
Nr. 54/1204 27.9.2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins27.9.2012 Nr. 54/1004EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)  
nr. 1197/2011

frá 21. nóvember 2011

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um að stofna skrá Banda-
lagsins yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan 

Bandalagsins (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEF-
UR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambands-
ins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 2111/2005 frá 14. desember 2005 um að stofna skrá Banda-
lagsins yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur 
innan Bandalagsins og um að upplýsa flugfarþega um hvaða 
flugrekendur annast flutning og um niðurfellingu 9. gr. tilskip-
unar 2004/36/EB (1), einkum 4. gr. (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
474/2006 frá 22. mars 2006 var stofnuð skrá Bandalags-
ins yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur 
innan Sambandsins sem um getur í II. kafla reglugerðar 
(EB) nr. 2111/2005.

2) Í samræmi við 3. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 
2111/2005 sendu nokkur aðildarríki og Flugöryggisstofn-
un Evrópu framkvæmdastjórninni viðeigandi upplýsingar 
í tengslum við uppfærslu á skrá Bandalagsins. Þriðju lönd 
sendu einnig viðeigandi upplýsingar. Á grundvelli þessa 
er rétt að uppfæra skrá Bandalagsins.

3) Framkvæmdastjórnin upplýsti alla hlutaðeigandi flug-
rekendur, annaðhvort beint eða, þegar því varð ekki við 
komið, fyrir milligöngu yfirvalda sem hafa með höndum 
lögboðið eftirlit með þeim, um mikilvægar staðreyndir og 
forsendur sem ákvörðun um bann við flugrekstri þeirra 
innan Sambandsins myndi byggjast á eða breytingar á 
skilyrðum fyrir flugrekstrarbanni flugrekanda sem er í 
skrá Bandalagsins.

4) Framkvæmdastjórnin gaf hlutaðeigandi flugrekendum 
tækifæri til að kynna sér gögnin, sem aðildarríkin lögðu 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 303, 22.11.2011, bls. 14. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 65/2012 frá 30. 
mars 2012 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 43, 
2.8.2012, bls. 55.

(1) Stjtíð. ESB L 344, 27.12.2005, bls. 15.
(2) Stjtíð. ESB L 143, 30.4.2004, bls. 76.

fram, leggja fram skriflegar athugasemdir og koma 
munnlegum athugasemdum á framfæri við framkvæmda-
stjórnina innan tíu virkra daga og við flugöryggisnefndina 
sem komið var á fót með reglugerð ráðsins (EBE) nr. 
3922/1991 frá 16. desember 1991 um samræmingu á 
tæknikröfum og stjórnsýslumeðferð á sviði flugmála (3).

5) Flugöryggisnefndin hefur hlýtt á kynningar Flugör-
yggisstofnunar Evrópu á niðurstöðum greiningar á út-
tektarskýrslum sem Alþjóðaflugmálastofnunin (ICAO) 
framkvæmdi innan ramma ítarlegrar úttektaráætlunar 
í tengslum við alþjóðlegt eftirlit með öryggismálum 
(USOAP) og um tækniaðstoðarverkefni sem unnin eru í 
löndum sem verða fyrir áhrifum af völdum ákvæða reglu-
gerðar (EB) nr. 2111/2005. Hún hefur verið upplýst um 
beiðnir um frekari tækniaðstoð og samvinnu til að auka 
færni flugmálayfirvalda á sviði almenningsflugs, með 
tilliti til stjórnsýslu og tækni, í því skyni að ráða bót á 
því þegar ekki hefur verið farið að gildandi, alþjóðlegum 
stöðlum.

6) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 474/2006 til sam-
ræmis við það.

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit flugöryggisnefndarinnar.

 Flugrekendur í Evrópusambandinu

8) Í kjölfar greiningar Flugöryggisstofnunar Evrópu á upp-
lýsingum, sem fengust úr skoðunum á hlaði í tengslum 
við öryggisskoðun erlendra loftfara (SAFA-skoðanir á 
hlaði) sem fóru fram á loftförum tiltekinna flugrekenda 
í Evrópusambandinu, eða eftirlits Flugöryggisstofnunar 
Evrópu með stöðlun, sem og skoðanir og úttektir á sér-
stökum sviðum sem flugmálayfirvöld í hverju ríki fyrir 
sig framkvæmdu, hafa sum aðildarríki gert tilteknar ráð-
stafanir til að framfylgja lögum. Þau tilkynntu fram-
kvæmdastjórninni og flugöryggisnefndinni um þessar 
ráðstafanir: Kýpur ákvað, 5. ágúst 2011, að afturkalla 
flugrekandaskírteini flugrekendans Eurocypria Airlines. 
Ítalía tilkynnti að tímabundin niðurfelling flugrekstrar-
leyfis flugrekendanna Livingston og ItaliAirlines til flutn-
inga í lofti væri enn í gildi. Frakkar ákváðu að afturkalla 
flugrekandaskírteini flugrekandans Blue Line 6. október 
2010. Grikkland ákvað að afturkalla flugrekandaskírteini 
flugrekandans First Airways 21. október 2010, að aftur-
kalla flugrekandaskírteini flugrekandans Athens Airways 
20. júlí 2011, að afturkalla flugrekandaskírteini flug-
rekandans Air Go Airlines 2. september 2011, að aftur-

(3) Stjtíð. EB L 373, 31.12.1991, bls. 4.
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kalla flugrekandaskírteini flugrekandans Argo Airways 
9. september 2011, að takmarka gildistíma flugrekstrar-
leyfis flugrekandans Hellenic Imperial Airways við fimm 
mánuði til 2. febrúar 2012 sem afleiðing af auknu eftirliti, 
sem er yfirstandandi, með flugrekstri og viðhaldi flug-
rekandans. Breska konungsríkið staðfesti að hið aukna 
eftirlit með flugrekendunum Jet2.com, Oasis og Titan 
Airways hefði ekki leitt í ljós frekari öryggisvanda. Hol-
land ákvað, 28. september, að fella tímabundið úr gildi 
flugrekandaskírteini flugrekandans Solidair og að fella 
tímabundið úr gildi flugrekandaskírteini flugrekandans 
Amsterdam Airlines hinn 4. nóvember 2011. Þýskaland 
ákvað, 29. júní 2011, að afturkalla flugrekandaskírteini 
flugrekandans ACH Hamburg GmbH. Meðan beðið er 
eftir væntanlegri aukningu við starfslið Flugmálastjórnar 
Þýskalands (LBA) árið 2012 heldur Flugmálastjórn 
Þýskalands áfram að beina eftirliti sínu að þeim flug-
rekendum þar sem áhættan er talin mest. Portúgal upp-
lýsti að flugrekandaskírteini flugrekandans Luzair hefði 
runnið út 19. september 2011 og að endurvottunarferlið 
stæði yfir og að venjulegt eftirlit væri nú aftur haft með 
flugrekandanum White Airways þar sem aukna eftirlitið 
með flugrekandanum hefði ekki leitt í ljós neinn öryggis-
vanda. Loks ákvað Svíþjóð, 16. september 2011, að 
fella flugrekandaskírteini flugrekandans Flyg Centrum 
AB tímabundið úr gildi og flugrekendurnir Nova Air og 
AirSweden Aviation AB hafa lagt fram áætlanir um að-
gerðir til úrbóta sem lögbær yfirvöld í Svíþjóð eru nú að 
rannsaka. Á meðan eru þessir flugrekendur undir auknu 
eftirliti.

 Flugrekendur frá Spáni

9) Í kjölfar þess að framkvæmdarreglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (ESB) nr. 390/2011 var samþykkt 19. apríl 
2011 (1) sýna tvær nýjustu reglubundnar greiningar 
Flugöryggisstofnunar Evrópu á gögnum í tengslum við 
SAFAskoðun áfram mikinn fjölda flugrekenda sem hafa 
fengið flugrekstrarleyfi á Spáni, þar sem niðurstöður úr 
SAFAskoðunum sýna fleiri en einn stórvægilegan ágalla 
við hverja skoðun. Vegna þessa hélt framkvæmdastjórnin 
áfram formlegu samráði við lögbær yfirvöld á Spáni 
(AESA) sem hófst 14. mars 2011.

10) Á fundi 19. október 2011 skýrði Flugmálastjórn Spánar 
(AESA) framkvæmdastjórninni frá þeim aðgerðum sem 
gripið hefur verið til fram til þessa í því skyni að ráða var-
anlega bót á þeim öryggisvandamálum sem greindust hjá 
spænskum flugrekendum. Flugmálastjórn Spánar upplýsti 
framkvæmdastjórnina m.a. um að flugrekandinn Flig-
htline hefði fengið flugrekandaskírteini sitt endurnýjað í 
kjölfar aðgerða hans til úrbóta en að flugrekandaskírteinið 
væri takmarkað þannig að loftför af tegundinni Metro III 
eru undanskilin. Hvað varðar flugrekandann Zorex S.A., 
hafði Flugmálastjórn Spánar gripið til tímabundinnar nið-
urfellingar og bráðabirgðaráðstafana til að stöðva rekstur 
hans í maí 2011. Fallið var frá þessum ráðstöfunum eftir 
aðgerðir félagsins til úrbóta. Í kjölfar frekari sannana þess 
efnis að flugrekandinn hefði ekki ráðið með fullnægjandi 

(1) Stjtíð. ESB L 104, 20.4.2011, bls. 10.

hætti bót á öryggisvandamálum hófst þó nýtt ferli hinn 7. 
október 2011 til að fella flugrekandaskírteini hans tíma-
bundið úr gildi. Hvað varðar flugrekandann Alba Star 
hafði Flugmálastjórn Spánar þegar komið auga á vanda-
mál í tengslum við öryggisframmistöðu flugrekandans og 
hafði aukið eftirlitið með honum. Flugmálastjórn Spánar 
hafði ákvarðað, út frá eigin úttektum og skoðunum, að 
ekki stafaði bein öryggisáhætta af öðrum spænskum 
flugrekendum sem höfðu fengið slæmar niðurstöður úr 
SAFA-skoðunum en að þeir yrðu áfram undir auknu eftir-
liti.

11) Flugmálastjórn Spánar upplýsti einnig að flugrekenda-
skírteini flugrekendanna Baleares Link Express og Euro-
continental hefðu verið afturkölluð 27. júní 2011.

12) Á fundi flugöryggisnefndarinnar upplýsti Flugmálastjórn 
Spánar nefndina um frekari aðgerðir sem gripið hefur 
verið til. Hún upplýsti að flugrekandaskírteini flugrek-
andans Zorex S.A. hefði verið fellt tímabundið úr gildi 
7. nóvember 2011, að flugrekandinn Alba Star hefði sætt 
sérstökum skoðunum 24. október 2011 þar sem engin 
marktæk frávik fundust og að við síðustu tvær SAFA-
skoðanir hefðu engir ágallar komið í ljós. Flugrekandinn 
IMD Airways hafði ennfremur sætt nokkrum skoðunum 
20. og 24. október og 3. og 4. nóvember 2011 þar sem 
engin alvarleg atriði komu í ljós.

13) Í ljósi aðgerða Flugmálastjórnar Spánar til að ráða bót 
á annmörkum í öryggismálum, sem komið höfðu í ljós 
hjá spænskum flugrekendum, er það metið svo, eins og 
sakir standa, að þetta yfirvald hafi fullnægjandi eftirlit 
með starfsemi þessara flugrekenda til að koma í veg fyrir 
alvarlega öryggisáhættu og að því sé ekki þörf á frekari 
aðgerðum. Á sama tíma mun framkvæmdastjórnin halda 
áfram, í samvinnu við Flugöryggisstofnun Evrópu, að 
fylgjast með öryggisframmistöðu spænskra flugrekenda.

