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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 295/2012

av 3. april 2012

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

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 
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(2), 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 Unionen, omhandlet i kapittel II i 
forordning (EF) nr. 2111/2005, opprettet.

2) I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 2111/2005 har visse medlemsstater samt Det 
europeiske flysikkerhetsbyrå (heretter kalt «EASA») 
oversendt til Kommisjonen 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 
luftfartsselskaper direkte eller, dersom dette ikke var 
praktisk mulig, gjennom tilsynsmyndighetene om hvilke 
sentrale fakta og årsaker som vil bli lagt til grunn for en 
beslutning om å pålegge dem driftsforbud i Unionen 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 dokumentene som er framlagt 
av medlemsstatene, framlegge skriftlige merknader 
og innen ti virkedager gi en muntlig redegjørelse for 

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 98 av 4.4.2012, s. 13, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 135/2012 av 13. juli 2012 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 18.

(1) EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15.
(2) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 76.

Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen som ble 
opprettet ved rådsforordning (EØF) nr. 3922/1991 av 
16. desember 1991 om harmonisering av tekniske krav 
og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart(3).

5) Flysikkerhetskomiteen har hørt redegjørelser fra EASA 
om resultatene av gjennomgangen av revisjonsrapportene 
utført av Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart 
(heretter kalt «ICAO») innenfor rammen av ICAOs 
program for sikkerhetstilsyn (USOAP). Medlemsstatene 
ble anmodet om å prioritere inspeksjoner på bakken 
av luftfartsselskaper som har fått lisens i stater der 
ICAO har påvist betydelige sikkerhetsproblemer, eller 
der EASA har konkludert med betydelige mangler 
i sikkerhetstilsynsordningen. Uten at dette berører 
Kommisjonens rådspørring i henhold til forordning (EF) 
nr. 2111/2005, vil dette gjøre det mulig å skaffe ytterligere 
opplysninger om sikkerhetsytelsen til luftfartsselskaper 
som har fått lisens i nevnte stater.

6) Flysikkerhetskomiteen har hørt redegjørelser fra EASA 
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 luftfartsmyndighetenes administrative og faglige 
kapasitet med sikte på å løse saker der internasjonale 
standarder ikke er oppfylt. Medlemsstatene ble oppfordret 
til å svare på nevnte anmodninger på bilateralt plan og 
samordne med Kommisjonen og EASA.

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

 Luftfartsselskaper fra Den europeiske union

8) På bakgrunn av resultater fra inspeksjoner på bakken 
av luftfartøyer fra visse luftfartsselskaper i Unionen 
eller fra standardiseringsinspeksjoner utført av EASA, 
samt inspeksjoner og revisjoner foretatt av selskapenes 
nasjonale luftfartsmyndigheter på særlige områder, 
har visse medlemsstater truffet håndhevingstiltak. De 
opplyste Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen 
om nevnte tiltak: Tyskland opplyste at flere tyske 
luftfartsselskaper er underlagt forsterket tilsyn, herunder 
Air Alliance Express og Air Traffic GmbH Dusseldorf, 

(3) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4.
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Latvia opplyste at godkjenningssertifikatet til Inversija 
ble tilbakekalt 19. januar 2012, Italia opplyste at 
godkjenningssertifikatet til ItaliAirlines var tilbakekalt, 
og at lufttransportlisensen til Livingston fortsatt er 
opphevet, Hellas opplyste at den kommersielle lisensen 
til luftfartsselskapet Hellenic Imperial Airways per 28. 
februar 2012 ikke lenger var opphevet, men at selskapet 
fortsatt er under forsterket tilsyn, og at ytterligere 
tilsyn var innført for luftfartsselskapene Sky wings 
Airlines og Hermes Airlines, Nederland opplyste at 
godkjenningssertifikatet til Solid-air ble tilbakekalt 
28. desember 2011 og til Amsterdam Airlines 6. februar 
2012, Spania opplyste at godkjenningssertifikatet til 
Zorex ble opphevet 7. november 2011, Sverige opplyste 
at godkjenningssertifikatet til AirSweden Aviation AB ble 
tilbakekalt 10. januar 2012, at godkjenningssertifikatet til 
FlygCentrum AB ble tilbakekalt 16. desember 2011, og at 
Nova Air fortsatt er under forsterket tilsyn, og Romania 
opplyste at godkjenningssertifikatet til Direct Aero 
Services ble tilbakekalt 20. mars 2012.

 Luftfartsselskaper fra Republikken Albania

9) Som følge av beslutningen som ble tatt på det forrige 
møtet i Flysikkerhetskomiteen i november 2011(4), 
rapporterte vedkommende myndigheter i Albania om 
framskritt i gjennomføringen av handlingsplanen, men 
en viss forsinkelse når det gjelder langsiktige ansettelser 
av kvalifiserte inspektører. Albania oppfordres til å 
påskynde tiltakene for å øke tilsynsmyndighetens 
kapasitet. EASA vil fortsatt overvåke gjennomføringen 
av de korrigerende tiltakene og utføre en omfattende 
oppfølgingsinspeksjon i oktober 2012 for å bekrefte at 
handlingsplanene gjennomføres på en tilfredsstillende 
måte. Flysikkerhetskomiteen vil vurdere situasjonen på 
nytt avhengig av resultatene av denne inspeksjonen.

