Cargo	Airlines	(PEAC),	et	luftfartsselskap	som	
hadde	fortsatt	sin	drift	uten	å	være	behørig	sertifisert	av	
vedkommende	myndigheter	i	Filippinene.

54)	 Luftfartsselskapet	 Interisland	 Airlines	 Inc.,	 som	 ble	
sertifisert	 av	 CAAP	 16.	 mars	 2010,	 opplevde	 en	
dødsulykke	 21.	 april	 2010	 som	 involverte	 et	 luftfartøy	
som	var	omfattet	 av	 selskapets	AOC	av	 typen	Antonov	
12BP	 med	 registreringsmerke	 UP-AN216.	 CAAP,	
som	 etterforsket	 saken	 etter	 ulykken,	 bestemte	 seg	 23.	
april	 2010	 for	 å	 tilbakekalle	 godkjenningssertifikatet	
til	 Interisland	Airlines	 Inc,	 hvis	 drift	 deretter	 opphørte	
fullstendig.	Følgelig	og	på	grunnlag	av	de	felles	kriteriene	
er	vurderingen	at	Interisland	Airlines	Inc	bør	fjernes	fra	
vedlegg	A.

55)	 Philippine	 Airlines	 anmodet	 om	 bli	 hørt	 av	
Flysikkerhetskomiteen	 for	 å	 rapportere	 om	 sine	
seneste	 framskritt,	 og	 dette	 skjedde	 22.	 juni	 2010.	
Luftfartsselskapet	 bekreftet	 at	 det	 var	 i	 ferd	 med	 å	
gjennomgå	 et	 omfattende	 nytt	 sertifiseringstilsyn	 ved	

(1)	 Betraktning	74-87	i	forordning	(EF)	nr.	273/2010	av	30.	mars	2010	(EUT	L	
84	av	31.3.2010,	s.	33).

CAAP,	at	alle	korrigerende	tiltak	var	behørig	utført,	og	at	
et	nytt	AOC	ble	utstedt	17.	juni	2010.	Ettersom	denne	nye	
sertifiseringsprosessen	ble	avsluttet	så	nylig	og		tilhørende	
dokumentasjon	 framlagt	 så	 sent,	var	det	 imidlertid	 ikke	
mulig	å	verifisere	situasjonen	på	stedet	som	forventet.

56)	 Cebu	 Pacific	 Airlines	 anmodet	 om	 å	 bli	 hørt	 av	
Flysikkerhetskomiteen	 for	 å	 rapportere	 om	 sine	
seneste	 framskritt,	 og	 dette	 skjedde	 22.	 juni	 2010.	
Luftfartsselskapet	 bekreftet	 at	 det	 var	 i	 ferd	 med	 å	
gjennomgå	 et	 omfattende	 nytt	 sertifiseringstilsyn	 ved	
CAAP,	 og	 at	 de	 nødvendige	 korrigerende	 tiltak	 var	 i	
gang,	men	at	flere	av	disse	fremdeles	ikke	var	utført,	selv	
om	et	 nytt	 godkjenningssertifikat	 ble	 utstedt	 allerede	7.	
juni	2010,	med	driftsspesifikasjoner	begrenset	til	forbud	
mot	 transport	 av	 farlig	 gods	 og	 presisjonsinnflyginger	
i	 kategori	 II	 for	 ATR-72-flåten.	 Ettersom	 tilhørende	
dokumentasjon	 ble	 framlagt	 så	 sent	 og	 det	 fremdeles	
forelå	uutbedrede	sikkerhetsproblemer,	kunne	situasjonen	
imidlertid	ikke	som	forventet	verifiseres	på	stedet.

57)	 Det	 alvorlige	 sikkerhetsproblemet	 som	 ICAO	 påviste	
etter	 sitt	USOAP-tilsyn	 for	 Filippinene	 utført	 i	 oktober	
2009	 i	 alle	 stater	 som	 er	 part	 i	 Chicago-konvensjonen,	
og	som	påvirker	sikkerhetstilsynet	med	luftfartsselskaper	
lisensiert	i	Filippinene(2),	er	fortsatt	ikke	utbedret.	CAAP	
informerte	om	at	de	framla	en	omfattende	handlingsplan	
for	 ICAO	 for	 å	 utbedre	 de	 manglene	 som	 ble	 påvist	
av	 denne	 organisasjonen.	 CAAP	 unnlot	 imidlertid	 å	
oversende	 planen	 for	 korrigerende	 tiltak	 og	 ICAOs	
vurdering	 av	 denne.	 CAAP	 informerte	 også	 om	 at	
Filippinene	ikke	vil	være	i	stand	til	å	søke	om	en	revisjon	
av	 den	 gjeldende	 klassifiseringen	 hos	 de	 amerikanske	
luftfartsmyndighetene	FAA	før	i	fjerde	kvartal	2010.