 Flugrekendur frá Albaníu
14) Alþjóðaflugmálastofnunin gerði ítarlega öryggisúttekt á 

Albaníu samkvæmt úttektaráætlun sinni í tengslum við 
alþjóðlegt eftirlit með öryggismálum í desember 2009. 
Í úttektinni var greint frá fjölmörgum, alvarlegum ann-
mörkum að því er varðar getu lögbærra yfirvalda í Alban-
íu til að gæta ábyrgðar sinnar á sviði eftirlits með flug-
öryggi. Þegar lokaskýrsla um þessa úttekt kom út taldi 
Alþjóðaflugmálastofnunin að yfir 59% af stöðlum stofn-
unarinnar hefðu ekki enn komið til framkvæmda með 
skilvirkum hætti. Meðal mikilvægra þátta, eins og úrlausn 
á öryggisvanda, höfðu yfir 80% af stöðlum Alþjóðaflug-
málastofnunarinnar ekki enn komið til framkvæmda með 
skilvirkum hætti. Þar að auki tókst lögbærum yfirvöldum 
í Albaníu ekki að koma fram með viðeigandi áætlanir um 
aðgerðir til úrbóta, eins og sést á því að Alþjóðaflugmála-
stofnunin taldi að yfir 90% af þeim aðgerðum til úrbóta, 
sem þessi yfirvöld lögðu fyrir hana í ágúst 2010, á sviði 
löggjafar, skipulagningar, leyfisveitingar, starfrækslu, 
lofthæfi og rannsóknar á slysum eða flugatvikum, væru 
óviðunandi. Ennfremur hafa lögbær yfirvöld í Albaníu 
ekki greint frá framkvæmd framangreindra áætlana um 
aðgerðir til úrbóta.
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15) Flugöryggisstofnun Evrópu lét fara fram ítarlegt eftirlit 
með stöðlun í Albaníu í janúar 2010. Lokaskýrsla þessa 
eftirlits leiddi í ljós verulega annmarka á öllum þeim 
sviðum sem tekin voru út og var nauðsynlegt að ráða bót 
á þeim tafarlaust. Flugöryggisstofnun Evrópu upplýsti 
þó að lögbær yfirvöld í Albaníu (Flugmálastjórn Alban-
íu (ACAA)) hefðu lagt fram ítarlega aðgerðaáætlun sem 
talin var viðunandi og var hún samþykkt 29. apríl 2010 
sem og röð aðgerða til úrbóta, sem framkvæmdar verða í 
áföng um til loka ársins 2011, og tafarlausar aðgerðir til að 
ráða bót á annmörkum í öryggismálum. Eftir áheyrn Flug-
mála stjórnar Albaníu hjá flugöryggisnefndinni í mars (1) 
og júní 2010 (2) voru lögbær yfirvöld í Albaníu hvött til að 
halda áfram að grípa til nauðsynlegra aðgerða til að hrinda 
aðgerðaáætluninni, sem þau samþykktu ásamt Flugörygg-
isstofnun Evrópu, tímanlega í framkvæmd og með skil-
virkum hætti og setja það í forgang að bæta úr þeim ann-
mörkum sem komu í ljós sem valda öryggisvanda ef ekki 
er ráðin bót á þeim á réttan hátt. Flugmálastjórn Albaníu 
er einkum hvött til þess að hraða uppbyggingu færni innan 
stofnunarinnar og tryggja að öryggiseftirlit með öllum 
flugrekendum, sem hafa fengið vottun í Albaníu, fari fram 
í samræmi við gildandi öryggisreglur ásamt því að gera 
ráðstafanir til að framfylgja lögum, eftir þörfum.

16) Flugöryggisstofnun Evrópu hefur haldið áfram virku 
samráði við lögbær yfirvöld í Albaníu til að fylgja eftir 
áætlunum þessara yfirvalda um aðgerðir til úrbóta í því 
skyni að bæta úr þeim annmörkum sem Flugöryggis-
stofnun Evrópu benti á við ítarlegt eftirlit með stöðlun í 
Albaníu sem fram fór í janúar 2010. Flugöryggisstofnun 
annaðist í því skyni skoðanir til eftirfylgni á sviði loft-
hæfis og flugrekstrar í júlí 2011. Lokaskýrslur úr þessum 
skoðunum, sem voru sendar Flugmálastjórn Albaníu 10. 
ágúst annars vegar og 2. september 2011 hins vegar, sýna 
að ekki aðeins hefðu samþykktar áætlanir um aðgerðir 
til úrbóta ekki verið framkvæmdar fyrir tilsett tímamörk 
heldur einnig að nýir annmarkar hefðu komið í ljós. Á 
sviði lofthæfis kemst Flugöryggisstofnun Evrópu að 
þeirri niðurstöðu að lögbær yfirvöld í Albaníu hefðu 
ekki ráðið með viðunandi hætti bót á þremur vanefnd-
aratriðum í tengslum við skoðunina í janúar 2010 og að 
þrjú atriði til viðbótar hafi ekki verið leidd til lykta með 
fullnægjandi hætti þrátt fyrir fyrri fullyrðingar lögbærra 
yfirvalda í Albaníu (3), þar af taldi Flugöryggisstofnun 
Evrópu að fjögur þessara atriða hefðu áhrif á öryggi. 
Flugmálastjórn Albaníu hefur því ekki verið í aðstöðu til 
að rækja skyldur sínar hvað varðar eftirlit með lofthæfi 
þar sem Flugmálastjórn Albaníu hefur ekki ráðið sér-
menntað starfsfólk í þeim tilgangi og að samningar, sem 
höfðu áður verið gerðir við utanaðkomandi starfsfólk til 
að bæta úr stöðunni, höfðu fallið úr gildi í janúar 2011. 
Af þessum sökum var hvorki haft eftirlit með gildandi 

(1) Forsendur 55 til 58 í reglugerð ráðsins (EB) nr. 273/2010 frá 30. mars 2010 
(Stjtíð. ESB L 84, 31.3.2010, bls. 30).

(2) Forsendur 24 til 30 í reglugerð ráðsins (EB) nr. 590/2010 frá 5. júlí 2010 
(Stjtíð. ESB L 170, 6.7.2010, bls. 9).

(3) Eftirlit Flugöryggisstofnunar Evrópu með stöðlun AIR.AL.06.2011, sex 
vanefndaratriði sem ekki hafa verið leyst, tilvísun AL#10418(d), 10419(d), 
10423(c), 10426(c), 10427(d), 10428(d)

löggjöf um lofthæfi í Albaníu né með handhafa skírteina 
á þeim tíma sem skoðunin fór fram. Á sviði flugrekstrar 
komst Flugöryggisstofnun Evrópu að þeirri niðurstöðu að 
lögbær yfirvöld í Albaníu hefðu ekki ráðið með viðunandi 
hætti bót á fjórum vanefndaratriðum í tengslum við skoð-
unina í janúar 2010 og að tvö atriði til viðbótar hafi ekki 
verið leidd til lykta með fullnægjandi hætti andstætt fyrri 
fullyrðingum lögbærra yfirvalda í Albaníu (4), þar af taldi 
Flugöryggisstofnun Evrópu að fimm þessara atriða hefðu 
áhrif á öryggi. Lögbær yfirvöld í Albaníu hafa því ekki 
verið í stöðu til að rækja skyldur sínar hvað varðar eftir-
lit með flugrekstri þar sem Flugmálastjórn Albaníu hefur 
ekki ráðið nægilegan fjölda af sérmenntuðu starfsfólki í 
þeim tilgangi og að samningarnir, sem höfðu áður verið 
gerðir við utanaðkomandi starfsfólk til að bæta úr stöð-
unni, höfðu verið rofnir. Af þessum sökum er framkvæmd 
gildandi löggjafar um flugrekstur í Albaníu og eftirlit með 
handhöfum skírteina ekki áreiðanlegt og ekkert eftirlit er 
með mörgum mikilvægum öryggisþáttum.

17) Lögbær yfirvöld á Ítalíu, sem réðust í umfangsmikið 
samþætt verkefni með lögbærum yfirvöldum í Albaníu í 
september 2010, upplýstu að þau yfirvöld hefðu, vegna 
skorts á hæfu starfsfólki, lítið nýtt sér boðna aðstoð við 
uppbyggingu tæknilegrar og stjórnsýslulegrar getu.

18) Í ljósi þess sem á undan var gengið hélt framkvæmda-
stjórnin áfram virku samráði við Flugmálastjórn Albaníu 
og krafðist þess að skriflegar upplýsingar varðandi eftirlit 
með öryggi flugrekenda, sem hafa fengið flugrekstrarleyfi 
í Albaníu, yrðu lagðar fram eigi síðar en 11. október 2011. 
Samráðsfundur með lögbærum yfirvöldum í Frakklandi 
og á Ítalíu var haldinn 21. október 2011 með stuðningi 
Flugöryggisstofnunar Evrópu. Flugmálastjórn Albaníu 
var einnig hvött til að koma fyrir flugöryggisnefndina og 
fékk áheyrn 9. nóvember 2011. Flugmálastjórn Albaníu 
lagði hvorki fram frekari upplýsingar um hvaða aðgerðir 
hafi verið gripið til í því skyni að bæta úr þeim ann-
mörkum sem Alþjóðaflugmálastofnunin greindi frá né 
nein gögn um að allir þeir annmarkar, sem komu í ljós við 
eftirlit Flugöryggisstofnunar Evrópu með stöðlun, hefðu 
verið lagfærðir fyrir tilsett tímamörk eða hefðu verið hluti 
af þeim aðgerðum til úrbóta sem Flugöryggisstofnun Evr-
ópu samþykkti. Flugöryggisstofnun Evrópu staðfesti að 
aðeins takmarkaður fjöldi aðgerða væri talinn viðunandi 
og einungis á sviði flugrekstrar. Lögbær yfirvöld í Alban-
íu staðfestu að þau hefðu enga viðurkennda skoðunar-
menn og reiddu sig áfram eingöngu á þrjá utanaðkomandi 
ráðgjafa í hlutastarfi með skammtímasamning fram til 
desember 2011 til að annast eftirlitsskyldur þeirra fyrir 
þeirra hönd. Flugmálastjórn Albaníu gat þó hvorki sýnt 
fram á að eftirlitið væri samfellt né að samningsbundnir 
umboðsaðilar væru lausir við hagsmunaárekstra. Flug-
málastjórn Albaníu gat ekki heldur sýnt fram á umfang 
eftirlitsstarfseminnar sem farið hefur fram á sviði lofthæfi 

(4) Eftirlit Flugöryggisstofnunar Evrópu með stöðlun OPS.AL.06.2011, 
fjögur vanefndaratriði sem ekki hafa verið leyst, tilvísun F3(d) varðandi 
þjálfunaráætlanir, F4(d) varðandi handbók um skoðun, F7(c) varðandi 
öryggisáætlun ríkja (e. State Safety Programme (SSP)), F9(d) varðandi 
samfellt eftirlit
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og viðurkenndi að öryggiseftirlit hefði legið niðri í nokkra 
mánuði á árunum 2010 og 2011 vegna erfiðleika sem 
komu upp í tengslum við samninga þessara sérfræðinga.

19) Lögbær yfirvöld í Albaníu lýstu því hins vegar yfir að 
grundvallarlögunum um stofnun Flugmálastjórnar Alban-
íu hefði verið breytt 10. nóvember 2011 til þess að gera 
ráð fyrir auknu fjárhagslegu sjálfstæði og betri ráðningar-
skilyrðum fyrir starfsfólk og að í framhaldi af því sé verið 
að skipuleggja alþjóðlegt útboð um tækniaðstoð til fimm 
ára með það í huga að samningar verði undirritaðir í upp-
hafi ársins 2012. Þau viðurkenndu að notkun utanaðkom-
andi verktaka vegur ekki upp á móti þörfinni á að ráða 
viðurkennda skoðunarmenn í fullt starf innan stofnunar-
innar til að gera henni kleift að sjá um öryggiseftirlitið og 
hétu því að ráða þetta starfsfólk eins fljótt og auðið er.

20) Flugrekandinn Albanian Airlines, sem hefur fengið 
vottun í Albaníu, var boðaður á fund flugöryggisnefndar 
og fékk áheyrn 9. nóvember 2011 í viðurvist Flugmála-
stjórnar Albaníu. Jafnvel þótt flugrekandaskírteinið hafi 
verið framlengt 17. júní 2011 til þess að bæta við þriðja 
loftfarinu af tegundinni BAE-146 með skrásetningar-
merkið ZA-MAN voru engar sönnur færðar á fyrirfram-
eftirlit af hálfu lögbærra yfirvalda í Albaníu áður en þau 
gáfu út lofthæfisvottorðið og áður en loftfarinu var bætt 
við á flugrekandaskírteinið. Að auki var ekki unnt, jafnvel 
þótt lögbær yfirvöld í Albaníu hefðu endurnýjað flugrek-
andaskírteinið 27. júlí 2011, að leggja fram sönnunargögn 
um fyrirframeftirlit á sviði lofthæfi fyrir endurnýjun og 
fyrirframeftirlit var einnig takmarkað hvað varðar flug-
reksturinn. Jafnvel þótt flugrekandinn Albanian Airlines 
hafi innleitt virkt gæðastjórnunarkerfi voru ekki lögð fram 
nein sönnun þess efnis að allir þeir annmarkar, sem Flug-
málastjórn Albaníu og Flugöryggisstofnun Evrópu bentu 
á árið 2011, hefðu verið lagfærðir tímanlega, einkum þeir 
sem tengjast flugrekstrarhandbókinni og þjálfun flug-
liða og öryggis- og þjónustuliða. Flugmálastjórn Alban-
íu upplýsti og lagði fram skrifleg sönnunargögn hinn 
10. nóvember um að flugrekandaskírteini flugrekandans 
Albanian Airlines hefði tafarlaust verið afturkallað. Flug-
öryggisnefndin tók tillit til þessarar ákvörðunar lögbærra 
yfirvalda í Albaníu.