 Comlux Aruba N.V.

10) Vedkommende myndigheter i Frankrike rapporterte at de 
ikke kunne utstede en godkjenning til Comlux Aruba N.V., 
et luftfartsselskap som er sertifisert i Aruba, på grunn av 
sikkerhetsmangler som ble påvist under vurderingen av 
det tekniske spørreskjemaet framlagt av operatøren med 
sikte på å få landingstillatelse i nevnte medlemsstat, og 
meddelte sine konklusjoner til medlemsstatene gjennom 
SAFA-databasen(5).

11) På bakgrunn av nevnte mangler har Kommisjonen innledet 
samtaler med Arubas vedkommende myndigheter og 
luftfartsselskapet, uttrykt bekymring for sikkerheten 
ved driften av Comlux Aruba N.V. i EU og bedt om 
ytterligere opplysninger om de tiltak som vedkommende 
myndigheter og luftfartsselskapet har truffet for å utbedre 
manglene.

(4) Betraktning 14)-25) i forordning (EU) nr. 1197/2011 (EUT L 303 av 
22.11.2011, s. 15).

(5) Standardrapport nr. DGAC/F-2011-1879

12) Vedkommende myndigheter i Aruba og luftfartsselskapet 
framla en skriftlig redegjørelse og deltok på et møte 
med Kommisjonen, EASA og visse medlemmer i 
Flysikkerhetskomiteen 20. februar 2012. Selv om 
sikkerhetsmanglene som er påvist av Frankrike, synes 
å være utbedret, ble det på grunnlag av opplysningene 
som ble framlagt, påvist flere problemer med hensyn til 
operatørens hovedforetak. Luftfartsselskapet opplyste 
at kontoret i Aruba er begrenset til to sekretærer, og 
at hovedkontoret, der den operative kontrollen av 
luftfartsoperasjonene og den kontinuerlige luftdyktigheten 
utøves, ikke ligger i Aruba. Vedkommende myndigheter 
i Aruba opplyste imidlertid at de har foretatt en 
gjennomgang av den sivile luftfartslovgivningen for å 
sikre at luftfartsselskaper som er sertifisert i Aruba, har 
sitt hovedforetak i nevnte stat, og at Comlux Aruba ble 
anmodet om å dokumentere at selskapets hovedforetak 
ligger i Aruba, senest 1. august 2012.

13) Kommisjonen merket seg dette og vil fortsette å overvåke 
de administrative og rettslige tiltak som vedkommende 
myndigheter i Aruba treffer for å sikre at luftfartsselskaper 
som er sertifisert i Aruba, har sitt hovedforetak i Aruba.

 Luftfartsselskaper fra Den demokratiske republikk 
Kongo

14) Alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Den 
demokratiske republikk Kongo, har vært oppført i 
vedlegg A siden mars 2006(6). Det har framkommet 
opplysninger om at vedkommende myndigheter i Den 
demokratiske republikk Kongo har utstedt et nytt sertifikat 
til luftfartsselskapet Jet Congo Airways. Vedkommende 
myndigheter i Den demokratiske republikk Kongo har 
ikke svart på Kommisjonens anmodning om opplysninger 
og har ikke framlagt bevis på at sikkerhetstilsynet med 
nye luftfartsselskaper fullt ut overholder internasjonale 
sikkerhetsstandarder. På grunnlag av de felles kriterier 
er derfor vurderingen at dette luftfartsselskapet også bør 
oppføres i vedlegg A.

15) Siden forrige møte i Flysikkerhetskomiteen er det 
rapportert flere dødsulykker med luftfartsselskaper 
sertifisert i Den demokratiske republikk Kongo. 
30. januar 2012 havarerte et luftfartøy av typen Antonov 
28 med registreringsnummer 9Q-CUN som ble drevet av 
TRACEP Congo Aviation, noe som førte til at luftfartøyet 
ble totalskadet, og at fire personer omkom. 12. februar 
2012 havarerte et luftfartøy av typen Gulfstream IV med 
registreringsnummer N25A som ble drevet av Katanga 
Express, noe som førte til at luftfartøyet ble totalskadet, 
og at seks personer omkom. Vedkommende myndigheter 
i Den demokratiske republikk Kongo har imidlertid ikke 
svart på Kommisjonens anmodninger om opplysninger 
om de foreløpige funnene fra havarietterforskningen.

(6) Betraktning 60)-64) i forordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 2006 (EUT 
L 84 av 23.3.2006, s. 18).
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 Luftfartsselskaper fra Ekvatorial-Guinea

16) Alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Ekvatorial-
Guinea, har vært oppført i vedlegg A siden mars 
2006(7). Kommisjonen og EASA holdt et samråd 
med vedkommende myndigheter i Ekvatorial-Guinea 
(DGAC) 22. februar 2012. På møtet presenterte DGAC 
de framskritt som så langt var gjort for å avhjelpe 
sikkerhetsproblemene som ble påvist i ICAO-revisjonen 
som ble gjennomført innenfor rammen av USOAP i 2007.

17) DGAC framla for Kommisjonen bevis på tilbakekalling av 
godkjenningssertifikatene til følgende luftfartsselskaper: 
GETRA, Guinea Airways, UTAGE, Euroguineana 
de Aviacion y Transportes, General Work Aviacion, 
Star Equatorial Airlines og EGAMS. Ettersom disse 
luftfartsselskapene, som er sertifisert i Ekvatorial-Guinea, 
følgelig har innstilt sin virksomhet, bør de fjernes fra 
vedlegg A.

