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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 590/2010

frá 5. júlí 2010

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

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPU SAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópu-
sambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 2111/2005 frá 14. desember 2005 um að stofna skrá 
Bandalagsins 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. tilskipunar 2004/36/EB (1), einkum 4. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
474/2006 frá 22. mars 2006 var stofnuð skrá Bandalagsins 
yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur 
innan Bandalagsins sem um getur í II. kafla reglugerðar 
(EB) nr. 2111/2005 (2).

2) Í samræmi við 3. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 2111/2005 
sendu nokkur aðildarríki 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 
flugrekendur, 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 Evrópusambandsins 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 fram, til að leggja fram skriflegar athugasemdir 
og koma munnlegum athugasemdum á framfæri við 
framkvæmdastjórnina innan tíu virkra daga og við 
flugöryggisnefndina sem komið var á fót með reglugerð 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 170, 6.7.2010, bls. 9. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 82/2011 frá 1. júlí 2011 um 
breytingu á XIII viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 54, 6.10.2011, bls. 
67.

(1) Stjtíð. ESB L 344, 27.12.2005, bls. 15.
(2) Stjtíð. ESB L 84, 23.3.2006, bls. 14.

ráðsins (EBE) nr. 3922/91 frá 16. desember 1991 um 
samræmingu á tæknikröfum og stjórnsýslumeðferð á 
sviði flugmála (3).

5) Framkvæmdastjórnin og, í sérstökum tilvikum, nokkur 
aðildarríki höfðu samráð við yfirvöldin sem hafa með 
höndum lögboðið eftirlit með viðkomandi flugrekendum.

6) Flugöryggisnefndin hefur hlýtt á kynningar 
Flugöryggisstofnunar Evrópu (EASA) og 
framkvæmdastjórnarinnar um tækniaðstoðarverkefni sem 
unnin eru í löndum sem verða fyrir áhrifum af völdum 
ákvæða reglugerðar (EB) nr. 2111/2005. Hún hefur verið 
upplýst um beiðnir um frekari tækniaðstoð og samvinnu 
til að auka færni yfirvalda 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.

7) Flugöryggisnefndin hefur einnig verið upplýst um 
aðgerðir til framfylgdar sem Flugöryggisstofnun Evrópu 
og aðildarríkin hafa gripið til í því skyni að tryggja 
áframhaldandi lofthæfi og viðhald loftfara sem skráð eru 
í Evrópusambandinu og starfrækt eru af flugrekendum 
sem hafa fengið vottun yfirvalda á sviði almenningsflugs 
í þriðju löndum.

8) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 474/2006 til 
samræmis við það.

 Flugrekendur í Evrópusambandinu

9) Sum aðildarríki hafa gert tilteknar ráðstafanir til að 
framfylgja lögum í kjölfar upplýsinga, sem fengust úr 
skoðun á hlaði í tengslum við öryggisskoðun erlendra 
loftfara (SAFA) sem fóru fram á loftförum tiltekinna 
flugrekenda í Evrópusambandinu, sem og skoðun 
og úttekt á sérstökum sviðum sem flugmálayfirvöld 
í hverju ríki fyrir sig framkvæmdu. Þau tilkynntu 
framkvæmdastjórninni og flugöryggisnefndinni um þessar 
ráðstafanir: Lögbær yfirvöld í Breska konungsríkinu 
afturkölluðu flugrekandaskírteini (AOC) flugrekandans 
Trans Euro Air Limited 6. apríl 2010 og felldu tímabundið 
úr gildi flugrekandaskírteini MK Airlines 12. apríl 2010. 
Yfirvöld á Spáni afturkölluðu flugrekandaskírteini 
flugrekandans Baleares Link Express og flugrekstrarleyfi 
hans 9. júní 2010. Lögbær yfirvöld í Slóvakíu afturkölluðu 
flugrekstrarleyfi flugrekendanna Seagle Air 11. desember 
2009 og Air Slovakia 3. maí 2010.

(3) Stjtíð. EB L 373, 31.12.1991, bls. 4. 
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 Flugrekandinn Air Algérie

10) Á grundvelli greiningar á niðurstöðum úr öryggisskoðunum 
erlendra loftfara á loftförum, sem flugrekandinn Air 
Algérie hefur starfrækt til flugs innan Evrópusambandsins 
frá janúar 2009, hóf framkvæmdastjórnin samráð við 
lögbær yfirvöld í Alsír, 7. desember 2009 og 5. febrúar 
2010, til að ráða bót á þeim atriðum sem komu í ljós 
á sviði öryggis farms um borð, lofthæfis, starfrækslu 
loftfars og flugliðaskírteina.

11) Lögbær yfirvöld veittu í svari sínu, 15. mars 2010, 
upplýsingar um aðgerðir sem gripið var til í kjölfar 
skoðana á hlaði til að ráða bót á þeim annmörkum sem 
komu í ljós.

12) Framkvæmdastjórnin óskaði eftir frekari upplýsingum 6. 
maí 2010. Lögbær yfirvöld lögðu fram viðbótarupplýsingar 
27. maí 2010. Í kjölfar fundar, 9. júní 2010, með lögbærum 
yfirvöldum í Alsír og flugrekandanum ásamt lögbærum 
yfirvöldum í Frakklandi og Flugöryggisstofnun Evrópu 
skuldbundu lögbær yfirvöld í Alsír sig til þess að veita 
viðbótarupplýsingar fyrir fund flugöryggisnefndar, þ.m.t. 
skrá yfir eftirlitsstarf sem viðkomandi yfirvald hefur 
annast hjá flugrekandanum Air Algérie. Upplýsingarnar 
voru sendar 18. júní 2010. Umrædd yfirvöld skuldbundu 
sig jafnframt til þess að leggja fram, innan tíðar, 
ítarlega áætlun um aðgerðir til úrbóta, þ.m.t. tímaáætlun 
fyrir sannprófun hennar og hvenær aðgerðum lýkur. 
Samhliða þessu hafa lögbær yfirvöld í Frakklandi 
þróað framtaksverkefni, að ósk flugrekanda, í því skyni 
að efla vitund um áætlun Evrópusambandsins  um 
öryggisskoðanir erlendra loftfara (SAFA-áætlunin) og 
bjóða þjálfun innan ramma hennar.

13) Í því skyni að tryggja stöðuga vöktun með 
öryggisframmistöðu flugrekandans krafðist 
framkvæmdastjórnin þess að lögbær yfirvöld í Alsír 
sendi einnig mánaðarlega skýrslu um eftirlitsstarf sitt á 
sviði áframhaldandi lofthæfis, viðhalds og flugreksturs 
hjá flugrekandanum Air Algérie, þ.m.t. staðfesting á 
framkvæmd áætlunarinnar um aðgerðir til úrbóta sem 
leggja á fram. Framkvæmdastjórnin hvetur lögbær 
yfirvöld í Alsír til þess að beita sér fyrir því að farið verði 
að gildandi öryggisstöðlum.

14) Á meðan skulu aðildarríkin sannreyna 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. 352/2008 til þess að 
tryggja að skoðunum verði fjölgað hjá flugrekandanum 
Air Algérie til að skapa grundvöll fyrir endurmat þessa 
máls á næsta fundi flugöryggisnefndarinnar, sem verður 
haldinn í nóvember 2010.

 Flugrekandinn Air Bangladesh

15) Framkvæmdastjórnin upplýsti flugöryggisnefndina 
um niðurstöður ferðar af hálfu Flugöryggisstofnunar 
Evrópu til Alþýðulýðveldisins Bangladess til þess að 
láta í té tækniaðstoð í kjölfar úttektar Alþjóðaflugmála-
stofnunarinnar innan úttektar áætlunarinnar í tengslum 
við alþjóðlegt eftirlit með öryggismálum sem fór fram í 
maí 2009. Úttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar innan 
úttektar áætlunarinnar í tengslum við alþjóðlegt eftirlit með 
öryggismálum leiddi til þess að stofnunin kom á framfæri 
áhyggjum sínum af alvarlegum öryggisvandamálum, að 
því er varðar starfrækslu loftfara, vottun og eftirlit af hálfu 
Flugmálastjórnar Bangladess (CAAB). Í heimsókninni 
var því veitt athygli að Flugmálastjórn Bangladess hefði 
greinilega gert átak á öllum stigum til að framkvæma 
áætlun um aðgerðir til úrbóta og hefði sýnt mikinn 
vilja til að ráða bót á þeim öryggisvandamálum sem 
úttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar leiddi í ljós. Þótt 
framkvæmdastjórnin líti þetta framtak jákvæðum augum 
mun hún halda áfram að fylgjast náið með því hvernig 
Flugmálastjórn Bangladess miðar áfram með framkvæmd 
áætlunarinnar um aðgerðir til úrbóta til þess að tryggja að 
ráðin sé bót á núverandi annmörkum í öryggismálum án 
óþarfa tafa.