21) Flugrekandinn Belle Air, sem hefur fengið vottun í 
Albaníu, var boðaður á fund flugöryggisnefndarinnar 
og fékk áheyrn 9. nóvember 2011 í viðurvist Flugmála-
stjórnar Albaníu. Flugrekandinn Belle Air tilgreindi að 
af þeim fimm loftförum í notkun sé aðeins eitt loftfar 
af tegundinni Boeing DC-9-82 skráð í Albaníu en að 
hin loftförin af tegundinni Airbus A318/319/320/321 og 
ATR72 séu skráð í Frakklandi með skrásetningarmerkin 
F-ORAA, F-ORAD, F-ORAE, F-ORAG. Flugrekandinn 
Belle Air sýndi fram á að loftförin, sem eru skráð í Frakk-
landi, eru undir stjórn fyrirtækis sem samið var við um að 
annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi sem er samþykkt 
af lögbærum yfirvöldum í Frakklandi, sem staðfestu að 
þau myndu áfram annast öryggiseftirlit með lofthæfi og 
leyfisveitingum fyrir viðkomandi áhafnir. Flugrekandinn 
Belle Air sýndi einnig fram á að hann hefði komið á innra 

eftirliti með starfsemi sinni einkum með notkun öryggis- 
og gæðastjórnunarkerfa. Flugmálastjórn Albaníu upplýsti 
og lagði fram skrifleg sönnunargögn hinn 10. nóvember 
2011 um tafarlausa afturköllun lofthæfivottorðs loftfars 
með skrásetningarmerkið ZAARD sem flugrekandinn 
Belle Air starfrækti fram að þeim degi og um tafarlaust 
flugbann hans þar til vottunarferli loftfarsins er að fullu 
lokið. Flugöryggisnefndin tók tillit til þessarar ákvörð-
unar lögbærra yfirvalda í Albaníu.

22) Framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin viðurkenna 
viðleitnina við að gera endurbætur á almenningsflug-
kerfinu í Albaníu, einkum innleiðingu nýs lagaramma í 
samræmi við alþjóðlega og Evrópska öryggisstaðla, við-
leitnina til að ráða bót á þeim annmörkum í öryggismálum 
sem Alþjóðaflugmálastofnunin og Flugöryggisstofnun 
Evrópu greindu frá, sem og þeim annmörkum sem fram 
komu á samráðsfundunum, og aðgerðirnar til framfylgd-
ar, sem Flugöryggisstofnun Evrópu hefur samþykkt, og 
skuldbindinguna til að ráða án tafar viðurkennda skoðun-
armenn til frambúðar.

23) Flugmálastjórn Albaníu óskaði einnig formlega eftir að-
stoð lögbærs yfirvalds á Ítalíu, innan ramma samstarfs-
samnings sem yfirvöldin gerðu sín á milli, til þess að efla 
færni Flugmálastjórnar Albaníu með tilliti til stjórnsýslu 
og tækni hvað varðar öryggiseftirlit, einkum á sviði flug-
rekstrar. Lögbær yfirvöld á Ítalíu upplýstu flugörygg-
isnefndina um að þau séu reiðubúin til að koma þessari 
áætlun á fót án tafar til að gera Flugmálastjórn Albaníu 
kleift að stunda skilvirkt eftirlit með þeim flugrekendum 
sem eru undir lögboðnu eftirliti hennar þar til hún hefur 
yfir að ráða sérmenntað starfsfólk til þess að gera það án 
aðstoðar.

24) Í ljósi þeirrar þróunar er það því metið svo, á grundvelli 
sameiginlegu viðmiðananna, að ekki sé þörf á frekari 
aðgerðum á þessu stigi. Aðildarríkin munu þó sannprófa 
hvort farið sé að viðeigandi öryggisstöðlum á skilvirkan 
hátt með því að setja það í forgang að loftför flugrekenda, 
sem fengið hafa vottun í Albaníu, séu skoðuð á hlaði sam-
kvæmt reglugerð nr. 351/2008.

25) Framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin hvetja Alb-
aníu til að ná afgerandi árangri við uppbyggingu tækni-
legrar og stjórnsýslulegrar getu Flugmálastjórnar Albaníu 
og hvetja Flugmálastjórn Albaníu til að hafa fullt samstarf 
við Alþjóðaflugmálastofnunina og Flugöryggisstofnun 
Evrópu með gagnsæjum hætti til að ná skjótum og veru-
legum árangri við framkvæmd fullnægjandi áætlana um 
aðgerðir til úrbóta til þess að ráða bót á öllum annmörkum 
sem koma í ljós. Framkvæmdastjórnin og flugöryggis-
nefndin munu endurmeta stöðuna innan hæfilegs tíma.

 Flugrekandinn TAAG Angolan Airlines

26) Samkvæmt reglugerð (EB) 273/2010 (1) er flugrekand-
anum TAAG Angola Airlines, sem hefur fengið vottun í 
Angóla, einungis leyft að starfrækja flug til Evrópusam-

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 273/2010 frá 30. mars 2010, 
Stjtíð. ESB L 84, 31.3.2010, bls. 25, sjá einkum 59. til 68. mgr.
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bandsins fjögur loftför af tegundinni Boeing 737-700 
með skrásetningarmerkin D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH 
og D2-TBJ og þrjú loftför af tegundinni Boeing 777-200 
með skrásetningarmerkin D2-TED, D2-TEE, D2-TEF. 
Flugrekandinn TAAG upplýsti að eftir að floti hans var 
endurnýjaður hefðu loftför af tegundinni Boeing B747 
verið algerlega tekin úr notkun í áföngum og þeim skipt 
út í júní/júlí með tveim loftförum af tegundinni Boeing 
777-300 með skrásetningarmerkin D2-TEG og D2-TEH 
og fór flugrekandinn TAAG fram á að þessum loftförum 
væri sömuleiðis leyft að fljúga til Evrópusambandsins.

27) Flugrekandinn TAAG Angolan Airlines lagði fram skrif-
legar greinargerðir og fékk áheyrn hjá flugöryggisnefnd-
inni 9. nóvember 2011. Flugrekandinn TAAG sýndi 
fram á hæfni sína til að tryggja að starfræksla loftfara af 
tegundinni Boeing B777-200 og 777-300 verði örugg, 
áreiðanleg og samkvæmt tímaáætlun.

28) Lögbær yfirvöld í Angóla (Flugmálastjórn Angóla (INA-
VIC)) staðfestu við flugöryggisnefndina og lögðu fram 
gögn um að stækkun á flota flugrekandans TAAG með 
loftförum af tegundinni B777-300 hefði verið samþykkt 
með tilhlýðilegum hætti og lýsti Flugmálastjórn Angóla 
því einnig yfir að flugrekandinn væri látinn sæta stöðugu 
eftirliti og að enginn öryggisvandi hefði greinst við þetta 
eftirlit. Að því er varðar flugatvikið sem átti sér stað í des-
ember 2010 yfir Lissabon og Lunad hefur yfirstandandi 
rannsókn á vegum lögbærra yfirvalda hvorki leitt í ljós 
annmarka á starfsemi eða viðhaldi flugrekandans TAAG 
né leitt til sérstakra tilmæla til félagsins.

29) Lögbær yfirvöld í Portúgal greindu frá því að ekki hefði 
verið bent á neinn öryggisvanda við skoðanir á hlaði 
sem fram fóru í Portúgal á loftförum sem flugrekandinn 
TAAG starfrækir.

30) Á grundvelli sameiginlegu viðmiðananna er það metið 
svo að flugrekandanum TAAG skuli leyft að starfrækja 
tvö loftför til viðbótar til Evrópusambandsins af tegund-
inni Boeing B777-300ER með skrásetningarmerkin D2-
TEG and D2-TEH og skal þeim því bætt við í viðauka 
B. Starfræksla þessa flugrekanda til Evrópusambandsins 
skal áfram háð viðeigandi sannprófun á því hvort viðeig-
andi öryggisstöðlum sé fylgt á skilvirkan hátt með því að 
hafa skoðun loftfars þessa flugrekanda á hlaði í forgangi 
samkvæmt reglugerð nr. 351/2008.

 Flugrekandinn Al Wafeer Air

31) Í kjölfar greiningar Flugöryggisstofnunar Evrópu á niður-
stöðum úr SAFA-skoðunum á hlaði (1), sem flugrekand-
inn Al Wafeer Air, sem hefur fengið vottun í SádiArabíu, 
hefur starfrækt til Evrópusambandsins, sem leiddu í ljós 
að ítrekað var vikið verulega frá alþjóðlegum öryggis-
stöðlum, hóf framkvæmdastjórnin formlegt samráð við 
lögbær yfirvöld í SádiArabíu 5. ágúst 2011. Þau upplýstu 
14. september að flugrekandaskírteini flugrekandans Al 
Wafeer Air hefði verið fellt tímabundið úr gildi og veittu 

(1) DGAC/F-2010-2383, DGAC/F-2010-2540, DGAC/F-2010-2298, 
CAA-UK-2010-0993

fullvissu fyrir því að starfræksla hans hæfist ekki aftur 
nema öruggt væri að ráðin hafi verið bót á þeim annmörk-
um sem komu í ljós við skoðun samkvæmt áætluninni 
um öryggisskoðanir erlendra loftfara (SAFA-áætlunin). 
Framkvæmdastjórnin mun halda áfram virku samráði 
sínu við lögbær yfirvöld í SádiArabíu til þess að fylgja 
málinu eftir.

 Flugrekandinn Pakistan International Airways

32) Framkvæmdastjórnin hóf samráð við lögbær yfirvöld 
í Pakistan 8. september 2011 í því skyni að ráða bót á 
þeim atriðum sem komu í ljós á sviði lofthæfi við fjöl-
margar skoðanir á hlaði (2) á loftförum sem flugrekandinn 
Pakistan International Airways (PIA) hefur starfrækt til 
Sambandsins frá því í september 2010. Þessu samráði var 
komið á í kjölfar greiningar Flugöryggisstofnunar Evrópu 
á þessum  SAFA-skoðunum og einkum á SAFA-skoðun 
sem lögbær yfirvöld í Frakklandi (3) framkvæmdu á loft-
fari af tegundinni Airbus A310 með skrásetningarmerkið 
AP-BGO sem varð til þess að ferja varð loftfarið tómt til 
Pakistans til viðgerðar.

33) Lögbær yfirvöld í Pakistan (Flugmálastjórn Pakistan 
(PCAA)) veittu í svari sínu, 17. september 2011, upp-
lýsingar um aðgerðir sem þau gripu til í því skyni að ráða 
bót á þeim annmörkum sem komu í ljós. Í svarinu voru 
upplýsingar um áætlun um aðgerðir til úrbóta, sem flug-
rekandinn PIA hefur unnið, þar sem fram koma 15 sér-
tækar aðgerðir, sem flugrekandinn áætlaði að grípa til, en 
megnið af þeim átti að vera lokið eigi síðar en 30. október 
2011.

34) Flugmálastjórn Pakistan lét framkvæmdastjórninni í té 
uppfærðar upplýsingar 31. október 2011 bæði um fram-
farir flugrekandans PIA við að koma áætluninni um að-
gerðir til úrbóta í framkvæmd og um aðgerðir Flugmála-
stjórnar Pakistan. Af þeim fimmtán aðgerðum í áætlun 
flugrekandans PIA um aðgerðir til úrbóta var átta lokið 
og þeim aðgerðum sem eftir eru á að vera lokið eigi síðar 
en 15. desember 2011. Flugmálastjórn Pakistan hafði inn-
leitt áætlun með þrettán liðum sem tekur til öryggisstefnu 
flugrekandans PIA, lofthæfistöðu loftfara hans og aðgerða 
sem eiga að leiða til kerfislegra endurbóta hjá honum.

35) Aðildarríkin hvetja framkvæmdastjórnina til að halda 
áfram samráði við lögbær yfirvöld í Pakistan og við 
flugrekandann í því skyni að tryggja að allar aðgerðir til 
úrbóta séu varanlegar þegar til lengri tíma er litið. Í því 
tilliti skulu aðildarríkin halda áfram að sannprófa hvort 

(2) AESA-E-2010-632, AESA-E-2011-361, AESA-E-2011-361, 
AESA-E-2011-455, AESA-E-2011-581, AESA-E-2011-701, 
CAA-N-2010-102, CAA-N-2010-119, CAA-N-2010-120, 
CAA-N-2011-5, CAA-N-2011-24, CAA-N-2011-38, CAA-UK-2010-918, 
CAA-UK-2010-958, CAA-UK-2010-1083, CAA-UK-2011-114, 
CAA-UK-2011-185, CAA-UK-2011-187, CAA-UK-2011-326, 
CAA-UK-2011-398, CAA-UK-2011-664, CAA-UK-2011-751, 
CAADK-2010-62, DGAC/F-2010-2034, DGAC/F-2010-2214, 
DGAC/F-2010-2518, DGAC/F-2010-2639, DGAC/F-2011-376, 
DGAC/F-2011-608, DGAC/F-2011-878, DGAC/F-2011-1138, 
DGAC/F-2011-1370, DGAC/F-2011-1560, DGAC/F-2011-1777, 
DGAC/F-2011-1811, DGAC/F-2011-2084, ENAC-IT-2011-219, 
ENAC-IT-2011-569, LBA/D-2010-1573, LBA/D-2011-534, 
LBA/D-2011-721, LBA/D-2011-1003

(3) DGAC/F-2011-1811
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flugrekandinn PIA fari að viðeigandi öryggisstöðlum á 
skilvirkan hátt með því að setja það í forgang að loftför 
þessa flugrekanda séu skoðuð á hlaði samkvæmt reglu-
gerð (EB) nr. 351/2008 til að sannreyna að aðgerðir flug-
rekandans til úrbóta beri árangur. En sýni þessar skoðanir 
hins vegar að aðgerðir flugrekandans PIA duga ekki til að 
ráða bót á þeim öryggisvandamálum, sem í ljós hafa kom-
ið, á framkvæmdastjórnin engra kosta völ nema að grípa 
til aðgerða til að draga úr hvers konar öryggisáhættu.