18) DGAC framla for Kommisjonen opplysninger som 
tyder på at det er blitt utstedt et godkjenningssertifikat 
til luftfartsselskapet Punto Azul. Ettersom DGAC ikke 
framla bevis på at sikkerhetstilsynet med luftfartsselskapet 
er gjennomført i overensstemmelse med internasjonale 
sikkerhetsstandarder, anses det imidlertid på grunnlag av 
de felles kriterier at det bør oppføres i vedlegg A.

19) Kommisjonen har merket seg framskrittene til DGAC 
og oppfordret dem til å fortsette arbeidet med å 
opprette et sivilt luftfartstilsyn i overensstemmelse med 
internasjonale sikkerhetsstandarder.

 Luftfartsselskaper fra Republikken Indonesia

20) Samtalene med vedkommende myndigheter i 
Indonesia (DGCA) fortsetter med sikte på å overvåke 
DGCAs framskritt i å sikre sikkerhetstilsyn med alle 
luftfartsselskaper som er sertifisert i Indonesia, i samsvar 
med internasjonale sikkerhetsstandarder. 7. februar 2012 
ble det holdt en videokonferanse mellom Kommisjonen, 
EASA og DGCA. DGCA bekreftet at de fortsetter å gjøre 
framskritt, og opplyste om ytterligere håndhevingstiltak 
mot visse luftfartsselskaper under deres tilsyn: Blant 
annet har godkjenningssertifikatene til Kartika Airlines, 
Mimika Air, Riau Airlines og Survei Udara Penas blitt 
opphevet.

21) DGCA opplyste og dokumenterte også at godkjennings-
sertifikatet til Megantara ble tilbakekalt 13. august 2010. 
På grunnlag av de felles kriterier er vurderingen derfor at 
dette luftfartsselskapet bør fjernes fra vedlegg A.

(7) Betraktning 65)-69) i forordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 2006 (EUT 
L 84 av 23.3.2006, s. 18).

22) DGCA opplyste videre at nye godkjenningssertifikater 
var blitt utstedt til TransNusa Aviation Mandiri 19. august 
2011, Enggang Air Service 1. mars 2010, Surya Air 
8. april 2011, Ersa Eastern Aviation 9. september 2011 
og Matthew Air Nusantara 20. september 2011. Ettersom 
DGCA ikke framla bevis på at sikkerhetstilsynet 
med luftfartsselskapene ivaretas i overensstemmelse 
med internasjonale sikkerhetsstandarder, anses det 
imidlertid på grunnlag av de felles kriterier at disse 
luftfartsselskapene bør oppføres i vedlegg A.

23) Kommisjonen har merket seg framskrittene til DGCA og 
oppfordret dem til å fortsette det solide arbeidet med å 
opprette et sivilt luftfartstilsyn i full overensstemmelse 
med internasjonale sikkerhetsstandarder, og vil vurdere 
saken på nytt før neste møte i Flysikkerhetskomiteen.

 Luftfartsselskaper fra Libya

24) På bakgrunn av dødsulykken 13. mai 2010 med et 
luftfartøy av typen Airbus A330 som drives av Afriqiyah 
Airways, og dokumenterte sikkerhetsmangler påvist 
av SAFA-programmet for Afriqiyah Airways(8) og 
United Aviation(9), innledet Kommisjonen samtaler med 
vedkommende myndigheter i Libya (LCAA) i oktober 
2010. Samtalene ble avbrutt av borgerkrigen i Libya.

25) Samtalene ble tatt opp igjen i oktober 2011, og 
LCAA opplyste at de hadde opphevet alle libyske 
godkjenningssertifikater (AOC-er) og ville gjennomføre 
en ny sertifiseringsprosess før opphevingen av 
godkjenningssertifikatene ble avsluttet. Under tilsynet som 
ble utført i forbindelse med den fornyede sertifiseringen, 
avdekket LCAA betydelige sikkerhetsproblemer hos 
Afriqiyah Airways, særlig innen pilotopplæring, mangel 
på vedlikeholdspersonell og utilstrekkelig utstyr til å 
utføre vedlikeholdsoppgaver. Likevel utstedte LCAA et 
godkjenningssertifikat til Afriqiyah Airways kort tid etter 
tilsynet.

26) Kommisjonen, EASA og flere medlemmer i 
Flysikkerhetskomiteen hadde ytterligere samtaler 
med LCAA, Afriqiyah Airways, Libyan Airlines og 
Global Aviation 22. februar 2012. Foreløpig har LCAA 
imidlertid ikke framlagt opplysningene det ble anmodet 
om, blant annet listen over luftfartsselskaper som er 
sertifisert i Libya, alle tilhørende godkjenningssertifikater 
og driftsspesifikasjoner, revisjonsrapportene som ble 
utarbeidet før opphevingene ble avsluttet, og bevis 
på at påviste avvik i revisjonene har blitt utbedret på 
tilfredsstillende måte. I tillegg opplyste de at det hadde 
oppstått problemer knyttet til undersøkelsen av Afriqiyah 
Airways-ulykken, og at det foreløpig ikke forelå noen 
konklusjon.