58)	 Kommisjonen	 anerkjenner	 den	 innsats	 som	 er	 gjort	 av	
vedkommende	 myndigheter	 for	 å	 reformere	 systemet	
for	 sivil	 luftfart	 i	 Filippinene.	 I	 påvente	 av	 effektiv	
gjennomføring	av	fyllestgjørende	korrigerende	tiltak	for	
å	utbedre	de	manglene	som	er	påvist	av	amerikanske	FAA	
og	 ICAO,	 er	 imidlertid	 vurderingen	 at	 vedkommende	
myndigheter	i	Filippinene	på	dette	tidspunkt	ennå	ikke	på	
en	effektiv	måte	er	i	stand	til	å	gjennomføre	og	håndheve	de	
relevante	sikkerhetsstandardene	for	alle	luftfartsselskaper	
som	er	underlagt	deres	tilsyn.	Derfor	og	i	lys	av	de	felles	
kriteriene	 er	 vurderingen	 at	 alle	 luftfartsselskaper	 som	
er	 sertifisert	 i	 Filippinene,	 med	 unntak	 av	 Interisland	
Airlines	Inc,	fortsatt	bør	være	oppført	i	vedlegg	A.

59)	 Kommisjonen	 er	 klar	 til	 å	 støtte	 Filippinenes	 innsats	
ved	 et	 kontrollbesøk	 i	 nært	 samarbeid	 med	 ICAO	 og	
med	 deltakelse	 av	 medlemsstater	 og	 Det	 europeiske	
flysikkerhetsbyrå,	 om	 praktisk	 mulig	 før	 neste	
møte	 i	 Flysikkerhetskomiteen,	 for	 å	 kontrollere	 den	
framgangen	som	CAAP	har	gjort,	herunder	operatørenes	
sikkerhetsnivå.

(2)	 ICAOs	uttalelse	OPS/01.
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	 Iran	Air

60)	 I	 forbindelse	 med	 forordning	 (EF)	 nr.	 273/2010(1)	 har	
Kommisjonen,	bistått	av	Det	europeiske	flysikkerhetsbyrå	
og	med	støtte	fra	medlemsstatene,	utført	et	kontrollbesøk	
i	 Den	 islamske	 republikk	 Iran	 fra	 29.	 mai	 til	 3.	 juni	
2010	 for	 å	 kontrollere	 om	 de	 tiltak	 som	 er	meddelt	 av	
vedkommende	 myndigheter	 (CAO-IRI)	 og	 Iran	Air,	 er	
gjennomført	på	en	tilfredsstillende	måte.

61)	 Under	 dette	 besøket	 kunne	CAO-IRI	 vise	 at	 det	 hadde	
fått	 på	 plass	 et	 tilsynssystem	 på	 luftfartsområdet	 som	
er	 i	 samsvar	 med	 hensikten	 i	 ICAO-dokument	 8335	
—	 Manual of Procedures for Operations Inspection, 
Certification and Continued Surveillance.	I	tillegg	hadde	
myndigheten	 rettet	 opp	 en	 tidligere	 påvist	 svakhet	 i	
deres	framgangsmåter	for	 tilsynsoppfølging	ved	å	vedta	
et	 tredelt	 system	 for	 klassifisering	 av	 funn	 som	 gjør	 at	
alvorlige	 sikkerhetsspørsmål	 kan	 tas	 opp	 umiddelbart.	
Myndigheten	viste	også	at	den	hadde	truffet	tiltak	rettet	
mot	 sikkerhetsproblemer	 hos	 iranske	 luftfartsselskaper,	
særlig	hos	Iran	Air.