 Flugrekendur frá Rússneska sambandsríkinu

36) Í kjölfar tveggja nýjustu reglubundinna greininga Flugör-
yggisstofnunar Evrópu á gögnum í tengslum við SAFA-
skoðanir þar sem niðurstöður sýna fleiri en einn stórvægi-
legan ágalla við hverja skoðun hjá ýmsum flugrekendum, 
sem hafa fengið flugrekstrarleyfi frá Rússneska sambands-
ríkinu, sem og vegna þeirrar staðreyndar að á árinu 2011 
urðu banaslys hjá nokkrum þessara flugrekenda, hélt fram-
kvæmdastjórnin samráðsfundi með lögbærum yfirvöldum 
í Rússneska sambandsríkinu (Flugmálastjórn Rússlands 
(FATA)) til hliðar við leiðtogafund ESB og Rússlands um 
flugmál í St. Pétursborg 12. og 13. október 2011.

37) Til þess að veita ítarlegar upplýsingar um öryggisframmi-
stöðu flugrekenda sem fljúga til Evrópusambandsins 
og um öryggi í starfrækslu tiltekinna tegunda loftfara í 
eigu rússneskra flugrekenda sem hafa átt hlut að máli í 
banaslysum í Rússneska sambandsríkinu á árunum 2010 
og 2011 voru frekari samráðsfundir haldnir með þessum 
yfirvöldum 27. október. Á þessum samráðsfundum fengu 
tveir flugrekendur, VIM AVIA (VIM AIRLINES) og 
TATARSTAN AIRLINES, sem hafa fengið vottun frá 
þessum yfirvöldum, áheyrn hjá framkvæmdastjórninni, 
Flugöryggisstofnun Evrópu, Evrópustofnun um öryggi 
flugleiðsögu (Eurocontrol) og einu aðildarríki.

38) Á þessum samráðsfundum upplýsti Flugmálastjórn Rúss-
lands að tilteknar tegundir loftfara, Tupolev TU-134, 
Tupolev TU-154B-2 og TU-154M, sem starfrækt eru af 
tilteknum rússneskum flugrekendum, þyrftu að sæta mis-
munandi ráðstöfunum varðandi áframhaldandi lofthæfi 
þeirra, lögboðnar upplýsingar um lofthæfi búnaðar sem 
festur er á þau og verklagsreglur um rekstur þeirra. Flug-
málastjórn Rússlands upplýsti framkvæmdastjórninni 
einnig um að tiltekinn búnaður, jarðvara- og landslags-
greiningarkerfi (GPWS/TAWS), sem er skyldubundinn í 
millilandaflugi hafi einnig verið gerður skyldubundinn í 
innanlandsflugi í Rússlandi frá og með 1. janúar 2012.

39) Á fundi flugöryggisnefndar 8. nóvember 2011 upplýsti 
Flugmálastjórn Rússlands um eftirfarandi ráðstafanir sem 
gerðar voru til að framfylgja lögum fyrir flugrekendur 
sem eru undir lögboðnu eftirliti þeirra:

a)  Flugrekendaskírteini eftirfarandi tólf flugrekenda, 
sem starfræktu flutningaflug til Sambandsins, voru 
afturkölluð:

– 2nd Aviation Unit Sverdlovsk (ICAO-kenni-
merki UKU) afturkallað 2. mars 2011, MOSKVA 
(ICAO-kennimerki MOA) afturkallað 23. mars 

2011, AVIAL NB (ICAO-kennimerki NVI), 
afturkallað 15. júlí 2011, AVIAENERGO (ICAO-
kennimerki ERG), afturkallað 18. júlí 2011, 
CONTINENT (ICAO-kennimerki CNE) aftur-
kallað 2. ágúst 2011 í tengslum við yfirlýsingar 
flugrekendanna sem um ræðir,

– RUSAIR (ICAO-kennimerki CGI) afturkallað 
13. júlí 2011 vegna málsatvika eftir slysið hinn 
20. júní 2011 þar sem loftfar af tegundinni TU-
134, sem flugrekandinn starfrækir, átti hlut að 
máli,

– YAK SERVICE (ICAO-kennimerki AKY) aftur-
kallað 23. september 2011 vegna málsatvika eftir 
slysið hinn 7. september 2011 þar sem loftfar af 
tegundinni YAK42, sem flugrekandinn starf-
rækir, átti hlut að máli og niðurstöður úr skoðun 
Flugmálastjórnar Rússlands hjá flugrekandanum 
22. september 2011,

– AEROSTARZ (ICAO-kennimerki ASE) aftur-
kallað 28. október 2011, AVIANOVA (ICAO-
kennimerki VNV) afturkallað 10. október 2011, 
KAVMINVODYAVIA (ICAO-kennimerki 
MVD) afturkallað 27. september 2011 í kjölfar 
niðurstaðna úr skoðunum Flugmálastjórnar Rúss-
lands hjá þessum flugrekendum 20. október 2011, 
4. október 2011 og 27. september 2011,

– SKY EXPRESS (ICAO-kennimerki SXR) aftur-
kallað 31. október 2011 í kjölfar vísa í iðnaði, 
fjárhagsstöðu flugrekandans og niðurstaðna úr 
skoðun Flugmálastjórnar Rússlands hjá flugrek-
andanum 6. október 2011,

– AERORENT (ICAO-kennimerki NRO) aftur-
kallað 7. nóvember 2011 í kjölfar þess að kröfur 
um vottun eru ekki uppfylltar og í kjölfar niður-
staðna úr skoðun Flugmálastjórnar Rússlands 27. 
september 2011,

b)  Flugrekendaskírteinum eftirfarandi sex flugrekenda, 
sem starfræktu flutningaflug til Evrópusambands-
ins, hafði verið breytt og rekstrartakmarkanir settar 
samkvæmt ákvörðun Flugmálastjórnar Rússlands 2. 
nóvember 2011.

– AVIASTAR-TU, UTAIR-CARGO, TATAR-
STAN AIRLINES, DAGHESTAN, YAKUTIA 
og VIM AVIA (VIM AIRLINES).

40) Að því er varðar frammistöðu tiltekinna flugrekenda, Ya-
kutia og Tatarstan Airlines, sem hafa sætt stöðugu eftirliti 
frá árinu 2007 hvað varðar flugrekstur og sem fluttu mál 
sitt fyrir framkvæmdastjórninni og fulltrúm flugörygg-
isnefndar í apríl 2008, hefur framkvæmdastjórnin vakið 
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athygli Flugmálastjórnar Rússlands á niðurstöðum grein-
ingar Flugöryggisstofnunar Evrópu á SAFA-skoðunum á 
hlaði sem gefa til kynna að fyrri aðgerðir til úrbóta hafa 
ekki ráðið bót á tilteknum veikleikum í tengslum við loft-
hæfi og flugrekstur með skilvirkum hætti. Flugmálastjórn 
Rússlands upplýsti að hún hefði beðið lögbært svæðisyf-
irvald, sem hefur með höndum eftirlit með þessum flug-
rekendum, um að kanna niðurstöður úr SAFA-skoðunum 
og tryggja að þessir flugrekendur hafi framkvæmt við-
eigandi ráðstafanir til úrbóta til að ráða bót á öllum þeim 
annmörkum sem komu í ljós.

41) Báðir flugrekendurnir fengu áheyrn hjá flugöryggisnefnd-
inni, 8. nóvember 2011, og komu athugasemdum sínum á 
framfæri þar sem þeir sýndu fram á að þeir hefðu ráðið bót 
á þeim atriðum sem áður höfðu komið í ljós við SAFA-
skoðanir á hlaði. Báðir flugrekendur lýstu því yfir að þeir 
hefðu hætt starfrækslu til Sambandsins í kjölfar ákvörð-
unar Flugmálastjórnar Rússlands 2. nóvember 2011.

42) Að því er varðar flugrekandann VIM AVIA (VIM AIR
LINES) vakti framkvæmdastjórnin athygli Flugmála-
stjórnar Rússlands á tveimur vandamálum, sem vöktu upp 
efa semdir um það hvort flugrekandinn fari að viðeigandi 
ör yggis stöðlum á skilvirkan hátt, annars vegar bréf lög-
bærra yfirvalda í Frakklandi til Flugmálastjórnar Rússlands 
í kjölfar skoðunar sem fram fór á frönskum flugvelli (1) þar 
sem í ljós komu fjölmörg mikilvæg og alvarleg atriði sem 
hafa áhrif á rekstraröryggi, sem leiddi til þess að loftfarið 
var sett í flugbann og rekstrartakmörkun af hálfu þessara 
yfirvalda sett á í tengslum við heimflugið (ferjuflug) og 
hins vegar afturköllun viðhaldssamþykkisins, sem Flug-
öryggisstofnun Evrópu gaf út til flugrekandans (EASA 
145.0410), 24. maí 2011 í kjölfar tímabundinnar niður-
fellingar þess 24. september 2010 með tilliti til þess að 
flug rekandinn VIM AVIA (VIM AIRLINES) lét hjá líða að 
ráða með fullnægjandi hætti bót á þeim atriðum sem komu 
í ljós í samræmi við viðeigandi löggjöf (2). Þau óleystu 
atriði sem leiddu til afturköllunar viðhaldssamþykkis ins 
staðfestu annmarka á sviði lofthæfi sem komu í ljós við 
ýmsar SAFAskoðanir á flugvöllum í Sambandinu (3), 
einkum óþekkta galla eða skemmdir eða þekkta galla eða 
skemmdir, sem hafa hvorki verið metnar né vaktaðar, og 
skemmdir og gallar sem eru utan viðurkenndra viðhalds-
marka.

43) Í athugasemdum sínum við flugöryggisnefndina gat flug-
rekandinn VIM AVIA (VIM AIRLINES) ekki sýnt fram 
á að hann hefði virkt öryggisstjórnunarkerfi sem tryggir 

(1) DGAC/F-2011-2145
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2042/2003 (Stjtíð. ESB L 315, 

28.11.2003, bls. 1).
(3) SDAT-2011-0058, ENAC-IT-2011-0027, ENAC-IT-2011-0180, SCCA-

2010-0002, GDCA-2010-0028, AESA-E-2010-0922, CAAHUN-2011-0023, 
ENAC-IT-2011-0510, AESA-E-2010-0690, ENAC-IT-2010-0649, 
LBA/D-2011-0594, CAA-NL-2011-0143, DGAC/F-2011-2145, 
ENAC-IT-2010-0796, CAA-NL-2011-0141, SCCA-2011-0009, 
CAA-N-2011-0013, ENAC-IT-2011-0020, ENAC-IT-2011-0103, 
GDCA-2011-0029, SAFA-BUL-2011-0064, SAFA-DGAC/F-2011-0445, 
SAFA-BUL-2011-0015, HCAAGR-2011-0039, ENAC-IT-2011-0092, 
LBA/D-2010-1312, BUL-2010- 0105, SCCA-2010-0008, 
CAA-SR-2011-0044, HCAAGR-2010-0397, DGAC/F-2010-2689, 
HCAAGR-2010-0414

að flugrekandinn geti réttilega greint, metið, stjórnað og 
haft eftirlit með áhættum á viðeigandi hátt til að tryggja 
örugga starfrækslu. Flugrekandinn VIM AVIA (VIM 
AIRLINES) lýsti því yfir að hann hefði hætt starfrækslu 
til Evrópusambandsins í kjölfar ákvörðunar Flugmála-
stjórnar Rússlands 2. nóvember 2011.

44) Flugöryggisnefndin komst að því á grundvelli upplýsinga 
Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu að allir flugrek-
endurnir þrír, VIM AVIA (VIM AIRLINES), YAKUTIA 
og TATARSTAN AIRLINES, hafa í raun haldið áfram 
að starfrækja ýmis flug til Evrópusambandsins eftir 2. 
nóvember 2011. Flugöryggisnefndin var einnig upplýst 
um að einn flugrekandi, AERO RENT, en Flugmálastjórn 
Rússlands afturkallaði flugrekandaskírteini hans, hefði 
stundað flutningaflug frá ESB eftir þann dag sem aftur-
köllunin var ákveðin.

45) Í ljósi þessa bað framkvæmdastjórnin Flugmálastjórn 
Rússlands um tafarlausar skýringar í því skyni að fá full-
vissu um að farið sé í raun að hinum ýmsu ráðstöfunum 
gagnvart rússneskum flugrekendum til að framfylgja lög-
um (flugrekandaskírteini afturkölluð og rekstrartakmark-
anir settar).