16) Í heimsókninni upplýsti Flugmálastjórn Bangladess 
hópinn um það að loftfar af tegundinni B747-269B með 
skrásetningarmerkið S2-ADT hefði verið fellt brott úr 
skrá Bangladess og að flugrekandinn Air Bangladesh 
hefði hætt starfsemi. Flugmálastjórn Bangladess upplýsti 
framkvæmdastjórnina formlega um þetta 16. maí 2010.

17) Í ljósi þess sem að framan greinir, á grundvelli sameigin-
legu viðmiðananna, er það metið svo að fyrrnefndur 
flugrekandi skuli felldur brott úr viðauka B.

 Flugrekandinn Blue Wing Airlines

18) Færðar hafa verið sönnur á verulega annmarka í öryggis-
málum af hálfu flugrekandans Blue Wing Airlines, sem 
röð slysa nýverið og annmarkar, sem komið hafa í ljós 
við skoðanir á hlaði í aðildarríkjunum, sýna fram á.

19) Loftför flugrekandans Blue Wing Airlines lentu í slysum 
3. apríl 2008, þar sem 19 manns létu lífið, 15. október 
2009, sem hafði meiðsli í för með sér, og að lokum 15. 
maí 2010 þar sem 8 manns létu lífið. Heildarfjöldi slysa 
sem þessi flugrekandi hefur orðið fyrir á síðastliðnum 
tveimur árum hefur í för með sér alvarlegar áhyggjur af 
öryggisvanda, einkum þar sem ógerlegt hefur reynst að 
draga lærdóm af fyrri slysum þar sem opinberar skýrslur 
um rannsóknir á slysum eru ekki fyrir hendi.

20) Þar að auki hafa verið færðar sönnur á að í mörgum tilvikum 
hefur ekki verið farið að sérstökum öryggisstöðlum, sem 
settir voru með Chicago-samningnum um alþjóðlegt 
almenningsflug, og sem annmarkar sem komu í ljós við 
skoðun á hlaði (4), sem lögbær yfirvöld í Frakklandi sáu 
nýlega um innan ramma SAFA-áætlunarinnar, leiddu í 
ljós.

(4) DGAC/F-2010-818.
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21) Lögbær yfirvöld í Frakklandi (Flugmálastjórn Frakklands 
(DGAC)) hvöttu lögbær yfirvöld í Súrínam og 
flugrekandann Blue Wing Airlines til að leggja fram 
nauðsynlega tryggingu að því er varðar öryggi í tengslum 
við flugrekstur þessa flugrekanda. Þar sem hvorki svar 
lögbærra yfirvalda í Súrínam né svar flugrekandans 
Blue Wing Airlines gerði kleift að greina frumorsök 
slysanna og annmarkanna í öryggismálum, sem komu í 
ljós við skoðun á hlaði, og til að koma í veg fyrir að slíkt 
endurtæki sig ákvað Flugmálastjórn Frakklands að grípa 
til sérstakra neyðarráðstafana, sem banna alla starfsemi 
flugrekandans Blue Wing Airlines á yfirráðasvæði 
Frakklands frá 1. júní 2010, og skuldbundu sig til 
að upplýsa framkvæmdastjórnina tafarlaust skv. 6. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 473/2006.

22) Framkvæmdastjórnin hóf tafarlaust samráð við lögbær 
yfirvöld í Súrínam og flugrekandann Blue Wing Airlines 
með það fyrir augum að á fundi flugöryggisnefndarinnar 
yrði tekin ákvörðun með skjótum hætti um hversu 
víða í Evrópusambandinu ráðstöfun Frakka skyldi gilda. 
Hinn 25. júní 2010 hlýddu framkvæmdastjórnin og 
aðildarríkin á málflutning flugrekandans Blue Wing 
Airlines með aðstoð lögbærra yfirvalda í Súrínam. Hvorki 
svar lögbærra yfirvalda í Súrínam né svar flugrekandans 
Blue Wing Airlines gerði kleift að greina frumorsök 
slysanna eða annmarkanna í öryggismálum sem komu í 
ljós við skoðun á hlaði eða hvernig koma eigi í veg fyrir 
að þeir endurtaki sig.

23) Sökum fyrri frammistöðu flugrekandans, sem áður hefur 
sætt flugrekstrarbanni innan Evrópus ambandsins (5), (6), 
tíðni og alvarleika slysa sem flugrekandinn hefur lent 
í, annmarkanna í öryggismálum sem komið hafa í ljós 
og endurtekningar þeirra er það metið svo, á grundvelli 
sameiginlegu viðmiðananna, að áframhaldandi starfræksla 
þessa flugrekanda til Evrópusambandsins myndi stofna 
öryggi í verulega hættu og að ekki verði ráðin bót á 
þeim með fullnægjandi hætti, með þeim ráðstöfunum 
sem aðildarríki grípur til skv. 6. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 2111/2005, og því skuli flugrekandanum Blue Wing 
Airlines bætt í viðauka A.

 Flugrekendur frá Albaníu

24) Til viðbótar við athugasemdirnar sem lögbær yfirvöld í 
Albaníu komu á framfæri á fundi flugöryggis nefndarinnar 
í mars 2010 og samkvæmt ákvæðum reglugerðar nr. 
273/2010 (7) hélt framkvæmdastjórnin áfram virku 
samráði við lögbær yfirvöld í Albaníu, með aðstoð 
Flugöryggisstofnunar Evrópu, til þess að fylgja eftir 
niðurstöðum ítarlegs eftirlits með stöðlun sem framkvæmt 
var í janúar 2010. Lokaskýrsla þessa eftirlits, sem var 
gefin út 7. mars 2010, leiddi í ljós verulega annmarka á 
öllum þeim sviðum sem tekin voru út og var nauðsynlegt 
að ráða bót á þeim tafarlaust.

(5) Forsendur 20 til 22 í reglugerð ráðsins (EB) nr. 910/2006 frá 20. júní 2006 
(Stjtíð. ESB L 168, 21.6.2006, bls. 17).

(6) Forsendur 7 til 8 í reglugerð ráðsins (EB) nr. 1400/2007 frá 28. nóvember 
2007 (Stjtíð. ESB L 311, 29.11.2007, bls. 12).

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

25) Flugöryggisstofnun Evrópu upplýsti að Flugmálastjórn 
Albaníu hefði lagt fram ítarlega aðgerðaáætlun sem talin 
var viðunandi og var hún samþykkt 29. apríl 2010. Í þessari 
áætlun er röð aðgerða til úrbóta, sem fram kvæmdar verða 
í áföngum til loka ársins 2011, sem og tafar lausar aðgerðir 
til að ráða bót á annmörkum í öryggis málum.

26) Lögbær yfirvöld á Ítalíu eru jafnframt byrjuð að undirbúa 
ítarlegt samþætt verkefni með lögbærum yfirvöldum í 
Albaníu, sem áætlað er að fari af stað í september 2010, 
til þess að liðsinna þessum yfirvöldum við að byggja upp 
tæknilega og stjórnsýslulega getu þeirra.

27) Á samráðsfundum, 28. maí 2010, með lögbærum yfir-
völdum í Albaníu og Flugöryggisstofnun Evrópu, með 
þátttöku lögbærra yfirvalda á Ítalíu, var staðfest að 
aðgerðaáætluninni miði áfram og að hún sé samkvæmt 
áætlun. Lokið var við fyrstu röð aðgerða sem fela í sér 
stórfelldar breytingar á fyrra kerfi: óháð flugmálastjórn 
Albaníu (ACAA) var stofnuð og hefur verið starfandi 
síðan í maí 2010 og afturkallaði hin nýstofnaða 
flugmálastjórn allar eldri undanþágur, sem höfðu verið 
veittar í atvinnugreininni, og gerði fyrirtækjum ljóst að 
ef ekki yrði farið að viðeigandi löggjöf fyrir 1. júní 2010 
yrði gripið til framfylgdaraðgerða á borð við tímabundna 
niðurfellingu, takmörkun eða afturköllun á því samþykki 
sem þeim hafði þegar verið veitt. Flugmálastjórn Albaníu 
var hvött af hálfu flugöryggisnefndar til þess að gefa 
skýrslu um endurvottun flugrekenda.