62)	 På	området	luftdyktighet	og	vedlikehold	var	det	imidlertid	
flere	 åpenbare	 svakheter	 i	 CAO-IRIs	 tilsyn	 med	 Iran	
Air,	 herunder	mangel	 på	 en	 detaljert	 gjennomgåelse	 av	
vedlikeholdsprogrammene	og	listene	med	minstekrav	til	
utstyr,	 noe	 som	 fører	 til	 at	myndigheten	 ikke	 oppdager	
feil	som	er	gjort	av	luftfartsselskapet.

63)	 I	 tillegg	kunne	CAO-IRI	 ikke	 framlegge	en	konsolidert	
liste	over	hendelser	som	hadde	funnet	sted	i	forbindelse	
med	flygingene	til	Iran	Air,	og	var	derfor	ikke	i	stand	til	
å	 bedømme	 luftfartsselskapets	 allmenne	 sikkerhetsnivå.	
CAO-IRI	 kunne	 imidlertid	 vise	 at	 de	 hadde	 utført	
nærmere	 undersøkelser	 av	 alle	 betydelige	 hendelser	 og	
deretter	kommet	med	anbefalinger.

64)	 Kontrollbesøket	 merket	 seg	 at	 CAO-IRI	 har	 vist	 sterk	
vilje	til	å	ta	i	bruk	moderne	sikkerhetsstyringsteknikker,	
samt	 at	 betydelige	 framskritt	 er	 gjort	 i	 de	 siste	 seks	
månedene.	 Gruppen	merket	 seg	 også	 CAIO-IRIs	 åpne,	
samarbeidsvillige	 og	 konstruktive	 tilnærmingsmåte	 i	
dets	 behandling	 av	mangler	 som	 deres	 framgangsmåter	
påviste.

65)	 Når	 det	 gjelder	 Iran	 Air,	 peker	 rapporten	 på	
betydelige	 mangler	 i	 håndteringen	 av	 luftdyktighet	
og	 vedlikehold.	 Særlig	 er	 det	 gjort	 grunnleggende	
feil	 i	 vedlikeholdsprogrammene,	 noe	 som	 fører	
til	 betydelige	 utelatelser	 fra	 programmene	 når	 det	
gjelder	 sikkerhetstilknyttet	 utstyr	 i	 flåten	 av	 Airbus	
A-320	 og	 fraktflyet	 Boeing	 747-200.	 Videre	 kunne	
vedlikeholdssystemet	 for	 flåten	 av	 Airbus	 A-320	 ikke	
sikre	 at	 utsatte	 punkter	 ble	 utbedret	 innenfor	 de	 angitte	
tidsrammene.	I	tillegg	fant	det	ikke	sted	noen	overvåking	
av	 flygedata	 på	 flåten	 av	Airbus	A-320,	 og	 graden	 av	
datainnsamling	 for	 de	 andre	 flåtene	 av	 luftfartøyer	 var	

(1)	 Betraktning	49	i	forordning	(EF)	nr.	273/2010	av	30.	mars	2010	(EUT	L	84	
av	31.3.2010,	s.	29).

svært	lav.	Videre	konkluderer	rapporten	med	at	selskapet	
ikke	tar	tak	i	grunnleggende	spørsmål	når	det	gjelder	sine	
luftfartøyers	kontinuerlige	 luftdyktighet.	Dette	er	 særlig	
åpenbart	i	håndteringen	av	luftfartøyene	Airbus	A320	og	
Boeing	727	og	747.

66)	 Rapporten	bemerker	imidlertid	også	klare	forbedringer	i	
kvalitetsstyringssystemet	og	sikkerhetsstyringsprosessene	
til	 Iran	 Air,	 særlig	 i	 bruken	 av	 luftfartsselskapets	
sikkerhetsrevisjoner	(Line	Oriented	Safety	Audits)	og	ved	
at	det	er	opprettet	et	høytstående	sikkerhetsråd	(High	Safety	
Council),	ledet	av	selskapets	administrerende	direktør	som	
har	som	oppgave	å	samordne	og	føre	tilsyn	med	aktiviteter	
rettet	mot	gjennomføring	av	solide	sikkerhetsstandarder	
i	driftsavdelingene.	Videre	merker	den	seg	den	åpne	og	
samarbeidsvillige	tilnærmingsmåten	til	å	løse	de	påviste	
sikkerhetsproblemene	og	luftfartsselskapets	vilje	til	å	ta	i	
bruk	moderne	sikkerhetsstyringsteknikker.