(8) DGAC/F-2010-1761; CAA-NL-2010-68; CAA-NL-2010-210; 
LBA/D-2010-656; DGAC/F-2010-850; ENAC-IT-2010-400; 
DGAC/F-2010-2060; DGAC/F-2010-1571; DGAC/F-2010-498

(9) LBA/D-2010-1258; DGAC/F-2010-841
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27) Libyas transportminister, LCAA, Afriqiyah Airways og 
Libyan Airlines gav presentasjoner for Flysikkerhets-
komiteen 20. mars 2012. Ministeren vedgikk at Libyas 
flysikkerhetssystem ikke er i samsvar med ICAO-
standardene. Han framla planer for å utbedre situasjonen 
med et treårig program med bistand fra eksterne 
flysikkerhetseksperter.

28) På møtet i Flysikkerhetskomiteen bekreftet ministeren, 
og LCAA bekreftet skriftlig 22. mars 2012, at 
libyske luftfartsselskaper på grunn av de påviste 
sikkerhetsmanglene ikke vil få tillatelse til å fly i Den 
europeiske union, Norge, Island og Sveits før tidligst 
22. november 2012, og at deres godkjenningssertifikater 
vil bli endret slik at disse begrensningene framgår. Han 
opplyste videre at en komité var blitt opprettet for å drive 
gjenoppbyggingen av det libyske flysikkerhetssystemet. 
Han opplyste at LCAA ville samarbeide tett 
med Kommisjonen og framlegge regelmessige 
framdriftsrapporter.

29) Komiteen merket seg de libyske myndigheters 
besluttsomhet og anmodet om at LCAA senest 
20. april 2012 framlegger for Kommisjonen en plan 
for korrigerende tiltak som omfatter alle utestående 
anmodninger om opplysninger, og fastsetter særlige tiltak 
og frister for å utbedre mangler i deres tilsynsordning.

30) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen anerkjente de 
betydelige problemene Libya står overfor etter konflikten, 
og merket seg ministerens besluttsomhet for å iverksette 
en gjenoppbyggingsprosess. Kommisjonen oppfordrer 
LCAA til å fortsette den åpne og konstruktive dialogen 
med Kommisjonen etter slutten på den nylige konflikten. 
Dersom LCAA ikke klarer å innføre begrensningene de 
har varslet, vil imidlertid Kommisjonen bli nødt til treffe 
umiddelbare beskyttelsestiltak i samsvar med artikkel 
5 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2111/2005.

31) Flysikkerhetssituasjonen i Libya vil bli vurdert på nytt 
av Flysikkerhetskomiteen i møtet som er planlagt i 
november 2012, der effekten av tiltakene som er truffet 
av vedkommende myndigheter i Lybia, vil bli vurdert.

 Luftfartsselskaper fra Den islamske republikk 
Mauritania

32) Alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Mauritania, 
har vært oppført i vedlegg A siden mars 2010(10). 

(10) Betraktning 43)-51) i forordning (EU) nr. 1071/2010 av 22. november 2010 
(EUT L 306 av 23.11.2010, s. 49).

Vedkommende myndigheter i Mauritania (ANAC) 
opplyste at det var blitt utstedt et nytt godkjennings-
sertifikat til luftfartsselskapet Mauritania Airlines, 
uten å dokumentere at sikkerhetstilsynet med 
selskapet er i samsvar med gjeldende internasjonale 
sikkerhetsstandarder. Godkjenningssertifikatet ble utstedt 
8. mai 2011 uten at det ble dokumentert at flere mangler 
som ble påvist under den første sertifiseringen av selskapet 
(gjennomgang av drifts- og vedlikeholdsrutinene i april 
2011 og kontroll på stedet mellom 3. og 5. mai 2011), var 
blitt utbedret før et nytt godkjenningssertifikat ble utstedt. 
Videre ble godkjenningssertifikatet utstedt uten at det på 
forhånd ble kontrollert at operatøren hadde de nødvendige 
godkjenninger for kontinuerlig luftdyktighet og 
vedlikehold. Det ble heller ikke framlagt dokumentasjon 
på at luftfartsselskapet er underlagt kontinuerlig tilsyn 
i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. På 
grunnlag av de felles kriterier er derfor vurderingen at 
også dette luftfartsselskapet bør oppføres i vedlegg A.

33) ANAC opplyste også at godkjenningssertifikatet til 
Mauritania Airways utløp 15. desember 2010 og ikke 
ble fornyet, ettersom selskapet innstilte sin virksomhet. 
På grunnlag av de felles kriterier er vurderingen derfor at 
dette luftfartsselskapet bør fjernes fra vedlegg A.

34) Mauritania opplyste at det var truffet effektive tiltak for 
å oppnå positive endringer i sikkerhetstilsynsordningen, 
herunder endringer i lovgivningen om sivil luftfart for 
å bringe den i samsvar med vedleggene til Chicago-
konvensjonen; dessuten er ANACs ledelse, oppbygning 
og bemanning endret. Videre er prosessene for sertifisering 
og løpende overvåking av luftfartsselskaper ajourført og 
vil tre i kraft i nær framtid.