28) Flugmálastjórn Albaníu fékk áheyrn hjá flugöryggis-
nefndinni 21. júní 2010 og staðfesti að flugrekendurnir 
Belle Air og Albanian Airlines hefðu fengið endurvottun 
með tilhlýðilegum hætti í júní 2010 í samræmi við 
gildandi öryggisreglur. Flugmálastjórn Albaníu tilkynnti 
enn fremur að flugrekandaskírteini flugrekandans Star 
Airways hefði verið fellt tímabundið úr gildi. Flugmála-
stjórn Albaníu skuldbatt sig enn fremur til að gefa ekki út 
fleiri flugrekandaskírteini þar til annað verður ákveðið.

29) Flugmálastjórn Albaníu er hvött til að halda áfram að grípa 
til nauðsynlegra aðgerða til að hrinda aðgerðaáætluninni, 
sem þau samþykktu ásamt Flugöryggisstofnun Evrópu, 
tímanlega í framkvæmd og með skilvirkum hætti og 
setja það í forgang að bæta úr þeim annmörkum sem 
komu í ljós sem valda öryggisvanda ef ekki er ráðin bót 
á þeim á réttan hátt. Flugmálastjórn Albaníu er hvött til 
þess að hraða uppbyggingu færni innan stofnunarinnar 
og tryggja að eftirlit 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.

30) Flugmálastjórn Albaníu hefur skuldbundið sig til þess 
að leggja reglubundið fram skýrslu um framvindu 
framkvæmdar áætlunarinnar um aðgerðir til úrbóta. 
Framkvæmdastjórnin mun, með aðstoð Flugöryggis-
stofnunar Evrópu og aðildarríkjanna, halda áfram að 
fylgjast með skilvirkni þeirra aðgerða sem Flugmálastjórn 
Albaníu hefur gripið til og með öryggisframmistöðu 
flugrekenda, sem hafa fengið flugrekstrarleyfi í Albaníu.



7.10.2011 Nr. 55/627EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

 Flugrekendur frá Konungsríkinu Kambódíu 

31) Lögbær yfirvöld í Kambódíu (Flugmálastjórn Kambódíu 
(SSCA)) gáfu skýrslu um frekari árangur af framkvæmd 
aðgerðaáætlunar sinnar, sem var gerð í því skyni að 
ráða bót á annmörkum sem komu í ljós við úttekt 
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar árið 2007 innan ramma 
úttektaráætlunarinnar í tengslum við alþjóðlegt eftirlit 
með öryggismálum.

32) Í samræmdri fullgildingarúttekt Alþjóðaflugmála-
stofnunarinnar, (ICVM), sem fór fram 26. til 29. október 
2009, var staðfest að nokkur árangur hefði náðst því hlutfall 
tilvika þar sem staðlar Alþjóðaflugmálastofnunarinnar 
voru ekki innleiddir með skilvirkum hætti var metið 58% í 
október 2009 en hafði verið 71% árið 2007. Sendinefndin 
komst einnig að þeirri niðurstöðu að nauðsynlegt væri 
að halda áfram skilvirkri framkvæmd á aðgerðum til 
úrbóta, einkum með tilliti til skipulags Flugmálastjórnar 
Kambódíu og uppbyggingar á færni hennar.

33) Flugmálastjórn Kambódíu tilkynnti að flugrekanda-
skírteini þeirra flugrekenda sem eftir voru, sem höfðu 
fengið flugrekstrarleyfi í Kambódíu, hefðu verið felld 
tímabundið úr gildi eða afturkölluð. Flugrekandaskírteini 
flugrekandans Helicopter Cambodia rann m.a. út 
15. október 2009 og var ekki endurnýjað. Flugrekenda-
skírteini flugrekandans Sokha Airlines var afturkallað 
27. október 2009 og flugrekendaskírteini flugrekendanna 
Angkor Airways og PMT Air voru afturkölluð 21. apríl 
2010. Þetta hafði í för með sér að Alþjóðaflugmálastofnunin 
þurfti ekki lengur að hafa áhyggjur af alvarlegum öryggis-
vanda hvað varðar þá flugrekendur sem hafa fengið 
flugrekstrarleyfi í konungsríkinu Kambódíu (8).

34) Flugmálastjórn Kambódíu upplýsti enn fremur að síðan 
í janúar 2009 hafi staðið yfir endurvottunarferli fyrir 
flug rekandann Siem Reap International Airways þar sem 
flug rekanda skírteini hans var fellt tímabundið úr gildi. 
Flugmálastjórn Kambódíu lýsti því yfir að flugrekandinn 
hefði fengið fjóra mánuði til viðbótar til að ljúka ferlinu 
og ef misbrestur yrði á því yrði flugrekandaskírteinið 
aftur kallað. Sökum þeirrar óvissu sem ríkir um stöðu 
flug rekandans Siem Reap International Airways, á grund-
velli sameiginlegu viðmiðananna, er það því metið svo að 
flugrekandinn skuli áfram vera skráður í viðauka A.

35) Framkvæmdastjórnin tekur tillit til ráðstafana 
Flugmálastjórnar Kambódíu til að framfylgja lögum 
og þess árangurs sem hefur náðst við framkvæmd 
áætlunarinnar um aðgerðir til úrbóta, sem ætlað er að ráða 
bót á þeim annmörkum sem Alþjóðaflugmálastofnunin 
benti á, og er reiðubúin að styðja uppbyggingu færni hjá 
lögbærum yfirvöldum í Konungsríkinu Kambódíu með 
sérhæfðri tæknilegri aðstoð.

 Flugrekendur frá Austur-Kongó (alþýðulýðveldinu)

36) Öllum flugrekendum, sem hafa fengið vottun í Austur-
Kongó (alþýðulýðveldinu), er bannað að stunda flug rekstur 

(8) Forsenda 12 í reglugerð ráðsins (EB) nr. 1131/2008 frá 14. nóvember 2008 
(Stjtíð. ESB L 306, 15.11.2009, bls. 48).

innan Evrópusambandsins og eru þeir skráðir í við auka 
A. Framkvæmdastjórnin fékk upplýsingar um að lögbær 
yfirvöld í Austur-Kongó (alþýðulýðveldinu) hefðu veitt 
flugrekandanum Congo Express flug rekanda skírteini. 
Framkvæmdastjórnin hóf samráð við lögbær yfirvöld í 
Austur-Kongó (alþýðulýðveldinu) til að fá þessar upplýsingar 
staðfestar. Yfirvöldin svöruðu ekki fyrirspurninni.

37) Þar sem ekkert bendir til þess að breytingar hafi orðið 
á getu lögbærra yfirvalda í Austur-Kongó til að tryggja 
eftirlit með flugrekendum, sem hafa fengið leyfi í 
því ríki í samræmi við gildandi öryggisstaðla, er það 
metið svo, á grundvelli sameiginlegu viðmiðananna, að 
flugrekandanum Congo Express skuli bætt í viðauka A.

 Flugrekendur frá Lýðveldinu Gabon

38) Að beiðni framkvæmdastjórnarinnar fóru aðilar á 
vegum Flugöryggisstofnunar Evrópu til Gabon frá 11. til 
15. janúar til þess að láta í té tækniaðstoð. Fram 
kemur í skýrslunni, sem gefin var út 6. apríl 2010 í 
tengslum við heimsóknina, að lögbær yfirvöld í Gabon 
(Flugmálastjórn Gabon (ANAC)) vinna að því að ráða 
bót á þeim annmörkum sem Alþjóðaflugmálastofnunin 
benti á í úttekt sinni í maí 2007 innan ramma 
úttektaráætlunarinnar í tengslum við alþjóðlegt eftirlit 
með öryggismálum. Í skýrslunni er enn fremur lögð 
áhersla á þörfina fyrir því að halda áfram að byggja 
upp færni hjá Flugmálastjórn Gabon með viðeigandi 
fjárveitingu og frekari ráðningum og þjálfun hæfra 
skoðunarmanna, auk þess sem nauðsynlegt er að tryggja 
áreiðanlegt áframhaldandi eftirlit með flugrekendum, 
sem fengið hafa flugrekstrarleyfi í Gabon. Í skýrslunni 
er áætlun, gerð í samvinnu við Flugmálastjórn Gabon, 
sem inniheldur þær aðgerðir til úrbóta sem taldar eru 
nauðsynlegar og gagnlegar til að leysa þá annmarka 
sem Alþjóðaflugmálastofnunin hefur bent á. Samkvæmt 
áætluninni er ekki búist við að nauðsynlegum aðgerðum 
verði lokið fyrr en í ársbyrjun 2011.