67)	 Iran	Air	ga	en	redegjørelse	for	Flysikkerhetskomiteen	og	
opplyste	samtidig	om	en	plan	for	korrigerende	tiltak	rettet	
mot	 de	 observasjonene	 som	 ble	 gjort	 under	 besøket	 på	
stedet.

68)	 Resultatene	 av	 inspeksjoner	 på	 bakken	 utført	 av	
medlemsstatene	 i	 regi	 av	 SAFA-programmet	 i	 de	 siste	
14	månedene	viser	en	stadig	bedring,	men	resultatene	for	
A-320-luftfartøyene	er	merkbart	dårligere	enn	for	andre	
av	luftfartsselskapets	luftfartøyer.

69)	 Som	et	resultat	av	de	verifiserte	manglene	for	kontinuerlig	
luftdyktighet	 og	 vedlikehold	 samt	 resultatene	 av	
SAFA-inspeksjonene	 er	 vurderingen	 at	 på	 grunnlag	
av	 de	 felles	 kriteriene	 bør	 alle	 luftfartøyer	 av	 typen	
A-320,	Boeing	B-727,	B-747	 serie	 -100,	Boeing	B-747	
serie	 -200	 og	 Boeing	 B-747-SP	 på	 luftfartsselskapets	
godkjenningssertifikat	 ikke	 tillates	 å	 drive	 i	 Den	
europeiske	 union,	 og	 disse	 luftfartøyene	 bør	 følgelig	
oppføres	i	vedlegg	B.	Luftfartsselskapet	bør	tillates	å	fly	
inn	i	Den	europeiske	union	forutsatt	at	dets	operasjoner	
er	strengt	begrenset	til	deres	nåværende	nivå	(hyppighet	
og	bestemmelsessteder)	med	det	luftfartøyet	som	tillates	i	
henhold	til	vedlegg	B.

70)	 Kommisjonen	vil	fortsatt	nøye	overvåke	prestasjonene	til	
Iran	Air.	Gitt	den	nåværende	situasjonen	når	det	gjelder	
tilsyn	som	utøves	av	vedkommende	myndigheter	i	Iran,	
henstiller	 imidlertid	 Flysikkerhetskomiteen	 sterkt	 til	
Kommisjonen	om	å	intensivere	sine	høringer	med	disse	
myndighetene	med	sikte	på	å	kunne	sørge	for	bærekraftige	
løsninger	 på	 de	 påviste	 sikkerhetsmanglene,	 og	
Kommisjonen	anmoder	derfor	CAO-IRI	om	å	oversende	
månedlige	rapporter	om	verifisering	av	gjennomføringen	
av	planen	for	korrigerende	tiltak	og	gi	opplysninger	om	all	
tilsynsvirksomhet	på	området	kontinuerlig	luftdyktighet,	
vedlikehold	og	drift	utført	av	CAO-IRI	hos	Iran	Air.
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71)	 Medlemsstatene	 skal	 fortsatt	 kontrollere	 om	 Iran	 Air	
overholder	 de	 relevante	 sikkerhetsstandardene,	 ved	 å	
prioritere	 inspeksjoner	 på	 bakken	 av	 luftfartøyer	 som	
tilhører	 dette	 luftfartsselskapet,	 i	 henhold	 til	 forordning	
(EF)	nr.	351/2008.

	 Luftfartsselskaper	fra	Den	russiske	føderasjon

72)	 Vedkommende	 myndigheter	 i	 Den	 russiske	 føderasjon	
meddelte	 Flysikkerhetskomiteen	 på	 dens	 møte	 22.	 juni	
2010	at	de	hadde	truffet	en	rekke	tiltak	for	å	bedre	tilsynet	
med	 visse	 luftfartsselskaper	 etter	 opplysninger	 mottatt	
av	 Kommisjonen	 6.	 mai	 som	 følge	 av	 inspeksjoner	 på	
bakken,	 om	 et	 økende	 antall	mangler	 som	 innvirker	 på	
sikkerheten.