35) ICAO konstaterte at Mauritania fortsatt ikke har utbedret 
alle mangler, men mente at Mauritanias innsats for å 
utbedre sikkerhetsmanglene som ble påvist i kontrollen 
i 2008, fortjener honnør. Staten har regelmessig framlagt 
ajourførte versjoner av sin plan for korrigerende tiltak 
og har rapportert om betydelige framskritt. ICAOs 
samordnede valideringsbesøk (ICVM) som er planlagt i 
mai 2012, blir viktig for å bekrefte framskrittene.

36) Kommisjonen ser med tilfredshet på framskrittene som 
vedkommende myndigheter i Mauritania rapporterer 
fra utbedringen av manglene som er påvist av ICAO, 
og oppfordrer myndighetene til fortsatt innsats i 
samarbeid med ICAO. Flysikkerhetskomiteen vil vurdere 
situasjonen på nytt avhengig av resultatene av ICAOs 
samordnede valideringsbesøk.
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 Pakistan International Airways

37) Kommisjonen har fortsatt samtalene med vedkommende 
myndigheter i Pakistan (PCAA) og Pakistan International 
Airways (PIA), og hadde et møte med dem 20. februar 
2012 for å vurdere framskrittene i gjennomføringen av 
deres plan for korrigerende tiltak.

38) PCAA rapporterte og framla bevis på at de har forsterket 
tilsynet med PIA, truffet lovgivningsmessige tiltak 
gjennom å oppheve visse vedlikeholdslisenser og krevd 
betydelige endringer i PIAs kvalitetsstyringssystem. De 
opplyste om det tilfredsstillende resultatet av ICAO-
revisjonen i juni 2011 og framla sine planer om å vedta 
nye forskrifter som omfatter EASAs del 145-regler.

39) PIA rapporterte at tiltakene beskrevet i planen over 
korrigerende tiltak var gjennomført, bortsett fra grundige 
kontroller av fire luftfartøyer som for øyeblikket 
gjennomgikk vedlikehold. De bekreftet at et omfattende 
opplæringsprogram var iverksatt, og at det vil bli 
videreført.

40) EASA opplyste Flysikkerhetskomiteen om at manglene 
som ble påvist i SAFA-inspeksjonene av PIAs luftfartøyer, 
hadde ført til at framgangsmåten for oppheving av EASAs 
del 145-godkjenning av vedlikeholdsorganisasjoner ble 
iverksatt 11. november 2011. EASA bemerket at PIAs 
plan for korrigerende tiltak tilsynelatende fokuserer på 
relevante sikkerhetsproblemer, men at man ikke kan 
stole på at PCAA faktisk overvåker resultatene av PIAs 
vedlikeholdsstandarder, noe som førte til at EASA 6. mars 
2012 ble nødt til å oppheve EASAs del 145-godkjenning.

41) Kommisjonen merket seg framskrittene til PCAA og PIA 
i å utbedre påviste sikkerhetsproblemer, men bekreftet 
at man vil treffe tiltak for å begrense sikkerhetsrisikoen 
dersom det oppstår hendelser som gir grunn til nye 
bekymringer. Medlemsstatene vil derfor fortsette å 
kontrollere at gjeldende sikkerhetsstandarder faktisk 
overholdes, gjennom å prioritere at inspeksjoner på 
bakken utføres på luftfartsselskapets luftfartøyer, i 
samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 351/2008 av 
16. april 2008 om gjennomføring av europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2004/36/EF når det gjelder prioritering 
av inspeksjoner på bakken av luftfartøyer som benytter 
lufthavner i Fellesskapet(11).

 Luftfartsselskaper fra Republikken Filippinene

42) Alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Filippinene, 
har vært oppført i vedlegg A siden 31. mars 2010(12). 

(11) EUT L 109 av 19.4.2008, s. 7.
(12) Betraktning 74)-87) i forordning (EU) nr. 273/2010 av 30. mars 2010 (EUT 

L 84 av 31.3.2010, s. 32).

Vedkommende myndigheter i Filippinene (CAAP) 
opplyste at det er utstedt nye godkjenningssertifikater 
til luftfartsselskapene Aero Equipment Aviation Inc, 
AirAsia Philippines Certeza Infosys Corp., Mid-
Sea Express, Southern Air Flight Services, NorthSky 
Air Inc. og Island Helicopter Services. CAAP ga 
imidlertid ikke tilstrekkelige svar på Kommisjonens 
anmodninger om opplysninger, idet det ikke ble 
framlagt godkjenningssertifikater og fullstendige 
driftsspesifikasjoner for nevnte luftfartsselskaper. 
CAAP dokumenterte heller ikke at sertifiseringen og 
det kontinuerlige tilsynet med nevnte luftfartsselskaper 
fullt ut er i samsvar med gjeldende internasjonale 
sikkerhetsstandarder. På grunnlag av de felles kriterier er 
derfor vurderingen at disse luftfartsselskapene også bør 
oppføres i vedlegg A.