39) Flugmálastjórn Gabon óskaði eftir áheyrn hjá 
flugöryggisnefndinni og lagði fram greinargerð um þann 
árangur sem náðst hafði fram að því 21. júní 2010. 
Flugmálastjórn Gabon upplýsti að endurskoðun stæði yfir 
á gildandi lagaramma, með sérstöku tilliti til endurbóta á 
reglum um almenningsflug, sem gert er ráð fyrir að verði 
samþykktar, eigi síðar en 31. desember 2010, auk þess 
verður smám saman ákvarðað heildarsafn reglna á sviði 
flugmála í Gabon sem verður tekið upp í áföngum til 
2011. Flugmálastjórn Gabon tilkynnti um frekari árangur 
af uppbyggingu færni með því að ráða fleiri skoðunarmenn 
en sjö þeirra eru við það að ljúka réttinda- og hæfisferlinu. 
Enn fremur tilkynnti Flugmálastjórn Gabon um árangur 
af eftirliti með flugrekendum og við framfylgd á 
núgildandi flugöryggisreglum (RACAM), eins og sýndi 
sig með tímabundinni niðurfellingu flugrekstrarleyfis 
flugrekandans SCD Aviation 16. október 2009, með 
viðvörunum sem voru sendar flugrekendunum Air Service, 
Gabon Airlines, National Regional Transport, SN2AG 
og með sektunum sem voru lagðar á flugrekendurna 
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Allegiance og Sky Gabon. Fjöldi og eðli sumra annmarka, 
sem komu í ljós, sýndi að frekari aðgerðir til framfylgdar 
kunna að vera nauðsynlegar ef flugrekendurnir koma ekki 
gildandi öryggisstöðlum í framkvæmd.

40) Flugrekandinn Afrijet Business Services, sem fékk 
flugrekstrarleyfi í Gabon, óskaði eftir áheyrn hjá 
flug öryggisnefndinni með það í huga að fá gildandi 
takmörkunum á starfrækslu loftfars af tegundinni Falcon 
900B með skrásetningarmerkið TR-AFR aflétt og lagði 
fram skriflega greinargerð þar að lútandi. Flugrekandinn 
færði sönnur á að starfræksla og viðhald framangreinds 
loftfars væri í samræmi við gildandi öryggisstaðla og var 
það staðfest af Flugmálastjórn Gabon. Af þessum sökum 
er það metið svo, á grundvelli sameiginlegu viðmiðan-
anna, að ekki sé ástæða til þess að takmarka starf rækslu 
flugrekandans Afrijet Business Services, sem fram fer 
með loftfari af tegundinni Falcon 900B með skrá-
setningar merkið TR-AFR, og að þessu loftfari skuli bætt 
við þau loftför sem flugrekandinn hefur leyfi til þess að 
starfrækja til Evrópusambandsins samkvæmt viðauka B.

41) Framkvæmdastjórninni hafa ekki enn borist sannanir 
frá flugrekendunum, sem eru í skrá Bandalagsins, 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.

42) Framkvæmdastjórnin fagnar þeim árangri sem hefur 
náðst við framkvæmd áætlunar um aðgerðir til úrbóta 
á annmörkum, sem Alþjóðaflugmálastofnunin benti á, 
sem og uppbyggingu færni hjá lögbærum yfirvöldum 
í Gabon, og er þess reiðubúin að veita aðstoð við að 
staðfesta árangurinn, m.a. með vettvangsheimsókn, þegar 
lagaramminn hefur verið ákvarðaður.

 Flugrekendur frá Lýðveldinu Indónesíu

43) Flugmálastjórn Indónesíu (DGCA) tilkynnti að mikill 
árangur hefði náðst við að ráða bót á öllum þeim atriðum 
sem Alþjóðaflugmálastofnunin benti á í úttekt sinni, 
sem hún framkvæmdi í febrúar 2007 innan ramma 
úttektaráætlunarinnar í tengslum við alþjóðlegt eftirlit 
með öryggismálum. Í samræmdri fullgildingar úttekt 
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, sem fram fór í ágúst 
2009, var staðfest að verulegur árangur hefði náðst þar 
sem hlutfall tilvika þar sem staðlar Alþjóðaflugmála-
stofnunarinnar voru ekki innleiddir með skilvirkum 
hætti hafði farið niður í 20%. Flugmálastjórn Indónesíu 
tilkynnti Alþjóðaflugmálastofnuninni 19. mars 2010 að 
þeim aðgerðum til úrbóta sem eftir voru væri lokið.

44) Flugmálastjórn Indónesíu skýrði frá þeirri þróun sem 
orðið hefði varðandi getu til að hafa eftirlit með öryggi 
þar sem fjárveiting hefði aukist töluvert árin 2009 
og 2010, 25 skoðunarmenn fyrir flugrekstur hefðu 

verið ráðnir til viðbótar og 8 skoðunarmenn vegna 
öryggis í farþegarými, til viðbótar víðtækri tækniaðstoð 
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar og yfirvalda á sviði 
almenningsflugs í Ástralíu og Hollandi, sem gerði kleift 
að uppfæra reglur um öryggi í almenningsflugi (CASR) 
og styrkja eftirlit með fleiri flugrekendum.

45) Lögbær yfirvöld í Indónesíu (Flugmálastjórn Indónesíu 
(DGCA)) óskuðu eftir áheyrn hjá flugöryggisnefndinni 
með það í huga að gildandi takmörkunum á starfrækslu 
eftirfarandi þriggja flugrekenda yrði aflétt: Indonesia Air 
Asia, Metro Batavia og Lion Air. Þau sendu skriflegar 
greinargerðir og komu munnlegum athugasemdum á 
framfæri 22. júní 2010.

46) Athugasemdirnar, sem flugrekandinn Indonesia Air Asia 
og Flugmálastjórn Indónesíu komu á framfæri,  staðfestu 
að viðkomandi flugrekandi hefði fengið endurvottun, 
30. september 2009, í samræmi við reglur um öryggi 
í almenningsflugi og að Flugmálastjórn Indónesíu 
hefði fullnægjandi eftirlit með þessum flugrekanda. 
Flugmálastjórn Indónesíu staðfesti að þessi flugrekandi 
uppfyllti gildandi öryggisstaðla að öllu leyti. Á grundvelli 
sameiginlegu viðmiðananna er það því metið svo að fella 
skuli flugrekandann Asian Air brott úr viðauka A.

47) Athugasemdirnar, sem flugrekandinn Metro Batavia og 
Flugmálastjórn Indónesíu komu á framfæri, staðfestu að 
viðkomandi flugrekandi hefði einnig fengið endurvottun, 
30. september 2009, í samræmi við reglur um öryggi í 
almenningsflugi og að Flugmálastjórn Indónesíu hefði 
fullnægjandi eftirlit með þessum flugrekanda. Flugmála-
stjórn Indónesíu staðfesti að þessi flugrekandi uppfyllti 
gildandi öryggisstaðla að öllu leyti. Er það því metið svo, 
á grundvelli sameiginlegu viðmiðananna, að fella skuli 
flugrekandann Metro Batavia brott úr viðauka A.

48) Athugasemdirnar, sem flugrekandinn Lion Air kom á 
framfæri, leiddu í ljós að flugrekandinn, sem starfrækir 
sem stendur flota með 50 loftförum, hafi lent í tveimur 
slysum og tveimur alvarlegum flugatvikum frá árinu 
2004. Flugrekandinn hefur hins vegar ekki veitt 
fullnægjandi upplýsingar um slysin og flugatvikin og 
orsakir þeirra og ekki heldur sýnt fram á að gripið hafi 
verið til viðeigandi aðgerða til að koma í veg fyrir að 
þau endurtaki sig, sem er þýðingarmikið í ljósi þeirrar 
umtalsverðu stækkunar flugflotans sem gert er ráð fyrir 
á komandi árum. Auk þess var ekki unnt að staðfesta að 
eftirlit Flugmálastjórnar Indónesíu með rekstrinum væri 
fullnægjandi eins og sýndi sig með því að engin atriði 
hafa verið skráð í yfir 100 flugrekstrarskoðunum sem 
skráðar eru 2009 og 2010. Á grundvelli sameiginlegu 
viðmiðananna er það því metið svo að flugrekandinn 
Lion Air skuli vera áfram skráður í viðauka A.