73)	 De	 informerte	 særlig	 om	 at	 luftfartsselskapet	 YAK	
Service	etter	deres	beslutning	av	18.	mai	2010	ikke	hadde		
tillatelse	 til	 å	 operere	 i	 luftrommet	 til	 stater	 tilsluttet	
Den	 europeiske	 konferanse	 for	 sivil	 luftfart	 (ECAC).	
Dersom	 denne	 beslutningen	 ikke	 blir	 håndhevet,	
forbeholder	imidlertid	Kommisjonen	seg	retten	til	å	treffe	
hensiktsmessige	tiltak	i	samsvar	med	forordning	(EF)	nr.	
2111/2005	med	hensyn	til	dette	luftfartsselskapet.

74)	 Som	 i	 tidligere	 ajourføringer	 av	 forordning	 (EF)	 nr.	
474/2006	underrettet	 vedkommende	myndigheter	 i	Den	
russiske	 føderasjon	 Flysikkerhetskomiteen	 om	 at	 de	
som	 en	 del	 av	 en	 prosess	 for	 kontinuerlig	 tilsyn	 med	
luftdyktigheten	til	luftfartøyer	i	deres	register	har	endret	
sin	 beslutning	 av	 25.	 april	 2008,	 der	 de	 utelukket	 13	
russiske	luftfartsselskaper	fra	flyginger	i		Den	europeiske	
union	 i	 luftfartsselskapene	 godkjenningssertifikater	
(AOC).	Disse	 luftfartøyene	var	 ikke	utstyrt	 for	å	kunne	
utføre	 internasjonale	 flyginger	 i	 henhold	 til	 ICAOs	
standarder	 (ikke	 utstyrt	 med	 TAWS/E-GPWS),	 og/eller	
deres	 luftdyktighetsbevis	 var	 utløpt	 og/eller	 var	 ikke	
blitt	 fornyet.	 Flysikkerhetskomiteen	 mottok	 derfor	 en	
liste	over	alle	luftfartøyer	med	godkjenningssertifikat	for	
luftfartsselskap	i	Russland	sammen	med	tilhørende	utstyr.	
Basert	 på	 disse	 opplysningene	 ble	 følgende	 luftfartøyer	
utelukket	fra	drift	inn	til,	innenfor	og	ut	av	Den	europeiske	
union	fordi	de	ikke	hadde	det	utstyr	som	kreves	av	ICAO	
vedlegg	6:

a)	 Aircompany	Yakutia:	Antonov	AN-140:	RA-41250;	
AN-24RV:	 RA-46496,	 RA-46665,	 RA-47304,	 RA-
47352,	 RA-47353,	 RA-47360;	 AN-26:	 RA-26660;	
AN-24-RB:	 RA-46470,	 RA-46496,	 RA-46510,	
RA-46665,	 RA-47304,	 RA-47352,	 RA-47353,	 RA-
47360,	RA-47363.

b)	 Atlant	Soyuz:	Tupolev	TU-154M:	RA-85672	og	RA-
85682,	 begge	 luftfartøyer	 blir	 for	 øyeblikket	 drevet	
av	 andre	 luftfartsselskaper	 som	 er	 sertifisert	 i	 Den	
russiske	føderasjon.

c)	 Gazpromavia:	Tupolev	TU-154M:	RA-85625	og	RA-
85774;	Yakovlev	Yak-40:	RA-87511	 og	RA-88186;	
Yak-40K:	RA-21505,	RA-98109	og	RA-88300;	Yak-
42D:	RA-42437;	alle	(22)	helikoptre	av	typen	Kamov	
Ka-26	 (ukjent	 registrering);	 alle	 (49)	 helikoptre	 av	

typen	Mi-8	(ukjent	registrering);	alle	(11)	helikoptre	
av	 typen	 Mi-171	 (ukjent	 registrering);	 alle	 (8)	
helikoptre	 av	 typen	Mi-2	 (ukjent	 registrering);	 alle	
(1)	helikoptre	av	typen	EC-120B:	RA-04116.

d)	 Kavminvodyavia:	Tupolev	TU-154B:	RA-85494	 og	
RA-85457.

e)	 Krasnoyarsky	 Airlines:	 Luftfartøyet	 av	 typen	 TU-
154M	RA-85682,	tidligere	på	godkjenningssertifikatet	
til	 Krasnoyarsky	 Airlines	 som	 ble	 trukket	 tilbake	
i	 2009,	 blir	 for	 øyeblikket	 drevet	 av	 et	 annet	
luftfartsselskap	sertifisert	i	Den	russiske	føderasjon.