43) Siden forrige møte i Flysikkerhetskomiteen er det 
rapportert om flere dødsulykker der luftfartsselskaper 
sertifisert i Filippinene har vært innblandet. Et luftfartøy 
av typen Beechcraft 65-80 med registreringsnummer RP-
C824 som ble drevet av Aviation Technology Innovator, 
krasjet inn i Felixberto Serrano Elementary School i 
nærheten av Manila 10. desember, noe som førte til at 
luftfartøyet ble totalskadet, og at 14 personer omkom. 
CAAP svarte ikke på Kommisjonens anmodninger 
om foreløpige funn fra ulykkesetterforskningen, men 
rapporterte bare at godkjenningssertifikatet var «inaktivt/
tilbakelevert», uten å oppgi tidspunktet eller relevant 
dokumentasjon for dette. Et luftfartøy av typen Cessna 
172S med registreringsnummer RP-C209 som ble drevet 
av Avia Tours, var involvert i en dødsulykke 4. mars 
2012, noe som førte til at luftfartøyet ble totalskadet, 
og at to personer omkom. Selv om CAAP framla 
midlertidige opplysninger om ulykken, var det ikke 
mulig å bekrefte gyldigheten av godkjenningssertifikatet, 
ettersom den foreløpige ulykkesrapporten viste at 
godkjenningssertifikatet er gyldig til 14. august 2012, 
mens det i følge CAAP utløp 14. februar 2012.

44) CAAP opplyste at flere operatører har et «inaktivt/
tilbakelevert» godkjenningssertifikat eller har blitt 
sertifisert på nytt i henhold til PCAR del 11 for å brukes til 
arbeidsflyging. CAAP kunne imidlertid ikke bevise at de 
tilsvarende godkjenningssertifikatene var blitt tilbakekalt, 
og at operatørene ikke lenger var involvert i kommersiell 
lufttransport. På grunnlag av de felles kriterier er derfor 
vurderingen at disse operatørene fortsatt bør være oppført 
i vedlegg A.

45) I januar 2012 utførte USAs føderale luftfartsmyndighet 
(FAA) en ukelang teknisk undersøkelse i Filippinene for 
å vurdere CAAPs framskritt i sitt arbeid for å overholde 
internasjonale sikkerhetsstandarder. CAAP kunne ikke 
framlegge detaljerte opplysninger om resultatet av 
denne undersøkelsen. Det er imidlertid ikke konstatert 
endringer i FAAs vurdering av Filippinene, som befinner 
seg i kategori 2, dvs. overholder ikke internasjonale 
sikkerhetsstandarder.
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 Luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon

46) Etter møtet i Flysikkerhetskomiteen i november 2011(13), 
der vedkommende myndigheter i Den russiske føderasjon 
(FATA) framla opplysninger og bevis på at det er 
innført begrensninger på deler av eller hele driften til 
luftfartsselskapene Aviastar-TU, UTAir-Cargo, Tatarstan 
Airlines, Daghestan Airlines, Yakutia og Vim Avia (Vim 
Airlines), har Kommisjonen aktivt fortsatt samrådet med 
FATA for å følge opp utviklingen.

47) Det ble holdt samrådsmøter i Brussel 19. desember 2011 og 
21. februar 2012 mellom FATA og Kommisjonen, EASA 
og visse medlemmer i Flysikkerhetskomiteen. FATA 
opplyste at de hadde til hensikt å heve begrensningene 
som var pålagt deler av flåten til Tatarstan Airlines 
(luftfartøy av typen Boeing B737-500, B737-400, B737-
300, Tupolev 154M og Yakovlev Yak-42), Aviastar-
TU (luftfartøy av typen Tupolev Tu-204) og Yakutia 
(luftfartøyer av typen Boeing B757-200, B737-300 og 
B737-800), ettersom de var tilfreds med resultatene av 
inspeksjonene av disse luftfartsselskapene.

48) FATA framla også bevis på ytterligere håndhevingstiltak. 
Blant annet ble godkjenningssertifikatet til Daghestan 
Airlines tilbakekalt 19. desember 2011 som følge 
av problemer som ble oppdaget i revisjonen av 
luftfartsselskapet. FATA opplyste også at de hadde 
anmodet UTAir-Cargo om å iverksette ytterligere 
korrigerende tiltak før begrensningene for flåten kunne 
bli opphevet.

49) For å sikre at FATAs tiltak fører til varige sikkerhets-
forbedringer, vil medlemsstatene fortsette å kontrollere 
at luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon faktisk 
overholder gjeldende sikkerhetsstandarder, gjennom å 
prioritere at inspeksjoner på bakken utføres på selskapenes 
luftfartøyer i henhold til forordning (EF) nr. 351/2008, og 
kan treffe relevante tiltak for å sikre at kravene håndheves. 
Kommisjonen vil fortsette å overvåke resultatene.

 Vim Avia

50) FATA bekreftet at VIM AVIA fortsatt er underlagt 
driftsbegrensninger som utelukker flyginger til EU 
(landinger og overflyginger) for hele flåten (åtte 
luftfartøyer av typen Boeing B757-200) i påvente av full 
gjennomføring av en plan for korrigerende tiltak.

51) Ved ovennevnte møte 21. februar 2012 presenterte Vim 
Avia investeringer i sikkerhet, særlig innen opplæring, 
men selskapet kunne ikke dokumentere at det hadde 

(13) Betraktning 36)-25) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 
1197/2011 av 21. november 2011 (EUT L 303 av 22.11.2011, s. 19).

opprettet et fungerende sikkerhetsstyringssystem. 
Luftfartsselskapet kunne ennå ikke dokumentere at 
nevnte investeringer var iverksatt og effektive.

