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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1158 

av 15. juli 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 452/2014 med hensyn til oppheving av maler for de 

tillatelsene som utstedes til tredjestatsoperatører og for de tilhørende spesifikasjonene(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 9 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014(2) fastsettes det hvordan tredjestatsoperatører av luftfartøyer nevnt i  

artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) nr. 216/2008 som utfører kommersiell lufttransport til, innenfor eller fra det 

territorium som omfattes av traktatens bestemmelser, skal gis tillatelse med hensyn til de gjeldende standardene fastsatt 

av Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO). Tillegg I og II til nevnte forordnings vedlegg 2 (del ART) 

inneholder maler for nevnte tillatelse og tilhørende spesifikasjoner. 

2) Erfaringene fra anvendelsen av forordning (EU) nr. 452/2014 har vist at for i god tid å kunne ta høyde for de hyppige 

endringene i ICAO-standardene, vil disse malene måtte endres regelmessig, noe som medfører en unødvendig 

administrativ byrde. Kravet om å bruke disse malene er ikke berettiget med tanke på at Det europeiske flysikkerhetsbyrå 

uten dette kravet selv kan utarbeide og ajourføre de nødvendige malene. Dette kravet og disse malene bør derfor utgå fra 

forordning (EU) nr. 452/2014. 

3) Forordning (EU) nr. 452/2014 bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning (EF) 

nr. 216/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg 2 til forordning (EU) nr. 452/2014 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 192 av 16.7.2016, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 246/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 56 av 

23.8.2018, s. 57. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014 av 29. april 2014 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsvirksomhet utøvd av tredjestatsoperatører i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 133 av 

6.5.2014, s. 12). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 15. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg 2 til forordning (EU) nr. 452/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  ART.210 bokstav a) skal lyde: 

«a)  Byrået skal utstede tillatelsen, herunder de tilknyttede spesifikasjonene, når 

1)  det er overbevist om at tredjestatsoperatøren innehar et gyldig AOC eller et tilsvarende dokument og tilknyttede 

driftsspesifikasjoner utstedt av operatørens hjemstat, 

2)  det er overbevist om at tredjestatsoperatøren er gitt tillatelse av operatørens hjemstat til å foreta flyginger til EU, 

3)  det er overbevist om at tredjestatsoperatøren har vist 

i)  samsvar med gjeldende krav i del TCO, 

ii)  åpen, tilstrekkelig og rettidig kommunikasjon som oppfølging av en ytterligere vurdering og/eller revisjon 

foretatt av Byrået, alt etter hva som er relevant, og 

iii)  et rettidig og vellykket korrigerende tiltak som oppfølging av et eventuelt fastslått tilfelle av manglende 

samsvar, 

4)  det ikke er bevis for vesentlige mangler i evnen operatørens hjemstat eller registreringsstaten har til å sertifisere og 

føre tilsyn med operatøren og/eller luftfartøyet i samsvar med gjeldende ICAO-standarder, og 

5)  søkeren ikke er underlagt driftsforbud i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005.» 

2)  Tillegg I og II oppheves. 

 __________  