49) Framkvæmdastjórninni hefur ekki enn borist sannanir 
frá hinum flugrekendunum, sem eru í skrá Bandalagsins, 
þess efnis að gripið hafi verið til ítarlegra og viðunandi 
aðgerða til úrbóta. Á grundvelli hinna sameiginlegu 
viðmiðana er það því metið svo að þessum flugrekendum 
skuli áfram bannað að stunda flugrekstur (viðauki A).
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50) Framkvæmdastjórnin styður þá viðleitni sem lögbær yfirvöld 
í Indónesíu hafa sýnt og þann árangur sem náðst hefur við að 
ráða varanlega bót á annmörkum í öryggismálum. 

 Flugrekendur frá Filippseyjum

51) Í framhaldi af reglugerð nr. 273/2010 (9) hélt fram-
kvæmda stjórnin áfram virku samráði við lögbær yfirvöld 
á Filipps eyjum (Flugmálastjórn Filippseyja (CAAP)) 
um þær aðgerðir sem gripið hefur verið til í því skyni að 
bæta flugöryggi á Filippseyjum og til að fara að gildandi 
öryggis stöðlum.

52) Flugmálastjórn Filippseyja upplýsti að röð aðgerða væri 
hafin á hennar vegum sem fela m.a. í sér: að gildandi 
framkvæmdarreglur og -reglugerðir verði endurgerðar, 
sem gert er ráð fyrir að verði lokið við lok ársins 2010, 
að færni hjá Flugmálastjórn Filippseyja verði byggð 
upp frekar með því að flytja til þeirra viðurkennda 
skoðunarmenn sem starfa, eins og sakir standa, hjá 
Alþjóðaflugmálastofnuninni við tækniaðstoðarverkefnið, 
sem gert er ráð fyrir að verði lokið við lok ársins 2010 
sem og að starfsfólk sé ráðið til viðbótar, að gerð verði 
ný úttekt á öllum flugrekendum og endurvottunarferli 
þeirra hafið, þ.m.t. flugrekendur sem höfðu fengið 
vottun frá Flugmálastjórn Filippseyja fyrir mars 2010, 
að gerðar verði áætlanir um stöðugt eftirlit með öllum 
flugrekendum og að aðgerðir til framfylgdar vegna 
annmarka í öryggismálum, sem komið hafa í ljós, verði 
styrktar.

53) Flugmálastjórn Filippseyja upplýsti að 19. mars 2010 
hefði hún fellt tímabundið úr gildi flugrekandaskírteini 
flugrekandans Pacific East Asia Cargo Airlines (PEAC) 
sem hafði haldið áfram starfrækslu án þess að hafa 
hlotið fullnægjandi vottun frá lögbærum yfirvöldum á 
Filippseyjum.

54) Flugrekandinn Interisland Airlines Inc., sem Flugmála-
stjórn Filippseyja hafði vottað 16. mars 2010, varð 
fyrir því 21. apríl 2010 að loftfar, sem er tilgreint 
á flug rekandaskírteininu af tegundinni Antonov 12BP 
með skrásetningarmerkið UP-AN216, fórst með þeim 
afleiðingum að mannskaði varð. Flugmálastjórn Filipps-
eyja, sem rannsakaði slysið, ákvað, 23. apríl 2010, að 
afturkalla flugrekandaskírteini flugrekandans Interisland 
Airlines Inc. sem í kjölfarið hætti allri starfsemi. Á 
grundvelli sameiginlegu viðmiðananna er það því metið 
svo að fella skuli flugrekendann Interisland Airlines Inc. 
brott úr viðauka A.

55) Flugrekandinn Philippine Airlines óskaði eftir áheyrn hjá 
flugöryggisnefndinni til að gefa skýrslu um árangur sem 
náðst hefði nýlega og var orðið við þeirri beiðni 22. júní 
2010. Flugrekandinn staðfesti að hann hefði verið í ítarlegri 
úttekt til endurvottunar hjá Flugmálastjórn Filippseyja, að 
lokið hefði verið við allar aðgerðir til úrbóta á viðeigandi 
hátt og að nýtt flugrekandaskírteini hefði verið gefið út 
17. júní 2010. Þar sem endurvottunarferlinu lauk nýlega 
og samsvarandi gögn því til sönnunar voru lögð fram 

(9) Forsendur 74 til 87 í reglugerð ráðsins (ESB) nr. 273/2010 frá 30. mars 2010 
(Stjtíð. ESB L 84, 31.3.2010, bls. 33).

seint var þó ekki unnt að sannprófa stöðu flugrekandans 
á staðnum eins og búist var við.

56) Flugrekandinn Cebu Pacific Airlines óskaði eftir áheyrn 
hjá flugöryggisnefndinni til að gefa skýrslu um árangur 
sem náðst hefði nýlega og var orðið við þeirri beiðni 22. 
júní 2010. Flugrekandinn staðfesti að hann hefði verið 
í ítarlegri úttekt til endurvottunar hjá Flugmálastjórn 
Filippseyja og að nauðsynlegar aðgerðir til úrbóta stæðu 
yfir, þar af nokkrar sem ekki hefðu verið leiddar til lykta, 
en þrátt fyrir það hefði nýtt flugrekandaskírteini verið 
gefið út, 7. júní 2010, með rekstrartakmörkunum sem 
banna flutning á hættulegum farmi og nákvæmnisaðflug 
skv. II. flokki (Cat II) fyrir loftför af tegundinni ATR-
72. Þar sem samsvarandi gögn þessu til sönnunar voru 
lögð fram seint og þar sem eftir var að ganga frá 
ýmsum atriðum var þó ekki unnt að sannprófa stöðu 
flugrekandans á staðnum eins og gert var ráð fyrir.

57) Enn hefur ekki verið fundin lausn á þeim alvarlega 
öryggisvanda sem Alþjóðaflugmálastofnunin tilkynnti 
öllum ríkjum, sem eru aðilar að Chicago-samningnum 
um alþjóðlegt almenningsflug, í kjölfar úttektar sinnar 
í október 2009 á Filippseyjum innan ramma úttektar-
áætlunarinnar í tengslum við alþjóðlegt eftirlit með 
öryggismálum, og sem hefur áhrif á öryggiseftirlit með 
flugrekendum, sem hafa fengið leyfi á Filippseyjum (10). 
Flugmálastjórn Filippseyja upplýsti að hún hefði lagt 
ítarlega aðgerðaáætlun fyrir Alþjóðaflugmálastofnunina 
til að ráða bót á þeim annmörkum sem stofnunin hefði 
tilgreint. Hins vegar greindi hún ekki frá þessari áætlun um 
aðgerðir til úrbóta og mat Alþjóðaflugmálastofnunarinnar 
á henni. Flugmálastjórn Filippseyja upplýsti enn fremur 
að Filippseyjar verði ekki í aðstöðu til að sækja um 
endurskoðun á núverandi flokkun Flugmálastjórnar 
Bandaríkjanna fyrir fjórða ársfjórðung 2010.

58) Framkvæmdastjórnin viðurkennir það átak sem lögbær 
yfirvöld hafa skuldbundið sig við að gera í því skyni að 
gera umbætur á almenningsflugkerfinu á Filippseyjum. 
Það er því metið svo, meðan beðið er eftir skilvirkri 
framkvæmd á fullnægjandi aðgerðum til að ráða bót á 
þeim annmörkum sem Flugmálastjórn Bandaríkjanna 
og Alþjóðaflugmálastofnunin vakti máls á, að lögbær 
yfirvöld á Filippseyjum séu, á þessu stigi, ekki fær um 
að framkvæma og framfylgja viðeigandi öryggisstöðlum 
hjá öllum flugrekendum sem eru undir lögbundnu eftirliti 
þeirra. Í ljósi sameiginlegu viðmiðananna er það því 
metið svo að allir flugrekendur, sem hafa fengið vottun 
á Filippseyjum, að undanskildum flugrekandanum 
Interisland Airlines Inc, skuli áfram skráðir í viðauka A.