52) FATA opplyste at operatøren ble forventet å gjennomføre 
alle korrigerende tiltak og utbedringstiltak innen 1. april 
2012. FATA opplyste at man deretter vil utføre en 
inspeksjon av luftfartsselskapet for å kontrollere om alle 
mangler er utbedret på en tilfredsstillende måte, med sikte 
på å oppheve gjeldende begrensninger. FATA samtykket 
i å framlegge for Kommisjonen framdriftsrapportene om 
luftfartsselskapets gjennomføring av korrigerende tiltak 
og resultatene av den etterfølgende inspeksjonen.

53) På bakgrunn av ovennevnte og idet det tas hensyn til 
håndhevingstiltak som er truffet av FATA, synes det å 
være for tidlig å vurdere situasjonen til luftfartsselskapet 
på nytt. Kommisjonen vil undersøke situasjonen til 
Vim Avia i et framtidig møte i Flysikkerhetskomiteen 
på grunnlag av rapportene framlagt av FATA og deres 
beslutning om å videreføre de gjeldende begrensningene.

 Luftfartsselskaper fra Republikken Venezuela 

 Conviasa

54) Det foreligger bevis på flere alvorlige sikkerhetsmangler 
hos luftfartsselskapet Conviasa, som er sertifisert i 
Venezuela. Manglene er påvist ved inspeksjoner på bakken 
som vedkommende myndigheter i Spania har utført 
innenfor rammen av SAFA-programmet(14). Conviasa 
har vist manglende evne til å utbedre sikkerhetsmanglene. 
Conviasa ga ikke tilstrekkelige svar i tide på alle 
manglene som de spanske luftfartsmyndigheter gjorde 
dem oppmerksom på. De gjentatte tilfellene av manglende 
overholdelse tyder på systematiske sikkerhetsmangler på 
området drift og vedlikehold.

55) Conviasa har vært involvert i flere ulykker, herunder 
to dødsulykker der den ene involverte et luftfartøy 
av typen ATR42 med registreringsnummer YV-1010 
13. september 2010 og den andre et luftfartøy av typen 
Boeing B737-200 med registreringsnummer YV-102T 
30. august 2008. Vedkommende myndigheter i Venezuela 
har ikke formidlet resultatene av etterforskningen av 
ulykkene til Kommisjonen, og Kommisjonen har heller 
ikke kjennskap til noen anbefalinger for å unngå flere 
ulykker.

(14) Rapport nr. AESA-E-2011-234, -326, -412, -553, -663, -715, -832, -895 og 
AESA-E-2012-1.
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56) På bakgrunn av ovennevnte mangler innledet 
Kommisjonen samtaler med vedkommende myndigheter 
i Venezuela i august 2011, der den uttrykte alvorlig 
bekymring for sikkerheten ved driften av Conviasa 
og ba om ytterligere opplysninger om de tiltak som 
vedkommende myndigheter og luftfartsselskapet har 
truffet for å utbedre manglene.

57) Myndighetene har ikke gitt tilstrekkelige svar i tide 
på Kommisjonens forespørsler om sikkerhetstilsyn 
med Conviasa, ettersom de opplysninger det ble 
anmodet om, særlig opplysninger om framdriften 
i ulykkesetterforskningen, anbefalinger fra 
etterforskningen, tiltak som er truffet for å utbedre 
mulige årsaker til ulykkene, og luftfartsselskapets 
driftsspesifikasjoner, krav og begrensninger knyttet til 
godkjenningssertifikatet, ikke har blitt framlagt.

58) Conviasa og vedkommende myndigheter i Venezuela gav 
en presentasjon for Flysikkerhetskomiteen 21. mars 2012. 
Luftfartsselskapet oppgav at det hadde truffet tiltak for å 
styrke interne kontroller, opplæring og gjennomføring av 
et sikkerhetsstyringssystem, og at flere tiltak vurderes i 
den kommende tiden. Vedkommende myndigheter hevdet 
at alle mangler som var påvist i inspeksjoner på bakken, 
var blitt håndtert. Komiteen merket seg at det pågikk 
et betydelig samarbeid mellom luftfartsselskapet og 
vedkommende myndigheter i Spania. Luftfartsselskapet 
kunne imidlertid ikke forklare hvorfor det gjentatte 
ganger er påvist mangler i etterfølgende inspeksjoner. 
Luftfartsselskapet kunne ikke opplyse om årsakene til 
ovennevnte dødsulykker og de tiltak som er truffet for å 
unngå at det skjer igjen. Luftfartsselskapet kunne heller 
ikke framlegge grunnleggende opplysninger om dets 
flåte eller driftsspesifikasjoner, krav og begrensninger i 
tilknytning til dets godkjenningssertifikat.

59) I lys av ovenstående og på grunnlag av de felles kriterier 
er vurderingen at Conviasa ikke oppfyller gjeldende 
sikkerhetsstandarder og derfor bør oppføres i vedlegg A.

 Línea Turística Aerotuy

60) Det foreligger bevis på sikkerhetsmangler hos 
luftfartsselskapet Línea Turística Aerotuy, som 
er sertifisert i Venezuela. Manglene er påvist ved 
inspeksjoner på bakken som Frankrike har utført innenfor 
rammen av SAFA-programmet(15).

61) Línea Turística Aerotuy har vært involvert i flere ulykker, 
herunder en dødsulykke 17. april 2009 med et luftfartøy 
av typen Cessna 208B med registreringsnummer  
YV-1181.