46) Eftir að hafa skoðað gögnin sem þessi flugrekandi lagði 
fram og hlýtt á kynningu hans fyrir flugöryggisnefnd-
inni hafa framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin 
tjáð efasemdir sínar um getu flugrekandans VIM AVIA 
(VIM AIRLINES) til að halda áfram að starfrækja flug til 
Evrópusambandsins án þess og þangað til að þeim hefur 
borist nauðsynleg skrifleg sönnunargögn um að hann hafi 
að fullu framkvæmt aðgerðir til úrbóta til að ráða bót með 
varanlegum hætti á öllum atriðum sem komu í ljós við 
SAFA-skoðanir og stöðugt eftirlit Flugmálastjórnar Rúss-
lands.

47) Framkvæmdastjórnin óskaði eftir upplýsingum frá Flug-
málastjórn Rússlands 10. nóvember 2011 í því skyni að 
fá fullvissu, fyrir 14. nóvember 2011, fyrir því að flug 
hlutaðeigandi flugrekenda til Sambandsins væri í raun 
takmarkað þangað til þeir hefðu sýnt fram á að þeir 
hefðu ráðið bót með varanlegum hætti á öllum atriðum 
sem komu í ljós við SAFA-skoðanir og stöðugt eftirlit 
Flugmálastjórnar Rússlands. Flugmálastjórn Rússlands 
lagði fram skrifleg sönnunargögn 14. nóvember sem 
staðfesta að starfræksla flugrekandans VIM AVIA (VIM 
AIRLNES) verði áfram takmörkuð til 1. apríl 2012 og 
að starfræksla hinna fimm rússnesku flugrekendanna sé 
takmörkuð þangað til þeir hafa sýnt Flugmálastjórn Rúss-
lands að þeir hafi ráðið bót á öllum öryggisvandamálum 
sem komu í ljós við SAFA-skoðun á hlaði með skil-
virkum hætti. Flugmálastjórn Rússlands staðfesti einnig 
að nauðsynlegar ráðstafanir væru gerðar til að tryggja að 
allir flugrekendur sem sæta rekstrartakmörkunum færu í 
raun að ákvörðunum Flugmálastjórnar Rússlands.
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48) Með tilliti til þeirra gagna sem Flugmálastjórn Rússlands 
lagði fram er það metið svo að á þessu stigi, og í samræmi 
við sameiginlegu viðmiðanirnar, sé ekki þörf á að grípa 
til frekari aðgerða varðandi flugrekandann VIM AVIA 
(VIM AIRLINES). Framkvæmdastjórnin mun endurmeta 
frammistöðu flugrekandans hjá flugöryggisnefndinni í 
mars 2012.

49) Flugöryggisnefndin hefur látið í ljós að hún hafi hug á 
að halda áfram uppbyggilegum skoðanaskiptum við Flug-
málastjórn Rússlands um öll mál sem varða öryggi. Fram-
kvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin munu fylgjast 
náið með frammistöðu flugrekenda sem sæta takmörkun, 
af hálfu Flugmálastjórnar Rússlands, hvað varðar starf-
rækslu flugs til Sambandsins til að tryggja að þeir hefji 
aftur starfrækslu þegar þeir hafa sýnt fram á að þeir hafi í 
raun ráðið bót á öllum atriðum sem komu í ljós við skoð-
anir á hlaði, sem fóru fram í ESB. Framkvæmdastjórnin 
og flugöryggisnefndin munu reyna, með frekara samráði 
við Flugmálastjórn Rússlands um tæknimál, að ráða 
varanlega bót á annmörkum í öryggismálum sem í ljós 
komu við SAFA-skoðanir á hlaði. Í millitíðinni munu að-
ildarríkin halda áfram að sannprófa hvort rússneskir flug-
rekendur fari að viðeigandi öryggisstöðlum á skilvirkan 
hátt með því að setja það í forgang að loftför þessara flug-
rekenda séu skoðuð á hlaði samkvæmt reglugerð (EB) nr. 
351/2008 og mun framkvæmdastjórnin halda áfram að 
fylgjast náið með þeim aðgerðum sem þeir grípa til.

 Flugrekandinn Jordan Aviation

50) Á grundvelli greiningar á niðurstöðum úr SAFA-skoð-
unum sem fóru fram á tilteknum flugrekendum, sem hafa 
fengið vottun í Hasjemíska konungsríkinu Jórdaníu frá 
árinu 2010, hóf framkvæmdastjórnin samráð, 1. septem-
ber 2011, við lögbær yfirvöld á sviði almenningsflugs 
(Flugmálastjórn Jórdaníu (CARC)) í Hasjemíska kon-
ungsríkinu Jórdaníu í því skyni að fá fullvissu fyrir því 
að ráðin hafi verið varanlega bót á þeim annmörkum í 
öryggismálum, sem komu í ljós við þessar SAFA-skoð-
anir og, sé það ekki raunin, að viðeigandi ráðstafanir hafi 
verið gerðar til að draga úr öryggisáhættu sem hefur verið 
auðkennd.

51) Flugmálastjórn Jórdaníu lagði ekki fram óyggjandi sann-
anir í svari sínu 19. september 2011 fyrir því að viðkom-
andi flugrekendur hefðu í raun gert ráðstafanir til úrbóta 
og forvarnarráðstafanir. Skortur á upplýsingum hvað 
varðar greiningu á frumorsök annmarkanna í öryggis-
málum og æ verri niðurstöður úr SAFA-skoðunum hjá 
nokkrum flugrekendum, sem hafa fengið vottun í Hasj-
emíska konungsríkinu Jórdaníu, vöktu enn fremur upp 
spurningar um getu lögbærra yfirvalda þessa ríkis til að 
hafa stöðugt eftirlit með flugrekendunum sem þau votta.

52) Framkvæmdastjórnin óskaði eftir frekari upplýsingum 6. 
október 2011 og boðaði Flugmálastjórn Jórdaníu á fund 
í Brussel 21. október 2011 til að útskýra framangreind 

álitamál. Á fundinum lýsti Flugmálastjórn Jórdaníu röð 
ráðstafana sem yfirvaldið hafði innleitt í september 2011 
til að styrkja eftirlitið með flugrekendum, sem hafa fengið 
vottun í Jórdaníu, og tryggja að tekið verði tilhlýðilegt 
tillit til niðurstaðna úr skoðunum á hlaði, sem fram-
kvæmdar eru innan ramma evrópsku áætlunarinnar um 
öryggisskoðun erlendra loftfara (SAFA-áætlunarinnar), 
í tengslum við eftirlit með jórdönskum flugrekendum 
þannig að ráðin verður varanlega bót á þeim annmörkum í 
öryggismálum sem koma í ljós við skoðanir. Á fundinum 
fengust þó ekki fullnægjandi upplýsingar um öryggis-
frammistöðu flugrekandans Jordan Aviation.

53) Í tilviki flugrekandans Jordan Aviation benda skýrslur um 
SAFA-skoðanir til verulegra annmarka á stjórnun loft-
hæfis og starfrækslu loftfara af tegundinni Boeing B767. 
Þetta á einkum við um SAFA-skoðun á B767 með skrán-
ingarnúmer JY-JAG í Frakklandi (1) þar sem alvarlegir 
annmarkar á lofthæfi höfðu í för með sér að loftfarið varð 
að fljúga tómt til baka til viðhalds. Fjöldi atriða sem koma 
í ljós við hverja SAFA-skoðun og endurtekning ann-
marka í öryggismálum síðan 2010 bendir til alvarlegra 
öryggisvandamála. Af þeim sökum var Flugmálastjórn 
Jórdaníu og flugrekandanum Jordan Aviation boðið að 
koma athugasemdum á framfæri við flugöryggisnefndina 
í nóvember 2011.

54) Við áheyrn þeirra hjá flugöryggisnefndinni 9. nóvember 
2011 viðurkenndu Flugmálastjórn Jórdaníu og flug-
rekandinn Jordan Aviation kostina við samráð við fram-
kvæmdastjórnina, með aðstoð Flugöryggisstofnunar 
Evrópu og aðildarríkjanna. Þetta samráð leiddi til þess 
að bæði yfirvaldið og flugrekandinn gerðu áætlun um að-
gerðir til úrbóta sem miðar að því að ráða bót á annmörk-
um í öryggismálum sem komu í ljós við SAFA-skoðanir 
og veikleikum sem komu í ljós við innra eftirlit þeirra. 
Nefndin viðurkenndi þá viðleitni sem sýnd hefur verið til 
að ráða varanlega bót á annmörkunum í öryggismálum og 
tók tillit til skuldbindingar Flugmálastjórnar Jórdaníu og 
flugrekandans Jordan Aviation til að framkvæma að fullu 
áætlun sína sem lögð var fram við áheyrnina.

55) Nefndin lítur þetta framtak flugrekandans jákvæðum 
augum en lýsti jafnframt yfir áhyggjum sínum varðandi 
núverandi getu flugrekandans Jordan Aviation til að draga 
úr öryggisáhættu hvað varðar rekstur hans í ábataskyni 
með loftför af tegundinni Boeing B-767. Að teknu tilliti 
til fjölmargra og endurtekinna annmarka í öryggismálum, 
sem hafa komið í ljós við skoðanir á hlaði á loftförum 
af tegundinni Boeing B767, sem eru starfrækt af flug-
rekandanum Jordan Aviation, og vanmáttar félagsins fram 
að þessu til að hrinda í framkvæmd viðeigandi áætlun um 
aðgerðir til úrbóta og fyrirbyggjandi aðgerðir ásamt ófull-
nægjandi öryggiseftirliti af hálfu Flugmálastjórnar Jórd-
aníu, er það metið svo, á grundvelli sameiginlegu viðmið-
ananna, að flugrekandinn Jordan Aviation skuli skráður 
í viðauka B og að starfræksla hans skuli takmarkast við 

(1) DGAC/F-2011-269
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það að öll loftför hans af tegundinni Boeing B-767 séu 
undanskilin. Flugrekandanum skal leyft að starfrækja flug 
til Sambandsins með því að nota aðrar tegundir loftfara 
sem skráðar eru í flugrekandaskírteini hans samkvæmt 
viðauka B.

56) Aðildarríkin hvetja framkvæmdastjórnina til að halda 
áfram samráði við lögbær yfirvöld í Hasjemíska konungs-
ríkinu Jórdaníu í því skyni að tryggja að þessi yfirvöld 
framfylgi alþjóðlegum öryggisstöðlum með skilvirkum 
hætti og að allar aðgerðir til úrbóta og forvarnaraðgerðir 
sem framkvæmdar eru af öllum hlutaðeigandi flugrek-
endum séu varanlegar þegar til lengri tíma er litið. Á 
meðan munu aðildarríkin halda áfram að sannprófa hvort 
viðeigandi öryggisstöðlum sé fylgt á skilvirkan hátt með 
því að setja það í forgang að loftför þessa flugrekanda séu 
skoðuð á hlaði samkvæmt reglugerð (EB) nr. 351/2008.

57) Framkvæmdastjórnin er reiðubúin að styðja viðleitni 
Flugmálastjórnar Jórdaníu og flugrekandans Jordan 
Aviation með matsheimsókn, með þátttöku aðildarríkj-
anna og Flugöryggisstofnunar Evrópu, til að sannprófa 
öryggisframmistöðu flugrekandans Jordan Aviation og 
þann árangur sem Flugmálastjórn Jórdaníu hefur náð á 
sviði eftirlits með flugrekendum, sem hafa fengið vottun í 
Hasjemíska konungsríkinu Jórdaníu.

 Flugrekandinn Rollins Air

58) Framkvæmdastjórnin hóf formlegt samráð við félagið 
Rollins Air, sem hefur fengið vottun hjá lögbærum yfir-
völdum í Hondúras, í kjölfar upplýsinga sem komu fram 
hjá lögbærum yfirvöldum í Frakklandi um þá ákvörðun 
þeirra að veita flugrekandanum ekki flugréttindi á meðan 
beðið er eftir að ráðin verði bót á þeim annmörkum í ör-
yggismálum, sem komu í ljós við tæknimat á tæknilega 
spurningalistanum, og viðbótarupplýsinga sem flugrek-
andinn Rollins Air lagði fram í þeim tilgangi að fá lend-
ingarleyfi (útgáfa svokallaðrar staðlaðrar SAFAskýrslu).

59) Félagið var hvatt til að skýra eftirfarandi atriði og koma 
athugasemdum sínum á framfæri við flugöryggisnefndina 
8. nóvember 2011: a) sönnun um að greiningaráætlun fyr-
ir fluggögn, sem uppfyllir ákvæði Alþjóðaflugmálastofn-
unarinnar, hafi verið innleidd; b) sönnun um að Frakk-
land, þ.m.t. yfirráðasvæði þess handan hafsins, hafi verið 
hluti af heimiluðu flugsvæði fyrir loftför af tegundinni 
L1011-500 með skráningarnúmerið HR-AVN samkvæmt 
heimild lögbærra yfirvalda þess c) sönnun um að þeir 
flugmenn sem tóku þátt í starfrækslu fyrirhugaðs flugs á 
undangengnu 12 mánaða tímabili hafi lokið nauðsynlegu 
hæfniprófi og d) að flugliðarnir sem flugrekandinn lagði 
til séu báðir yfir aldursmörkum sem Alþjóðaflugmála-
stofnunin telur ásættanleg.