59) Framkvæmdastjórnin er reiðubúin að styðja áfram 
viðleitni lögbærra yfirvalda á Filippseyjum áfram með 
matsheimsókn í náinni samvinnu við Alþjóðaflugmála-
stofnunina og með þátttöku aðildarríkjanna og Flug-
öryggis stofnunar Evrópu fyrir næsta fund flugöryggis-
nefndarinnar, ef því verður við komið, til að sann prófa 
þann árangur sem Flugmálastjórn Filippseyja hefur náð, 
þ.m.t. öryggisframmistaða flugrekendanna.

(10) Niðurstaða Alþjóðaflugmálastofnunarinnar OPS/01.
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 Flugrekandinn Iran Air 

60) Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 273/2010 (11) fóru aðilar á 
vegum framkvæmdastjórnarinnar, með aðstoð Flugöryggis-
stofnunar Evrópu og aðildarríkjanna, í heimsókn til Írans 
(íslamska lýðveldisins) vegna öryggismats, sem fór fram á 
tímabilinu 29. maí til 3. júní 2010, til þess að sannprófa að 
þær ráðstafanir sem lögbær yfirvöld (Flugmálastjórn Írans 
(CAO-IRI)) og flugrekandinn Iran Air tilkynntu um hefðu 
verið framkvæmdar á fullnægjandi hátt.

61) Meðan á heimsókninni stóð gat Flugmálastjórn Írans 
sýnt fram á að hún hefði yfir að ráða eftirlitskerfi á sviði 
flugreksturs, sem uppfyllir markmið í skjali 8335 frá 
Alþjóðaflugmálastofnuninni — Manual of Procedures 
for Operations Inspection, Certification and Continued 
Surveillance (handbók um verklagsreglur fyrir eftirlit 
með rekstri, vottun og samfellt eftirlit). Auk þess hafði 
yfirvaldið ráðið bót á veikleika, sem áður hafði komið 
í ljós í verklagsreglum um eftirfylgni úttektar, með því 
að taka upp stigskipt flokkunarkerfi fyrir atriði sem ráða 
þarf bót á, sem gerir mögulegt að bregðast tafarlaust við 
brýnum öryggisvandamálum. Yfirvaldið sýndi einnig 
fram á að það hefði gripið til aðgerða til að ráða bót á 
öryggisvanda vegna íranskra flugrekenda, einkum vegna 
flugrekandans Iran Air.

62) Hins vegar hafa komið í ljós ýmsir veikleikar í eftirliti 
Flugmálastjórnar Írans með flugrekandanum Iran 
Air á sviði lofthæfis og viðhalds, t.d. fer ekki fram 
ítarleg endurskoðun á viðhaldsáætlunum og listum yfir 
lágmarksbúnað, sem leiðir til þess að ekki hefur verið 
hægt að greina mistök af hálfu flugrekandans.

63) Auk þess gat Flugmálastjórn Írans ekki lagt fram 
heildarskrá yfir flugatvik sem orðið höfðu í tengslum við 
flug flugrekandans Iran Air og var þ.a.l. ekki í aðstöðu til 
að leggja mat öryggisframmistöðu flugrekandans í heild 
sinni. Hins vegar gat Flugmálastjórn Írans sýnt fram á 
að hún hefði framkvæmt ítarlegar rannsóknir á öllum 
alvarlegum flugatvikum og lagt fram tillögur.

64) Í sannprófunarheimsókninni var því veitt athygli að 
Flugmálastjórn Írans sýndi eindreginn vilja til að tileinka 
sér nútímalegar aðferðir við öryggistjórnun sem og að 
umtalsverðar framfarir hefðu orðið síðustu sex mánuðina. 
Einnig veitti hópurinn því athygli að Flugmálastjórn 
Írans var móttækileg, samvinnufús og uppbyggileg í 
nálgun sinni við að ráða bót á því sem var ábótavant í 
verklagsreglum hennar.

65) Að því er varðar flugrekandann Iran Air leiðir skýrslan 
í ljós verulega annmarka á stjórnun lofthæfis og 
viðhalds. Einkum höfðu verið gerð grundvallarmistök í 
viðhaldsáætlunum sem leiddu til verulegrar vanrækslu 
í áætlunum fyrir öryggisbúnað í loftförum af tegundinn 
Airbus A-320  og í vöruflutningaloftfari af tegundinni 
Boeing 747-200. Enn fremur tryggði viðhaldskerfið 
fyrir loftför af tegundinni Airbus A-320 ekki að ráðin 
yrði bót á atriðum, sem hafði verið frestað, innan 

(11) Forsenda 49 í reglugerð (EB) nr. 273/2010 frá 30. mars 2010 (Stjtíð. ESB L 
84, 31.3.2010, bls. 29).

tilgreindra tímamarka. Auk þess fór ekkert eftirlit fram 
með fluggögnum í loftförum af tegundinni Airbus 
A-320, og gagnasöfnunartíðnin fyrir önnur loftför var 
afar lág. Jafnframt var komist að þeirri niðurstöðu í 
skýrslunni að fyrirtækinu hefði ekki tekist að ráða bót á 
grundvallaratriðum með tilliti til áframhaldandi lofthæfis 
loftara þess. Á þetta sérstaklega við um stjórnun loftfara 
af tegundinni Airbus A320, Boeing 727 og Boeing 747.

66) Í skýrslunni er því hins vegar einnig greint frá því að 
óyggjandi umbætur hafi verið gerðar á gæðastjórnunarkerfi 
og öryggisstjórnunarferlum flugrekandans Iran Air, 
m.a. hvað varðar notkun öryggisúttekta í leiðarflugi 
(e. Line Oriented Safety Audits) og með því að 
koma á fót „háttsettu öryggisráði“ undir formennsku 
framkvæmdastjóra, sem hefði það verkefni að 
samræma og hafa eftirlit með aðgerðum sem miða að 
því að koma í framkvæmd traustum öryggisstöðlum 
í flugrekstrardeildum. Enn fremur er greint frá því að 
flugrekandinn er móttækilegur og samvinnufús í nálgun 
sinni við að ráða bót á annmörkum í öryggismálum auk 
þess sem hann er reiðubúinn að tileinka sér nútímalegar 
stjórnunaraðferðir í öryggismálum.

67) Flugrekandinn Iran Air kom athugasemdum sínum á 
framfæri við flugöryggisnefndina og veitti upplýsingar 
um áætlun um aðgerðir til úrbóta til að bregðast við þeim 
athugasemdum sem gerðar voru í vettvangsheimsókninni.

68) Niðurstöður úr skoðunum á hlaði, sem aðildarríkin 
hafa framkvæmt samkvæmt SAFA-áætluninni síðustu 
14 mánuði, sýna stöðugar framfarir í frammistöðu. Hins 
vegar eru niðurstöður fyrir loftför af tegundinni A-320 
merkjanlega lakari en fyrir önnur loftför flugrekandans.

69) Í kjölfar staðfestingar á misbresti varðandi áframhaldandi 
lofthæfi og viðhald og í kjölfar upplýsinga sem fengust 
úr skoðun á hlaði í tengslum við öryggisskoðun 
erlendra loftfara, er það metið svo, á grundvelli 
sameiginlegu viðmiðananna, að starfræksla allra loftfara 
á flugrekandaskírteini flugrekanda af gerðinni A-320, 
Boeing B-727, B-747-100, Boeing B-747-200 og Boeing 
B-747-SP til Evrópusambandsins sé bönnuð og af þeim 
sökum skulu loftförin skráð í viðauka B. Flugrekandanum 
skal leyft að starfrækja flug til Evrópusambandsins, 
að því tilskildu að starfrækslan takmarkist algjörlega 
við núverandi umfang (tíðni og áfangastaði) með þeim 
loftförum sem leyfð eru samkvæmt viðauka B.