(15) Rapport nr. DGAC/F-2011-663, -972, -1159, -2385, -2636.

62) På bakgrunn av ovennevnte mangler innledet 
Kommisjonen samråd med vedkommende myndigheter 
i Venezuela i august 2011, der den uttrykte alvorlig 
bekymring for sikkerheten ved driften av Línea Turística 
Aerotuy og ba om ytterligere opplysninger om de tiltak 
som vedkommende myndigheter og luftfartsselskapet har 
truffet for å utbedre manglene. Myndighetene har ikke 
gitt tilstrekkelige svar i tide.

63) Línea Turística Aerotuy og vedkommende myndigheter i 
Venezuela ga en presentasjon for Flysikkerhetskomiteen 
21. mars 2012, ledsaget av skriftlig dokumentasjon. 
Luftfartsselskapet framla sitt godkjenningssertifikat 
sammen med fullstendige driftsspesifikasjoner. 
Luftfartsselskapet oppgav at det hadde truffet tiltak for 
å utbedre manglene som ble påvist under inspeksjonene 
på bakken, og at vedkommende myndigheter i Frankrike 
var tilfreds med utbedringene, og framla bevis på dette. 
Luftfartsselskapet framla opplysningene det var anmodet 
om, for den ovennevnte dødsulykken, og vedkommende 
myndigheter framla ulykkesrapporten sammen med 
tilhørende konklusjoner og anbefalinger. Vedkommende 
myndigheter i Venezuela opplyste også at det var tatt hensyn 
til anbefalingene fra ulykkesundersøkelsesrapporten og 
resultatene av inspeksjoner på bakken i forbindelse med 
tilsynet med luftfartsselskapet.

64) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen merket seg 
luftfartsselskapets respons og åpenhet i håndteringen 
av de påviste sikkerhetsmanglene. Medlemsstatene vil 
imidlertid fortsette å kontrollere at luftfartsselskapet 
faktisk overholder gjeldende sikkerhetsstandarder, 
gjennom å prioritere at inspeksjoner på bakken utføres 
på selskapets luftfartøyer i samsvar med forordning (EF) 
nr. 351/2008, og kan treffe relevante tiltak for å sikre at 
kravene håndheves.

Estelar Latinoamérica

65) Det foreligger bevis på sikkerhetsmangler hos 
luftfartsselskapet Estelar Latinoamérica, som er sertifisert 
i Venezuela. Manglene er påvist ved inspeksjoner på 
bakken som Frankrike har utført innenfor rammen av 
SAFA-programmet(16).

66) På bakgrunn av nevnte mangler innledet Kommisjonen 
samtaler med vedkommende myndigheter i Venezuela 
i august 2011, der den uttrykte alvorlig bekymring for 
sikkerheten ved driften av Estelar Latinoamerica og ba om 
ytterligere opplysninger om de tiltak som vedkommende 
myndigheter og luftfartsselskapet har truffet for å utbedre 
manglene. Myndighetene har ikke gitt tilstrekkelige svar 
i tide.

(16) Rapport nr. DGAC/F-2011-632, -990, -1636, -1863, -2332.
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67) Estelar Latinoamerica og vedkommende myndigheter i 
Venezuela ga en presentasjon for Flysikkerhetskomiteen 
21. mars 2012, ledsaget av skriftlig dokumentasjon. 
Luftfartsselskapet framla sitt godkjenningssertifikat 
sammen med fullstendige driftsspesifikasjoner. 
Luftfartsselskapet oppga at det hadde truffet tiltak for å 
utbedre manglene som ble påvist under inspeksjonene 
på bakken, og at vedkommende myndigheter i Frankrike 
var tilfreds med utbedringene, og framla bevis på dette. 
Vedkommende myndigheter påpekte at de garanterer at 
resultatene av inspeksjonene på bakken blir tatt hensyn til 
i forbindelse med tilsyn med luftfartsselskapet.

68) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen merket seg 
luftfartsselskapets respons og åpenhet i håndteringen 
av de påviste sikkerhetsmanglene. Medlemsstatene vil 
imidlertid fortsette å kontrollere at luftfartsselskapet 
faktisk overholder gjeldende sikkerhetsstandarder, 
gjennom å prioritere at inspeksjoner på bakken utføres 
på selskapets luftfartøyer i samsvar med forordning (EF) 
nr. 351/2008, og kan treffe relevante tiltak for å sikre at 
kravene håndheves.

 Generelle betraktninger om øvrige luftfartsselskaper 
i vedlegg A og B

69) Kommisjonen har så langt ikke mottatt bevis på 
fullstendig gjennomføring av egnede utbedringstiltak 
hos de øvrige luftfartsselskapene som er oppført på 
fellesskapslisten som ble ajourført 21. november 2011,

  og hos tilsynsmyndighetene for disse luftfartsselskapene. 
På grunnlag av de felles kriterier er derfor vurderingen at 
disse luftfartsselskapene fortsatt bør være underlagt enten 
et driftsforbud (vedlegg A) eller driftsbegrensninger 
(vedlegg B).

70) 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, 3. april 2012.

 For Kommisjonen, på vegne av presidenten,

 Siim KALLAS

 Visepresident

______
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 98 av 4.4.2012, s. 21-35.]

_________________