60) Hvorki flugrekandinn Rollins Air né lögbært yfirvald í 
Hondúras (Flugmálastjórn Hondúras (DGAC)) voru við-
stödd í flugöryggisnefndinni. Flugmálastjórn Hondúras 
veitti sendiráði Hondúras í Konungsríkinu Belgíu umboð, 
9. nóvember 2011, til að upplýsa flugöryggisnefndina 
um opinbera afstöðu hennar en Flugmálastjórn Hondúras 

hóf, í samræmi við þessa afstöðu, ferli til að afturkalla 
skráningu loftfarsins HR-AVN af landsskrá Hondúras, og 
um að flugrekandinn Rollins Air hafi ekki lengur leyfi til 
að starfrækja áðurnefnt loftfar. Flugrekandinn Rollins Air 
starfrækir þó fleiri loftför af þessari tegund og engar frek-
ari upplýsingar voru lagðar fram í tengslum við atriðin 
sem vakið var máls á hér að framan.

61) Nefndin hafði hliðsjón af því að Flugmálastjórn Banda-
ríkjanna setur Hondúras í flokk 2 samkvæmt áætlun 
sinni um alþjóðlegt flugöryggismat (IASA), sem gefur til 
kynna kerfisbundna annmarka hjá lögbærum yfirvöldum 
í Hondúras hvað varðar skyldur þeirra varðandi vottun 
og eftirlit með þeim flugrekendum sem eru undir reglu-
bundnu eftirliti þeirra.

62) Af þessum sökum er það metið svo, á grundvelli sam-
eiginlegu viðmiðananna, að flugrekandinn Rollins Air 
skuli skráður í viðauka A meðan þess er beðið að lögð 
verði fram sönnunargögn um úrbætur á þeim annmörkum 
sem athygli er vakin á í staðlaðri skýrslu sem lögbært yfir-
vald í Frakklandi gaf út.

 Flugrekendur frá Lýðveldinu Kongó

63) Lögbær yfirvöld í Lýðveldinu Kongó (Flugmálastjórn 
Lýðveldisins Kongó (ANAC)) upplýstu um útgáfu nýs 
flugrekandaskírteinis fyrir flugrekandann Equatorial 
Congo Airlines S.A. 23. september 2011 án þess að sýna 
fram á að vottun og eftirlit með þessum flugrekanda væri 
í fullu samræmi við gildandi, alþjóðlega öryggisstaðla. 
Á grundvelli hinna sameiginlegu viðmiðana er það því 
metið svo að flugrekandinn Equatorial Congo Airlines 
S.A. skuli sömuleiðis skráður í viðauka A.

 Flugrekendur frá Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó

64) Færðar hafa verið sönnur á að lögbær yfirvöld í Lýð-
stjórnarlýðveldinu Kongó (Flugmálastjórn Lýðstjórnar-
lýðveldisins Kongó (AAC)) hafi gefið út nýtt flugrek-
andaskírteini til handa flugrekandanum Stellar Airways, 
en ekki hafa verið færðar sönnur á að vottun og eftirlit 
með þessum flugrekanda sé í fullu samræmi við gildandi, 
alþjóðlega öryggisstaðla. Á grundvelli sameiginlegu við-
miðanna er það því metið svo að flugrekandinn Stellar 
Airways skuli einnig skráður í viðauka A.

 Flugrekendur frá Filippseyjum

65) Framkvæmdastjórninni var tilkynnt um að lögbær yfir-
völd í Filippseyjum (Flugmálastjórn Filippseyja (CAAP)) 
mundu gefa út ný flugrekendaskírteini til handa flug-
rekenda eins og Aeromajestic og Interisland Airlines. 
Flugmálastjórn Filippseyja hefur ekki svarað beiðni 
framkvæmdastjórnarinnar um upplýsingar, sem send var 
26. október 2011, hvað varðar gildistíma skírteina við-
komandi félaga og hefur ekki heldur sýnt fram á að vottun 
þeirra og eftirlit sé í samræmi við gildandi, alþjóðlega 
öryggisstaðla. Á grundvelli sameiginlegu viðmiðanna 
er það því metið svo að þessir flugrekendur skuli einnig 
skráðir í viðauka A.
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 Almennar forsendur að því er varðar hina flugrek-
endurna sem eru skráðir í viðauka A og B

66) Þrátt fyrir bein tilmæli framkvæmdastjórnarinnar hafa 
henni ekki enn borist sannanir frá hinum flugrekend-
unum, sem eru í skrá Bandalagsins, sem var uppfærð 19. 
apríl 2011, eða frá yfirvöldum, sem hafa með höndum 
lögboðið eftirlit með þessum flugrekendum, þess efnis að 
gripið hafi verið til ítarlegra og viðunandi aðgerða til að 
ráða bót á annmörkum. Á grundvelli hinna sameiginlegu 
viðmiðana er það því metið svo að þessum flugrekendum 
skuli áfram bannað að stunda flugrekstur (viðauki A) eða 
takmarkanir settar á flugrekstur þeirra (viðauki B), eftir 
því sem við á.

67) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit flugöryggisnefndarinnar.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (EB) nr. 474/2006 er breytt sem hér segir:

1.  Í stað viðauka A komi textinn sem settur er fram í viðauka 
A við þessa reglugerð.

2.  Í stað viðauka B komi textinn sem settur er fram í viðauka 
B við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórn-
artíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar 
í samræmi við sáttmálana.

Gjört í Brussel, 21. nóvember 2011.

  Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

  Fyrir hönd forsetans,

  Joaquín Almunia

  varaforseti.

______
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(1) Unnt væri að heimila að allir flugrekendur, sem eru skráðir í viðauka A, nýti flugréttindi, með því að nota loftfar í þjónustuleigu frá 
flugrekanda, sem er ekki bannað að stunda flugrekstur, að því tilskildu að viðeigandi öryggiskröfur séu uppfylltar.

VIÐAUKI A

SKRÁ YFIR FLUGREKENDUR SEM ER BANNAÐ AÐ STUNDA HVERS KONAR FLUGREKSTUR INNAN EVRÓPUSAMBANDSINS (1)

Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint er á flugrekandaskír-
teini hans (og nafn fyrirtækis, ef annað)

Númer flugrekandaskír-
teinis (AOC) eða flug-

rekstrarleyfis
ICAOkóði flugrekanda Ríki umráðanda

BLUE WING AIRLINES SRBWA01/2002 BWI Súrínam

MERIDIAN AIRWAYS LTD AOC 023 MAG Lýðveldið Gana

ROLLINS AIR HR-005 RAV Hondúras

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS Óskráð VRB Lýðveldið Rúanda

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá yfir-
völdum sem hafa með höndum lögboðið eftirlit með 
Afganistan, þ.m.t.

Íslamska lýðveldið Afganistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES AOC 009 AFG Íslamska lýðveldið Afganistan

KAM AIR AOC 001 KMF Íslamska lýðveldið Afganistan

PAMIR AIRLINES Óskráð PIR Íslamska lýðveldið Afganistan

SAFI AIRWAYS AOC 181 SFW Íslamska lýðveldið Afganistan

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun yfirvalda 
sem hafa með höndum lögboðið eftirlit með Angóla, að 
undanskildum flugrekandanum TAAG Angola Airlines 
sem skráður er í viðauka B, þ.m.t.

Lýðveldið Angóla

AEROJET AO 008-01/11 Óskráður Lýðveldið Angóla

AIR26 AO 003-01/11-DCD DCD Lýðveldið Angóla

AIR GICANGO 009 Óskráður Lýðveldið Angóla

AIR JET AO 006-01/11-MBC MBC Lýðveldið Angóla

AIR NAVE 017 Óskráður Lýðveldið Angóla

ANGOLA AIR SERVICES 006 Óskráður Lýðveldið Angóla

DIEXIM 007 Óskráður Lýðveldið Angóla

FLY540 AO 004-01 FLYA Óskráður Lýðveldið Angóla

GIRA GLOBO 008 GGL Lýðveldið Angóla

HELIANG 010 Óskráður Lýðveldið Angóla
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Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint er á flugrekandaskír-
teini hans (og nafn fyrirtækis, ef annað)

Númer flugrekandaskír-
teinis (AOC) eða flug-

rekstrarleyfis
ICAOkóði flugrekanda Ríki umráðanda

HELIMALONGO AO 005-01/11 Óskráður Lýðveldið Angóla

MAVEWA 016 Óskráður Lýðveldið Angóla

SONAIR AO 002-01/10-SOR SOR Lýðveldið Angóla

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun yfirvalda sem 
hafa með höndum lögboðið eftirlit með Benín, þ.m.t.

Lýðveldið Benín

AERO BENIN PEA No 014/
MDCTTTATP-PR/
ANAC/DEA/SCS

AEB Lýðveldið Benín

AFRICA AIRWAYS Óskráð AFF Lýðveldið Benín

ALAFIA JET PEA No 014/ANAC/
MDCTTTATP-PR/
DEA/SCS

Á ekki við Lýðveldið Benín

BENIN GOLF AIR PEA No 012/
MDCTTP-PR/ANAC/
DEA/SCS.

BGL Lýðveldið Benín

BENIN LITTORAL AIRWAYS PEA No 013/
MDCTTTATP-PR/
ANAC/DEA/SCS.

LTL Lýðveldið Benín

COTAIR PEA No 015/
MDCTTTATP-PR/
ANAC/DEA/SCS.

COB Lýðveldið Benín

ROYAL AIR PEA No 11/ANAC/
MDCTTP-PR/DEA/
SCS

BNR Lýðveldið Benín

TRANS AIR BENIN PEA No 016/
MDCTTTATP-PR/
ANAC/DEA/SCS

TNB Lýðveldið Benín

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun yfirvalda 
sem hafa með höndum lögboðið eftirlit með Lýðveldinu 
Kongó, þ.m.t.

Lýðveldið Kongó

AERO SERVICE RAC06-002 RSR Lýðveldið Kongó

EQUAFLIGHT SERVICES RAC 06-003 EKA Lýðveldið Kongó

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO RAC 06-004 Óskráður Lýðveldið Kongó

TRANS AIR CONGO RAC 06-001 Óskráður Lýðveldið Kongó

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A. RAC 06-014 Óskráður Lýðveldið Kongó

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá yfirvöld-
um sem hafa með höndum lögboðið eftirlit með Lýð-
stjórnarlýðveldinu Kongó, þ.m.t.

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó



Nr. 54/1016 27.9.2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint er á flugrekandaskír-
teini hans (og nafn fyrirtækis, ef annað)

Númer flugrekandaskír-
teinis (AOC) eða flug-

rekstrarleyfis
ICAOkóði flugrekanda Ríki umráðanda

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER 409/CAB/MIN/
TVC/051/09

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

AIR KASAI 409/CAB/MIN/ 
TVC/036/08

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

AIR KATANGA 409/CAB/MIN/
TVC/031/08

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

AIR TROPIQUES 409/CAB/MIN/
TVC/029/08

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

BLUE AIRLINES 409/CAB/MIN/
TVC/028/08

BUL Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

BRAVO AIR CONGO 409/CAB/MIN/
TC/0090/2006

BRV Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

BUSINESS AVIATION 409/CAB/MIN/
TVC/048/09

ABB Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

BUSY BEE CONGO 409/CAB/MIN/
TVC/052/09

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

CETRACA AVIATION SERVICE 409/CAB/MIN/
TVC/026/08

CER Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

CHC STELLAVIA 409/CAB/MIN/
TC/0050/2006

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

CONGO EXPRESS 409/CAB/MIN/
TVC/083/2009

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) 409/CAB/MIN/
TVC/035/08

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

DOREN AIR CONGO 409/CAB/MIN/
TVC/0032/08

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA) 409/CAB/MIN/
TVC/003/08

EWS Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

FILAIR 409/CAB/MIN/
TVC/037/08

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

GALAXY KAVATSI 409/CAB/MIN/
TVC/027/08

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR) 409/CAB/MIN/
TVC/053/09

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

GOMA EXPRESS 409/CAB/MIN/
TC/0051/2006

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

GOMAIR 409/CAB/MIN/
TVC/045/09

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó
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Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint er á flugrekandaskír-
teini hans (og nafn fyrirtækis, ef annað)

Númer flugrekandaskír-
teinis (AOC) eða flug-

rekstrarleyfis
ICAOkóði flugrekanda Ríki umráðanda

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) 409/CAB/MIN/
TVC/038/08

ALX Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB) 409/CAB/MIN/
TVC/033/08

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

KIN AVIA 409/CAB/MIN/
TVC/042/09

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

KORONGO AIRLINES 409/CAB/MIN/
TVC/001/2011

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC) Undirskrift ráðherra 
(tilskipun nr. 78/205)

LCG Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

MALU AVIATION 409/CAB/MIN/
TVC/04008

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

MANGO AVIATION 409/CAB/MIN/
TVC/034/08

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

SAFE AIR COMPANY 409/CAB/MIN/
TVC/025/08

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

SERVICES AIR 409/CAB/MIN/
TVC/030/08

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

STELLAR AIRWAYS AAC/DG/DTA/
TM/787/2011

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

SWALA AVIATION 409/CAB/MIN/
TVC/050/09

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

TMK AIR COMMUTER 409/CAB/MIN/
TVC/044/09

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

TRACEP CONGO AVIATION 409/CAB/MIN/
TVC/046/09

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

TRANS AIR CARGO SERVICES 409/CAB/MIN/
TVC/024/08

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

WIMBI DIRA AIRWAYS 409/CAB/MIN/
TVC/039/08

WDA Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

ZAABU INTERNATIONAL 409/CAB/MIN/
TVC/049/09

Óskráður Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá yfirvöld-
um sem hafa með höndum lögboðið eftirlit með Djíbútí, 
þ.m.t.