70) Framkvæmdastjórnin mun halda áfram að fylgjast náið 
með frammistöðu flugrekandans Iran Air. Miðað við 
núverandi stöðu, að því er varðar eftirlit sem lögbær 
yfirvöld í Íran inna af hendi, hvetur flugöryggisnefndin 
framkvæmdastjórnina til að auka samráð við þessi 
yfirvöld með það í huga að ráða varanlega bót á 
annmörkum í öryggismálum, sem komið hafa í ljós, 
og krefst framkvæmdastjórnin þess að Flugmálastjórn 
Írans sendi mánaðarlegar skýrslur um staðfestingu á 
framkvæmd áætlunarinnar um aðgerðir til úrbóta og veiti 
upplýsingar um hvers konar eftirlit sem Flugmálastjórn 
Írans hefur með flugrekandanum Iran Air á sviði 
áframhaldandi lofthæfis, viðhalds og starfrækslu. 
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71) Aðildarríkin munu halda áfram að sannprófa hvort 
flugrekandinn Iran Air fari að viðeigandi öryggisstöðlum 
á skilvirkan hátt með því að setja það í forgang að 
loftför þessa flugrekanda séu skoðuð á hlaði samkvæmt 
reglugerð (EB) nr. 351/2008.

 Flugrekendur frá Rússneska sambandsríkinu

72) Lögbær yfirvöld í Rússneska sambandsríkinu upplýstu 
flugöryggisnefndina á fundi hennar 22. júní 2010 að 
þau hefðu gert ýmsar ráðstafanir til þess að bæta eftirlit 
með tilteknum flugrekendum í kjölfar  upplýsinga frá 
framkvæmdastjórninni 6. maí um aukinn fjölda atriða 
sem komu í ljós við skoðanir á hlaði og sem geta haft 
áhrif á öryggi.

73) Nánar tiltekið upplýstu þau um þá ákvörðun sína, frá 
18. maí 2010, að flugrekandanum YAK Service væri 
ekki heimilt að starfrækja flug inn í loftrými ríkja, sem 
eiga aðild að Evrópusambandi flugmálastjórna (ECAC). 
Komi þessi ákvörðun hins vegar ekki til framkvæmda 
áskilur framkvæmdastjórnin sér rétt til að gera viðeigandi 
ráðstafanir í samræmi við reglugerð (EB) nr. 2111/2005 
varðandi þennan flugrekanda.

74) Í tengslum við áframhaldandi eftirlit með lofthæfi loftfara 
sem eru í rússnesku skránni, líkt og við fyrri uppfærslur 
á reglugerð (EB) nr. 474/2006, upplýstu lögbær yfirvöld 
í Rússneska sambandsríkinu flugöryggisnefndina einnig 
um, að þau hefðu breytt ákvörðun sinni frá 25. apríl 2008, 
þar sem þau útilokuðu loftför á flugrekendaskírteinum 
13 rússneskra flugrekenda frá því að fljúga til Evrópu-
sambandsins. Þessi loftför voru ekki útbúin fyrir milli-
landaflug samkvæmt stöðlum Alþjóðaflugmálastofnunar-
innar (ekki búin tilskildu landslagsgreiningarkerfi og/
eða endurbættu jarðvarakerfi), lofthæfivottorð þeirra var 
fallið úr gildi og/eða hafði ekki verið endurnýjað. Því var 
lögð fram skrá fyrir flugöryggisnefnd yfir öll loftför sem 
starfrækt eru á grundvelli flugrekendaskírteina í Rúss-
landi, ásamt fylgibúnaði. Á grundvelli þessara upplýs-
inga eru eftirfarandi loftför útilokuð frá starfrækslu flugs 
til Evrópusambandsins, innan þess og frá því þar sem 
þau eru ekki með þann búnað sem krafist er í 6. viðauka 
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar:

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

b) Flugrekandinn Atlant Soyuz: Tupolev TU-154M: 
RA-85672 og RA-85682, bæði loftförin eru eins og 
sakir standa starfrækt af öðrum flugrekendum, sem 
hafa fengið vottun í Rússneska sambandsríkinu.

c) Flugrekandinn Gazpromavia: Tupolev TU-154M: 
RA-85625 og RA-85774, Yakovlev Yak-40: RA-87511 
og RA-88186, Yak-40K: RA-21505, RA-98109 og 
RA-88300, Yak-42D: RA-42437, allar (22) þyrlur 
Kamov Ka-26 (óþekkt skrásetningarmerki), allar (49) 
þyrlur Mi-8 (óþekkt skrásetningarmerki), allar (11) 

þyrlur Mi-171 (óþekkt skrásetningarmerki), allar (8) 
þyrlur Mi-2 (óþekkt skrásetningarmerki), allar (1) 
þyrlur EC-120B: RA-04116.

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

e) Flugrekandinn Krasnoyarsky Airlines: Loftfar af 
tegundinni TU-154M RA-85682 sem áður var á 
flugrekandaskírteini flugrekandans Krasnoyarsky 
Airlines, sem var afturkallað árið 2009, er eins og 
sakir standa starfrækt af öðrum flugrekanda, sem 
hefur fengið vottun í Rússneska sambandsríkinu.

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

g) Flugrekandinn Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: 
RA-85602, öll TU-134 (óþekkt skrásetningarmerki), 
öll Antonov An-24 (óþekkt skrásetningarmerki), öll 
An-2 (óþekkt skrásetningarmerki), allar þyrlur Mi-2 
(óþekkt skrásetningarmerki), allar þyrlur Mi-8 (óþekkt 
skrásetningarmerki).

h) Flugrekandinn Siberia Airlines: Tupolev - ekkert loftfar.

i) Flugrekandinn Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: 
RA-42374, RA-42433, öll Tupolev TU-134A, þ.m.t.: 
RA-65065 og RA-65102, öll Antonov AN-24RV, 
þ.m.t.: RA-46625 og RA-47818, loftför af tegundinni 
AN24RV með skrásetningarmerkin RA-46625 og 
RA-47818 eru eins og sakir standa starfrækt af öðrum 
rússneskum flugrekanda.

j) Flugrekandinn Ural Airlines: Tupolev TU-154B: 
RA-85508 (loftförin RA-85319, RA-85337, 
RA-85357, RA-85375, RA-85374 og RA-85432 eru 
eins og sakir standa ekki starfrækt af fjárhagsástæðum).

k) Flugrekandinn UTAir: Tupolev TU-154M: 
RA-85733, RA-85755, RA-85806, RA-85820, öll 
(25) TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, 
RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, 
RA-65607, RA-65608, RA- 65609, RA-65611, 
RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, 
RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, 
RA-65793, RA-65901, RA-65902 og RA-65977, 
loft förin RA-65143 og RA-65916 eru starfrækt af 
öðrum rússneskum flugrekanda, öll (1) TU-134B: 
RA-65726, öll (10) Yakovlev Yak-40: RA-87348 (er 
eins og stendur ekki starfrækt af fjárhagsástæðum), 
RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, 
RA-88227 og RA-88280, allar þyrlur Mil-26: (óþekkt 
skrá setningar merki), allar þyrlur Mil-10: (óþekkt 
skrá setningar merki), allar þyrlur Mil-8 (óþekkt skrá-
setningar merki), allar þyrlur AS-355 (óþekkt skrá-
setningar merki), allar þyrlur BO-105 (óþekkt skrá-
setningar merki), loftfar af tegundinni AN-24B: 
RA-46388, loftfarið RA-46267 og RA-47289, loftför 
af tegundinni AN-24RV: RA-46509, RA- 46519 
og RA-47800 eru starfrækt af öðrum rússneskum 
flugrekanda.
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l) Flugrekandinn Rossija (STC Russia): Tupolev 
TU-134: RA-65979, loftförin RA-65904, RA-65905, 
RA-65911, RA-65921 og RA-65555 eru starfrækt 
af öðrum rússneskum flugrekanda, Ilyushin IL-18: 
RA-75454 er starfrækt af öðrum rússneskum 
flugrekanda, Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, 
RA-87971, RA-87972 og RA-88200 eru starfrækt af 
öðrum rússneskum flugrekanda.

75) Í því skyni að bæta samvinnu við framkvæmdastjórnina 
og aðildarríkin fór Flugöryggisnefndin fram á það við 
lögbær yfirvöld í Rússneska sambandsríkinu að skipaður 
yrði tengiliður fyrir öll samskipti við þá sem eiga sæti 
í flugöryggisnefndinni um mál er varða niðurstöður 
úr skoðunum á hlaði hjá rússneskum flugrekendum 
á flugvöllum í Evrópusambandinu og úr skoðunum 
hjá flugrekendum í Evrópusambandinu á flugvöllum 
í Rússneska sambandsríkinu, sem og í þeim tilgangi 
að vinna að meira gagnsæi með því að skiptast á 
öryggisupplýsingum.