f)	 Kuban	Airlines:	Yakovlev	Yak-42:	 RA-42331,	 RA-
42336,	RA-42350,	RA-42538	og	RA-42541.

g)	 Orenburg	 Airlines:	 Tupolev	 TU-154B:	 RA-85602;	
alle	luftfartøyer	av	typen	TU-134	(ukjent	registrering);	
alle	 luftfartøyer	 av	 typen	 Antonov	 An-24	 (ukjent	
registrering);	alle	 luftfartøyer	av	 typen	An-2	(ukjent	
registrering);	 alle	 helikoptre	 av	 typen	Mi-2	 (ukjent	
registrering);	 alle	 helikoptre	 av	 typen	Mi-8	 (ukjent	
registrering).

h)	 Siberia	Airlines:	Tupolev	–	ingen	luftfartøyer.

i)	 Tatarstan	 Airlines:	 Yakovlev	 Yak-42D:	 RA-42374,	
RA-42433;	 alle	 luftfartøyer	 av	 typen	 Tupolev	 TU-
134A,	 herunder	 RA-65065	 og	 RA-65102;	 alle	
luftfartøyer	 av	 typen	 Antonov	 AN-24RV,	 herunder	
RA-46625	 og	 RA-47818;	 luftfartøyet	 av	 typen	
AN24RV	 med	 registreringsmerke	 RA-46625	 og	
RA-47818	drives	for	øyeblikket	av	et	annen	russisk	
luftfartsselskap.

j)	 Ural	 Airlines:	 Tupolev	 TU-154B:	 RA-85508	
(luftfartøyene	 RA-85319,	 RA-85337,	 RA-85357,	
RA-85375,	RA-85374	og	RA-85432	er	for	øyeblikket	
ikke	i	drift	av	økonomiske	årsaker).

k)	 UTAir:	 Tupolev	 TU-154M:	 RA-85733,	 RA-85755,	
RA-85806,	 RA-85820;	 alle	 (25)	 luftfartøyer	 av	
typen	 TU-134:	 RA-65024,	 RA-65033,	 RA-65127,	
RA-65148,	 RA-65560,	 RA-65572,	 RA-65575,	 RA-
65607,	RA-65608,	RA-65609,	RA-65611,	RA-65613,	
RA-65616,	 RA-65620,	 RA-65622,	 RA-65728,	 RA-
65755,	RA-65777,	RA-65780,	RA-65793,	RA-65901,	
RA-65902	og	RA-65977;	luftfartøyene	RA-65143	og	
RA-65916	drives	av	et	annet	russisk	luftfartsselskap;	
alle	 (1)	 luftfartøyer	 av	 typen	TU-134B:	RA-65726;	
alle	(10)	luftfartøyer	av	typen	Yakovlev	Yak-40:	RA-
87348	 (for	 øyeblikket	 ikke	 i	 drift	 av	 økonomiske	
årsaker),	 RA-87907,	 RA-87941,	 RA-87997,	 RA-
88209,	 RA-88227	 og	RA-88280;	 alle	 helikoptre	 av	
typen	Mil-26:	(ukjent	registrering);	alle	helikoptre	av	
typen	Mil-10:	(ukjent	registrering);	alle	helikoptre	av	
typen	Mil-8	 (ukjent	 registrering);	 alle	 helikoptre	 av	
typen	AS-355	(ukjent	registrering);	alle	helikoptre	av	
typen	 BO-105	 (ukjent	 registrering);	 luftfartøyet	 av	
typen	 AN-24B:	 RA-46388,	 luftfartøyet	 RA-46267	
og	RA-47289	og	luftfartøyet	av	typen	AN-24RV	RA-
46509,	 RA-46519	 og	 RA-47800	 drives	 av	 et	 annet	
russisk	luftfartsselskap.
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l)	 Rossija	 (STC	Russia):	Tupolev	TU-134:	RA-65979,	
luftfartøyene	RA-65904,	RA-65905,	RA-65911,	RA-
65921	 og	RA-65555	 blir	 drevet	 av	 et	 annet	 russisk	
luftfartsselskap;	Ilyushin	IL-18:	RA-75454	drives	av	
et	 annet	 russisk	 luftfartsselskap;	 Yakovlev	 Yak-40:	
RA-87203,	 RA-87968,	 RA-87971,	 RA-87972	 og	
RA-88200	drives	av	et	annet	russisk	luftfartsselskap.