Djíbútí

DAALLO AIRLINES Óskráð DAO Djíbútí
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Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint er á flugrekandaskír-
teini hans (og nafn fyrirtækis, ef annað)

Númer flugrekandaskír-
teinis (AOC) eða flug-

rekstrarleyfis
ICAOkóði flugrekanda Ríki umráðanda

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá yfirvöld-
um sem hafa með höndum lögboðið eftirlit með Mið-
baugs-Gíneu, þ.m.t.

Miðbaugs-Gínea

CRONOS AIRLINES Óskráð Óskráður Miðbaugs-Gínea

Flugrekandinn CEIBA INTERCONTINENTAL Óskráð CEL Miðbaugs-Gínea

EGAMS Óskráð EGM Miðbaugs-Gínea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES 2006/001/MTTCT/
DGAC/SOPS

EUG Miðbaugs-Gínea

GENERAL WORK AVIACION 002/ANAC Á ekki við Miðbaugs-Gínea

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES 
AEREOS

739 GET Miðbaugs-Gínea

GUINEA AIRWAYS 738 Á ekki við Miðbaugs-Gínea

STAR EQUATORIAL AIRLINES Óskráð Óskráður Miðbaugs-Gínea

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUI-
NEA ECUATORIAL

737 UTG Miðbaugs-Gínea

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá yfir-
völdum sem hafa með höndum lögboðið eftirlit með 
Indónesíu, að undanskildum flugrekendunum Garuda 
Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres 
Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia og Metro 
Batavia, þ.m.t.

Lýðveldið Indónesía

AIR PACIFIC UTAMA 135-020 Óskráður Lýðveldið Indónesía

ALFA TRANS DIRGANTATA 135-012 Óskráður Lýðveldið Indónesía

ASCO NUSA AIR 135-022 Óskráður Lýðveldið Indónesía

ASI PUDJIASTUTI 135-028 Óskráður Lýðveldið Indónesía

AVIASTAR MANDIRI 135-029 Óskráður Lýðveldið Indónesía

DABI AIR NUSANTARA 135-030 Óskráður Lýðveldið Indónesía

DERAYA AIR TAXI 135-013 DRY Lýðveldið Indónesía

DERAZONA AIR SERVICE 135-010 DRZ Lýðveldið Indónesía

DIRGANTARA AIR SERVICE 135-014 DIR Lýðveldið Indónesía

EASTINDO 135-038 Óskráður Lýðveldið Indónesía

GATARI AIR SERVICE 135-018 GHS Lýðveldið Indónesía

INDONESIA AIR TRANSPORT 135-034 IDA Lýðveldið Indónesía
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INTAN ANGKASA AIR SERVICE 135-019 Óskráður Lýðveldið Indónesía

JOHNLIN AIR TRANSPORT 135-043 Óskráður Lýðveldið Indónesía

KAL STAR 121-037 KLS Lýðveldið Indónesía

KARTIKA AIRLINES 121-003 KAE Lýðveldið Indónesía

KURA-KURA AVIATION 135-016 KUR Lýðveldið Indónesía

LION MENTARI AIRLINES 121-010 LNI Lýðveldið Indónesía

MANUNGGAL AIR SERVICE 121-020 Óskráður Lýðveldið Indónesía

MEGANTARA 121-025 MKE Lýðveldið Indónesía

MERPATI NUSANTARA AIRLINES 121-002 MNA Lýðveldið Indónesía

MIMIKA AIR 135-007 Óskráður Lýðveldið Indónesía

NATIONAL UTILITY HELICOPTER 135-011 Óskráður Lýðveldið Indónesía

NUSANTARA AIR CHARTER 121-022 Óskráður Lýðveldið Indónesía

NUSANTARA BUANA AIR 135-041 Óskráður Lýðveldið Indónesía

NYAMAN AIR 135-042 Óskráður Lýðveldið Indónesía

PELITA AIR SERVICE 121-008 PAS Lýðveldið Indónesía

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA 135-026 Óskráður Lýðveldið Indónesía

PURA WISATA BARUNA 135-025 Óskráður Lýðveldið Indónesía

RIAU AIRLINES 121-016 RIU Lýðveldið Indónesía

SAMPOERNA AIR NUSANTARA 135-036 SAE Lýðveldið Indónesía

SAYAP GARUDA INDAH 135-004 Óskráður Lýðveldið Indónesía

SKY AVIATION 135-044 Óskráður Lýðveldið Indónesía

SMAC 135-015 SMC Lýðveldið Indónesía

SRIWIJAYA AIR 121-035 SJY Lýðveldið Indónesía

SURVEI UDARA PENAS 135-006 Óskráður Lýðveldið Indónesía

TRANSWISATA PRIMA AVIATION 135-021 Óskráður Lýðveldið Indónesía

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE 121-038 XAR Lýðveldið Indónesía

TRAVIRA UTAMA 135-009 Óskráður Lýðveldið Indónesía
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TRI MG INTRA ASIA AIRLINES 121-018 TMG Lýðveldið Indónesía

TRIGANA AIR SERVICE 121-006 TGN Lýðveldið Indónesía

UNINDO 135-040 Óskráður Lýðveldið Indónesía

WING ABADI AIRLINES 121-012 WON Lýðveldið Indónesía

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá yfirvöldum 
sem hafa með höndum lögboðið eftirlit með Kasakstan, 
að undanskildum flugrekandanum Air Astana, þ.m.t.

Kasakstan

AERO AIR COMPANY AK-0429-10 ILK Kasakstan

AIR ALMATY AK-0409-09 LMY Kasakstan

AIR TRUST AIRCOMPANY AK-0412-10 RTR Kasakstan

AK SUNKAR AIRCOMPANY AK-0396-09 AKS Kasakstan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES AK-0345-08 CID Kasakstan

ASIA WINGS AK-0390-09 AWA Kasakstan

ATMA AIRLINES AK-0437-10 AMA Kasakstan

AVIA-JAYNAR/AVIA-ZHAYNAR AK-0435-10 SAP Kasakstan

BEYBARS AIRCOMPANY AK-0383-09 BBS Kasakstan

BERKUT AIR/BEK AIR AK-0428-10 BEK Kasakstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES AK-0415-10 BRY Kasakstan

COMLUX AK-0399-09 KAZ Kasakstan

DETA AIR AK-0417-10 DET Kasakstan

EAST WING AK-0411-09 EWZ Kasakstan

EASTERN EXPRESS AK-0427-10 LIS Kasakstan

EURO-ASIA AIR AK-0384-09 EAK Kasakstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL AK-0389-09 KZE Kasakstan

FLY JET KZ AK-0391-09 FJK Kasakstan

INVESTAVIA AK-0342-08 TLG Kasakstan

IRTYSH AIR AK-0439-11 MZA Kasakstan

JET AIRLINES AK-0419-10 SOZ Kasakstan
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JET ONE AK-0433-10 JKZ Kasakstan

KAZAIR JET AK-0387-09 KEJ Kasakstan

KAZAIRTRANS AIRLINE AK-0349-09 KUY Kasakstan

KAZAIRWEST AK-0404-09 KAW Kasakstan

KAZAVIASPAS AK-0405-09 KZS Kasakstan

MEGA AIRLINES AK-0424-10 MGK Kasakstan

MIRAS AK-0402-09 MIF Kasakstan

PRIME AVIATION AK-0393-09 PKZ Kasakstan

SAMAL AIR AK-0407-09 SAV Kasakstan

SAYAKHAT AIRLINES AK-0426-10 SAH Kasakstan

SEMEYAVIA AK-400-09 SMK Kasakstan

SCAT AK-0420-10 VSV Kasakstan

SKYBUS AK-0432-10 BYK Kasakstan

SKYJET AK-0398-09 SEK Kasakstan

UST-KAMENOGORSK/AIR DIVISION OF EKA AK-0440-11 UCK Kasakstan

ZHETYSU AIRCOMPANY AK-0438-11 JTU Kasakstan

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá yfirvöld-
um sem hafa með höndum lögboðið eftirlit með Kirgiska 
lýðveldinu, þ.m.t.

Kirgiska lýðveldið

AIR MANAS 17 MBB Kirgiska lýðveldið

ASIAN AIR 36 AZZ Kirgiska lýðveldið

AVIA TRAFFIC COMPANY 23 AVJ Kirgiska lýðveldið

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK) 08 BSC Kirgiska lýðveldið

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS) 13 CBK Kirgiska lýðveldið

CLICK AIRWAYS 11 CGK Kirgiska lýðveldið

DAMES 20 DAM Kirgiska lýðveldið

EASTOK AVIA 15 EEA Kirgiska lýðveldið

ITEK AIR 04 IKA Kirgiska lýðveldið
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KYRGYZ TRANS AVIA 31 KTC Kirgiska lýðveldið

KYRGYZSTAN 03 LYN Kirgiska lýðveldið

KYRGYZSTAN AIRLINE Óskráð KGA Kirgiska lýðveldið

S GROUP AVIATION 6 SGL Kirgiska lýðveldið

SKY WAY AIR 21 SAB Kirgiska lýðveldið

TRAST AERO 05 TSJ Kirgiska lýðveldið

VALOR AIR 07 VAC Kirgiska lýðveldið

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá yfirvöld-
um sem hafa með höndum lögboðið eftirlit með Líberíu.

Líbería

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá yfir-
völdum sem hafa með höndum lögboðið eftirlit með 
Lýðveldinu Gabon, að undanskildum flugrekendunum 
Gabon Airlines, Afrijet og SN2AG, sem skráðir eru í 
viðauka B, þ.m.t.

Lýðveldið Gabon

AFRIC AVIATION 010/MTAC/ANAC-G/
DSA

Óskráður Lýðveldið Gabon

AIR SERVICES SA 004/MTAC/ANAC-G/
DSA

RVS Lýðveldið Gabon

AIR TOURIST (ALLEGIANCE) 007/MTAC/ANAC-G/
DSA

LGE Lýðveldið Gabon

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIO-
NALE)

008/MTAC/ANAC-G/
DSA

NRG Lýðveldið Gabon

SCD AVIATION 005/MTAC/ANAC-G/
DSA

SCY Lýðveldið Gabon

SKY GABON 009/MTAC/ANAC-G/
DSA

SKG Lýðveldið Gabon

SOLENTA AVIATION GABON 006/MTAC/ANAC-G/
DSA

Óskráður Lýðveldið Gabon

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun yfirvalda sem 
hafa með höndum lögboðið eftirlit með Lýðveldinu Má-
ritaníu, þ.m.t.

Lýðveldið Máritanía

MAURITANIA AIRWAYS MTW Lýðveldið Máritanía

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun yfirvalda sem 
hafa með höndum lögboðið eftirlit með Lýðveldinu Mó-
sambík, þ.m.t.

Lýðveldið Mósambík

MOZAMBIQUE AIRLINES - LINHAS AEREAS DE 
MOÇAMBIQUE

MOZ-01/2010 LAM Lýðveldið Mósambík
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MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX 02-2010 MXE Lýðveldið Mósambík

TRNAS AIRWAYS/KAYA AIRLINES 03-2010 Óskráður Lýðveldið Mósambík

HELICOPTEROS CAPITAL Óskráð Óskráður Lýðveldið Mósambík

CFA MOZAMBIQUE Óskráð Óskráður Lýðveldið Mósambík

UNIQUE AIR CHARTER Óskráð Óskráður Lýðveldið Mósambík

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE Óskráð Óskráður Lýðveldið Mósambík

SAFARI AIR Óskráð Óskráður Lýðveldið Mósambík

ETA AIR CHARTER LDA 04-2010 Óskráður Lýðveldið Mósambík

EMILIO AIR CHARTER LDA 05-2010 Óskráður Lýðveldið Mósambík

CFM-TTA SA 07-2010 Óskráður Lýðveldið Mósambík

AERO-SERVICOS SARL 08-2010 Óskráður Lýðveldið Mósambík

VR CROPSPRAYERS LDA 06-2010 Óskráður Lýðveldið Mósambík

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá yfir-
völdum sem hafa með höndum lögboðið eftirlit með 
Filippseyjum, þ.m.t.