75)	 For	 å	 bedre	 samarbeidet	 med	 Kommisjonen	 og	
medlemsstatene	 anmodet	 Flysikkerhetskomiteen	
vedkommende	 myndigheter	 i	 Den	 russiske	 føderasjon	
om	 å	 utpeke	 et	 kontaktorgan	 for	 all	 kommunikasjon	
med	 medlemmene	 av	 Flysikkerhetskomiteen	 for	 saker	
som	 gjelder	 resultater	 av	 inspeksjoner	 på	 bakken	
utført	 på	 russiske	 luftfartsselskaper	 ved	 lufthavner	 i	
EU,	 og	 de	 tilsvarende	 inspeksjonene	 som	 utføres	 på	
luftfartsselskaper	 i	 EU	 ved	 lufthavner	 i	 Den	 russiske	
føderasjon,	 samt	 å	 arbeide	 for	 større	 åpenhet	 ved	
utveksling	av	sikkerhetsdata.

76)	 Videre	 og	 innenfor	 rammen	 av	 bedre	 samarbeid	 og	 for	
å	 sikre	 rettssikkerheten	 og	 hensiktsmessig	 håndheving	
av	 tiltak	 som	er	 truffet	 for	 å	 utelukke	 luftfartsselskaper	
og	 luftfartøyer	 som	 ikke	 overholder	 de	 relevante	
sikkerhetsstandardene,	 ble	 det	 avtalt	 at	 vedkommende	
myndigheter	 i	 Den	 russiske	 føderasjon	 sammen	 med	
Kommisjonen	 og	 medlemsstatene	 før	 neste	 møte	
i	 Flysikkerhetskomiteen	 skal	 revidere	 den	 felles	
beslutningen	 til	 Europakommisjonen	 og	 de	 nevnte	
myndighetene	av	24.	 april	2008.	Flysikkerhetskomiteen	
sa	 seg	klar	 til	 å	 evaluere	de	 framskritt	 som	er	gjort,	 på	
sitt	neste	møte	og,	der	dette	er	hensiktsmessig,	anmode	
Kommisjonen	 om	 å	 framlegge	 de	 nødvendige	 tiltakene	
innenfor	rammen	av	forordning	(EF)	nr.	2111/2005.

77)	 I	 mellomtiden	 skal	 medlemsstatene	 fortsatt	 kontrollere	
effektiv	 overholdelse	 av	 relevante	 sikkerhetsstandarder	
ved	å	prioritere	inspeksjoner	på	bakken	av	luftfartøyer	fra	
dette	 luftfartsselskapet	 i	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	
351/2008,	for	å	sikre	at	antallet	inspeksjoner	av	russiske	

	 luftfartsselskaper	vil	intensiveres	for	å	gi	grunnlag	for	en	
revurdering	 av	 deres	 sak	 i	 løpet	 av	 tiden	 fram	 til	 neste	
møte	i	Flysikkerhetskomiteen	i	november	2010.

	 Generelle	betraktninger	om	øvrige	luftfartsselskaper	i	
vedlegg	A	og	B

78)	 Til	 tross	 for	særlige	anmodninger	 fra	Kommisjonen	har	
det	så	langt	ikke	kommet	inn	noen	dokumentasjon	av	den	
fullstendige	gjennomføringen	av	egnede	utbedringstiltak	
hos	 de	 øvrige	 luftfartsselskapene	 som	 er	 oppført	 på	
EUs	 liste	 av	 30.	 mars	 2010,	 eller	 hos	 de	 ansvarlige	
tilsynsmyndighetene	 for	 disse	 luftfartsselskapene.	 På	
grunnlag	 av	 de	 felles	 kriteriene	 er	 derfor	 vurderingen	
at	 disse	 luftfartsselskapene	 fortsatt	 bør	 være	 underlagt	
enten	driftsforbud	 (vedlegg	A)	 eller	 driftsbegrensninger	
(vedlegg	B).

79)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	med	
uttalelse	fra	Flysikkerhetskomiteen	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

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	dagen	etter	at	den	er	kunngjort	i	
Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget	i	Brussel,	5.	juli	2010.

 For Kommisjonen  
 på vegne av presidenten

	 Dacian	CIOLOŞ

 Medlem av Kommisjonen

___________
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 170 av 6.7.2010, s. 18-30.]