Lýðveldið Filippseyjar

AEROMAJESTIC Óskráð Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES 2010030 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

AIR PHILIPPINES CORPORATION 2009006 GAP Lýðveldið Filippseyjar

AIR WOLF AVIATION INC. 200911 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION 2010027 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC. 4AN9800036 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC. 4AN2007005 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

AVIATOUR’S FLY’N INC. 200910 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

AYALA AVIATION CORP. 4AN9900003 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

BEACON Óskráð Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC. 4AN2008006 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC. 4AN9800025 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

CEBU PACIFIC AIR 2009002 CEB Lýðveldið Filippseyjar
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CHEMTRAD AVIATION CORPORATION 2009018 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

CM AERO 4AN2000001 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

CORPORATE AIR Óskráð Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

CYCLONE AIRWAYS 4AN9900008 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

FAR EAST AVIATION SERVICES 2009013 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC. 2009017 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

HUMA CORPORATION 2009014 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

INAEC AVIATION CORP. 4AN2002004 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

INTERISLAND Óskráð Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

ISLAND AVIATION 2009009 SOY Lýðveldið Filippseyjar

ISLAND TRANSVOYAGER 2010022 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

LION AIR, INCORPORATED 2009019 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES 2010029 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOP-
MENT SERVICES

2009016 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP 2010020 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

OMNI AVIATION CORP. 2010033 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC. 4AS9800006 PEC Lýðveldið Filippseyjar

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION 4AN9700007 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION 4AN2006001 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

PHILIPPINE AIRLINES 2009001 PAL Lýðveldið Filippseyjar

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP. 4AN9800015 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC. 2010024 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

ROYAL STAR AVIATION, INC. 2010021 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR) 2009004 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC. 4AN9800037 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION 2009008 MNP Lýðveldið Filippseyjar
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SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER 4AN9900010 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

SUBIC SEAPLANE, INC. 4AN2000002 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

TOPFLITE AIRWAYS, INC. 4AN9900012 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION 2009007 TCU Lýðveldið Filippseyjar

WORLD AVIATION, CORP. Óskráð Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

WCC AVIATION COMPANY 2009015 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

YOKOTA AVIATION, INC. Óskráð Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

ZENITH AIR, INC. 2009012 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar

ZEST AIRWAYS INCORPORATED 2009003 RIT Lýðveldið Filippseyjar

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá yfir-
völdum sem hafa með höndum lögboðið eftirlit með Saó 
Tóme og Prinsípe, þ.m.t.

Saó Tóme og Prinsípe

AFRICA CONNECTION 10/AOC/2008 Óskráður Saó Tóme og Prinsípe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD 01/AOC/2007 BGI Saó Tóme og Prinsípe

EXECUTIVE JET SERVICES 03/AOC/2006 EJZ Saó Tóme og Prinsípe

GLOBAL AVIATION OPERATION 04/AOC/2006 Óskráður Saó Tóme og Prinsípe

GOLIAF AIR 05/AOC/2001 GLE Saó Tóme og Prinsípe

ISLAND OIL EXPLORATION 01/AOC/2008 Óskráður Saó Tóme og Prinsípe

STP AIRWAYS 03/AOC/2006 STP Saó Tóme og Prinsípe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD 02/AOC/2002 TFK Saó Tóme og Prinsípe

TRANSCARG 01/AOC/2009 Óskráður Saó Tóme og Prinsípe

TRANSLIZ AVIATION (TMS) 02/AOC/2007 TMS Saó Tóme og Prinsípe

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá yfirvöld-
um sem hafa með höndum lögboðið eftirlit með Síerra 
Leóne, þ.m.t.

Síerra Leóne

AIR RUM, LTD Óskráð RUM Síerra Leóne

DESTINY AIR SERVICES, LTD Óskráð DTY Síerra Leóne

HEAVYLIFT CARGO Óskráð Óskráður Síerra Leóne

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD Óskráð ORJ Síerra Leóne
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PARAMOUNT AIRLINES, LTD Óskráð PRR Síerra Leóne

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD Óskráð SVT Síerra Leóne

Flugrekandinn TEEBAH AIRWAYS Óskráð Óskráður Síerra Leóne

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá yfirvöld-
um sem hafa með höndum lögboðið eftirlit með Súdan, 
þ.m.t.

Lýðveldið Súdan

SUDAN AIRWAYS Óskráð SUD Lýðveldið Súdan

SUN AIR COMPANY 051 SNR Lýðveldið Súdan

MARSLAND COMPANY 040 MSL Lýðveldið Súdan

ATTICO AIRLINES 023 ETC Lýðveldið Súdan

FOURTY EIGHT AVIATION 054 WHB Lýðveldið Súdan

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY 010 SNV Lýðveldið Súdan

ALMAJARA AVIATION Óskráð MJA Lýðveldið Súdan

BADER AIRLINES 035 BDR Lýðveldið Súdan

ALFA AIRLINES 054 AAJ Lýðveldið Súdan

AZZA TRANSPORT COMPANY 012 AZZ Lýðveldið Súdan

GREEN FLAG AVIATION 017 Óskráður Lýðveldið Súdan

ALMAJAL AVIATION SERVICE 015 MGG Lýðveldið Súdan

NOVA AIRLINES 001 NOV Lýðveldið Súdan

TARCO AIRLINES 056 Óskráður Lýðveldið Súdan

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá yfir-
völdum sem hafa með höndum lögboðið eftirlit með 
Svasílandi, þ.m.t.

Svasíland

SWAZILAND AIRLINK Óskráð SZL Svasíland

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá yfirvöld-
um sem hafa með höndum lögboðið eftirlit með Sambíu, 
þ.m.t.

Sambía

ZAMBEZI AIRLINES Z/AOC/001/2009 ZMA Sambía



27.9.2012 Nr. 54/1027EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(1) Unnt væri að heimila að allir flugrekendur, sem eru skráðir í viðauka B, nýttu flugréttindi með því að nota loftfar í þjónustuleigu frá 
flugrekanda, sem er ekki bannað að stunda flugrekstur, að því tilskildu að viðeigandi öryggiskröfur séu uppfylltar.

VIÐAUKI B
SKRÁ YFIR FLUGREKENDUR SEM SÆTA REKSTRARTAKMÖRKUNUM INNAN EVRÓPUSAMBANDSINS (1)

Nafn lögaðila flugrek-
anda, eins og tilgreint er 
á flugrekandaskírteini 

hans (og nafn fyrirtækis, 
ef annað)

Númer flugrekanda-
skírteinis

ICAO-kóði 
flugrekanda Ríki umráðanda Tegund loftfars sem 

sætir takmörkunum

Skrásetningarmerki og 
framleiðsluraðnúmer ef 

það er fyrir hendi
Skráningarríki

AIR KORYO GAC-AOC/KOR-01 KOR N o r ð u r - K ó r e a 
(DPRK)

Öll loftför, að und-
anskildum: tveimur 
loftförum af tegund-
inni Tu-204

Öll loftför, að und-
anskildum: P-632, 
P-633

N o r ð u r - K ó r e a 
(DPRK)

AFRIJET (1) 0 0 2 / M T A C /
ANAC-G/DSA

ABS Lýðveldið Gabon Öll loftför, að und-
anskildum: tveimur 
loftförum af tegund-
inni Falcon 50 og 
tveimur loftförum 
af tegundinni Falcon 
900

Öll loftför, að 
undanskildum: TR-
LGV, TR-LGY, TR-
AFJ, TR-AFR

Lýðveldið Gabon

AIR ASTANA (2) AK-0388-09 KZR Kasakstan Öll loftför, að und-
anskildum: tveimur 
loftförum af tegund-
inni B-767, fjórum 
loftförum af tegund-
inni B-757, tíu loft-
förum af tegundinni 
A319/320/321 og 
fimm loftförum af 
tegundinni Fokker 
50

Öll loftför, að 
undanskildum: P4-
KCA, P4-KCB, 
P4-EAS, P4-FAS, 
P4-GAS, P4-MAS, 
P4-NAS, P4-OAS, 
P4-PAS, P4-SAS, 
P4-TAS, P4-UAS, 
P4VAS, P4WAS, 
P4-YAS, P4-XAS, 
P4-HAS, P4-IAS, 
P4-JAS, P4-KAS, 
P4-LAS

Arúba (Konungs-
ríkið Holland)

AIRLIFT INTER -
NATIONAL (GH) 
LTD

AOC 017 ALE Lýðveldið Gana Öll loftför, að und-
anskildum: tveimur 
loftförum af tegund-
inni DC8-63F

Öll loftför, að und-
anskildum: 9G-TOP 
og 9G-RAC

Lýðveldið Gana

AIR MADAGASC-
AR

5R-M01/2009 MDG Madagaskar Öll loftför, að 
u n d a n s k i l d u m : 
tveimur loftförum 
af tegundinni Bo-
eing B-737-300, 
tveimur loftförum af 
tegundinni ATR 72-
500, einu loftfari af 
tegundinni ATR 42-
500, einu loftfari af 
tegundinni ATR 42-
320 og þremur loft-
förum af tegundinni 
DHC 6-300

Öll loftför, að 
undanskildum: 5R-
MFH, 5R-MFI, 5R-
MJE, 5R-MJF, 5R-
MJG, 5R-MVT, 5R-
MGC, 5R-MGD, 
5R-MGF

Lýðveldið Mada-
gaskar

AIR SERVICE 
COMORES

0 6 - 8 1 9 / T A - 1 5 /
DGACM

KMD Kómoreyjar Öll loftför, að und-
anskildu: LET 410 
UVP

Öll loftför, að und-
anskildu: D6-CAM 
(851336)

Kómoreyjar
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Skráningarríki

GABON 
AIRLINES (3)

001/MTAC/ANAC GBK Lýðveldið Gabon Öll loftför, að 
undanskildu: einu 
loftfari af tegundinni 
Boeing B-767-200

Öll loftför, að und-
anskildu: TR-LHP

Lýðveldið Gabon

IRAN AIR (4) FS100 IRA Íslamska lýðveldið 
Íran

Öll loftför, að und-
anskildum: fjórtán 
loftförum af teg-
undinni A-300, átta 
loftförum af tegund-
inni A-310 og einu 
loftfari af tegundinni 
B-737,

Öll loftför, að und-
anskildum:
EP-IBA
EP-IBB
EP-IBC
EP-IBD
EP-IBG
EP-IBH
EP-IBI
EP-IBJ
EP-IBM
EP-IBN
EP-IBO
EP-IBS
EP-IBT
EP-IBV
EP-IBX
EP-IBZ
EP-ICE
EP-ICF
EP-IBK
EP-IBL
EP-IBP
EP-IBQ
EP-AGA

Íslamska lýðveldið 
Íran

JORDAN AVIATION C002 JAV H A S J E M Í S K A 
KONUNGSRÍKIÐ 
JÓRDANÍA

Öll loftför, að 
undanskildum: átta 
loftförum af tegund-
inni Boeing B-737, 
tveimur loftförum 
af tegundinni Airbus 
A-310, einu loftfari 
af tegundinni Airbus 
A-320

Öll loftför, að und-
anskildum:
JY-JAB
JY-JAD
JY-JAN
JY-JAO
JY-JAX
JY-JAY
JY-JAP
JY-JAQ
JY-JAV
JY-JAH
JY-JAC

H A S J E M Í S K A 
KONUNGSRÍKIÐ 
JÓRDANÍA

NOUVELLE AIR 
AFFAIRES GABON 
(SN2AG)

0 0 3 / M T A C /
ANAC-G/DSA

NVS Lýðveldið Gabon Öll loftför, að 
undanskildu: einu 
loftfari af tegundinni 
Challenger CL-601 
og einu loftfari af 
tegundinni HS-125-
800

Öll loftför, að 
undanskildum: TR-
AAG, ZS-AFG

Lýðveldið Gabon, 
Lýðveldið Suður-
Afríka
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TAAG ANGOLA 
AIRLINES

001 DTA Lýðveldið Angóla Öll loftför, að 
u n d a n s k i l d u m : 
fimm loftförum af 
tegundinni Boeing 
B-777 og fjórum 
loftförum af tegund-
inni B-737-700

Öll loftför, að 
undanskildum: D2-
TED, D2-TEE, 
D2-TEF, D2-TEG, 
D2-TEH, D2-TBF, 
D2, TBG, D2-TBH, 
D2-TBJ

Lýðveldið Angóla

(1) Flugrekandanum Afrijet er einungis heimilt að nota það loftfar sem er tilgreint fyrir núverandi starfsemi hans innan Evrópusambandsins.
(2) Flugrekandanum Air Astana er einungis heimilt að starfrækja það loftfar sem er tilgreint fyrir núverandi starfsemi hans innan Evrópusambandsins.
(3) Flugrekandanum Gabon Airlines er einungis heimilt að nota það loftfar sem er tilgreint fyrir núverandi starfsemi hans innan Evrópubandalagsins.
(4) Flugrekandanum Iran Air er einungis heimilt að starfrækja flug til Evrópusambandsins með því loftfari sem tilgreint er samkvæmt þeim skilyrðum sem sett eru fram í 
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