76) Einnig var samþykkt, innan ramma bættrar samvinnu 
og í þeim tilgangi að tryggja réttarvissu og viðeigandi 
framfylgd ráðstafana, sem gerðar eru til að útiloka 
flugrekendur og loftför, sem ekki fara að viðeigandi 
öryggisstöðlum, að lögbær yfirvöld í Rússneska 
sambandsríkinu skuli, ásamt framkvæmdastjórninni 
og aðildarríkjunum, endurskoða sameiginlegu 
ákvörðun framkvæmdastjórnar Evrópubandalagsins og 
þessara yfirvalda frá 24. apríl 2008 fyrir næsta fund 
flugöryggisnefndar. Flugöryggisnefndin samþykkti að 
meta á næsta fundi sínum þann árangur sem náðst hefði og, 
eftir því sem við á, óska eftir því að framkvæmdastjórnin 
kynnti nauðsynlegar ráðstafanir innan ramma reglugerðar 
(EB) nr. 2111/2005.

77) Á meðan skulu 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, til þess að tryggja að skoðunum hjá 
rússneskum flugrekendum verði fjölgað svo skapa megi 
grundvöll fyrir endurmat á frammistöðu þeirra á næsta 
fundi flugöryggisnefndarinnar sem verður haldinn í 
nóvember 2010.

 Almennar forsendur að því er varðar hina flugrek-
endurna sem eru skráðir í viðauka A og B

78) Þrátt fyrir bein tilmæli framkvæmdastjórnarinnar hafa 
henni ekki enn borist sannanir frá hinum flugrekendunum, 
sem eru í skrá Evrópusambandsins, sem var uppfærð 30. 
mars 2010, eða 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.

79) 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 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

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

Gjört í Brussel 5. júlí 2010.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Fyrir hönd framkvæmdastjórans,

 Dacian CIOLOŞ

 framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI A

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

Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint 
er á flugrekandaskírteini hans (og nafn 

fyrirtækis, ef annað)

Númer flugrekandaskírteinis (AOC) eða 
flugrekstrarleyfis ICAO-kóði flugrekanda Ríki flugrekanda

ARIANA AFGHAN AIRLINES AOC 009 AFG Afganistan

BLUE WING AIRLINES SRBWA-01/2002 BWI Súrínam

SIEM REAP AIRWAYS 
INTERNATIONAL

AOC/013/00 SRH Konungsríkið Kambódía

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS Óskráð VRB Lýðveldið Rúanda

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 015 Óskráð Lýðveldið Angóla

AIR26 004 DCD Lýðveldið Angóla

AIR GEMINI 002 GLL Lýðveldið Angóla

AIR GICANGO 009 Óskráð Lýðveldið Angóla

AIR JET 003 MBC Lýðveldið Angóla

AIR NAVE 017 Óskráð Lýðveldið Angóla

ALADA 005 RAD Lýðveldið Angóla

ANGOLA AIR SERVICES 006 Óskráð Lýðveldið Angóla

DIEXIM 007 Óskráð Lýðveldið Angóla

GIRA GLOBO 008 GGL Lýðveldið Angóla

HELIANG 010 Óskráð Lýðveldið Angóla

HELIMALONGO 011 Óskráð Lýðveldið Angóla

MAVEWA 016 Óskráð Lýðveldið Angóla

PHA 019 Óskráð Lýðveldið Angóla

RUI & CONCEICAO 012 Óskráð Lýðveldið Angóla

SAL 013 Óskráð Lýðveldið Angóla

SERVISAIR 018 Óskráð Lýðveldið Angóla

SONAIR 014 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

Óskráð Lýðveldið Benín

(1) Unnt væri að heimila að allir flugrekendur, sem eru skráðir í viðauka A, 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.
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Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint 
er á flugrekandaskírteini hans (og nafn 

fyrirtækis, ef annað)

Númer flugrekandaskírteinis (AOC) eða 
flugrekstrarleyfis ICAO-kóði flugrekanda Ríki flugrekanda

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.

Óskráð 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 Vestur-Kongó, 
þ.m.t.

Vestur-Kongó

AERO SERVICE RAC06-002 RSR Vestur-Kongó

EQUAFLIGHT SERVICES RAC 06-003 EKA Vestur-Kongó

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO RAC 06-004 Óskráð Vestur-Kongó

TRANS AIR CONGO RAC 06-001 Óskráð Vestur-Kongó

Allir flugrekendur sem hafa fengið 
vottun frá yfirvöldum sem hafa með 
höndum lögboðið eftirlit með Austur-
Kongó (alþýðulýðveldinu), þ.m.t.

— Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

AFRICAN AIR SERVICES 
COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

AIR KASAI 409/CAB/MIN/ TVC/036/08 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

AIR KATANGA 409/CAB/MIN/TVC/031/08 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

AIR TROPIQUES 409/CAB/MIN/TVC/029/08 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

BLUE AIRLINES 409/CAB/MIN/TVC/028/08 BUL Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

BRAVO AIR CONGO 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 BRV Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

BUSINESS AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/048/09 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

BUSY BEE CONGO 409/CAB/MIN/TVC/052/09 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

CETRACA AVIATION SERVICE 409/CAB/MIN/TVC/026/08 CER Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)
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Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint 
er á flugrekandaskírteini hans (og nafn 

fyrirtækis, ef annað)

Númer flugrekandaskírteinis (AOC) eða 
flugrekstrarleyfis ICAO-kóði flugrekanda Ríki flugrekanda

CHC STELLAVIA 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

CONGO EXPRESS 409/CAB/MIN/TVC/083/2009 EXY Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

COMPAGNIE AFRICAINE 
D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

DOREN AIR CONGO 409/CAB/MIN/TVC/0032/08 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS 
(EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08 EWS Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

FILAIR 409/CAB/MIN/TVC/037/08 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

GALAXY KAVATSI 409/CAB/MIN/TVC/027/08 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

GILEMBE AIR SOUTENANCE 
(GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

GOMA EXPRESS 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

GOMAIR 409/CAB/MIN/TVC/045/09 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) 409/CAB/MIN/TVC/038/08 ALX Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

INTERNATIONAL TRANS AIR 
BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

KIN AVIA 409/CAB/MIN/TVC/042/09 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES 
(LAC)

Undirskrift ráðherra (tilskipun nr. 
78/205)

LCG Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

MALU AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/04008 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

MANGO AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/034/08 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

SAFE AIR COMPANY 409/CAB/MIN/TVC/025/08 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

SERVICES AIR 409/CAB/MIN/TVC/030/08 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

SWALA AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/050/09 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

TMK AIR COMMUTER 409/CAB/MIN/TVC/044/09 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

TRACEP CONGO AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/046/09 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

TRANS AIR CARGO SERVICES 409/CAB/MIN/TVC/024/08 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

WIMBI DIRA AIRWAYS 409/CAB/MIN/TVC/039/08 WDA Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)
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Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint 
er á flugrekandaskírteini hans (og nafn 

fyrirtækis, ef annað)

Númer flugrekandaskírteinis (AOC) eða 
flugrekstrarleyfis ICAO-kóði flugrekanda Ríki flugrekanda

ZAABU INTERNATIONAL 409/CAB/MIN/TVC/049/09 Óskráð Austur-Kongó 
(alþýðulýðveldið)

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

Djíbútí

DAALLO AIRLINES Óskráð DAO Djíbútí

Allir flugrekendur sem hafa fengið 
vottun frá yfirvöldum sem hafa 
með höndum lögboðið eftirlit með 
Miðbaugs-Gíneu, þ.m.t.

Miðbaugs-Gínea

CRONOS AIRLINES Óskráð Óskráð Miðbaugs-Gínea

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 Óskráð Miðbaugs-Gínea

UTAGE — UNION DE TRANSPORT 
AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737 UTG Miðbaugs-Gínea

Allir flugrekendur sem hafa fengið 
vottun frá yfirvöldum 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 Óskráð Lýðveldið Indónesía

ALFA TRANS DIRGANTATA 135-012 Óskráð Lýðveldið Indónesía

ASCO NUSA AIR 135-022 Óskráð Lýðveldið Indónesía

ASI PUDJIASTUTI 135-028 Óskráð Lýðveldið Indónesía

AVIASTAR MANDIRI 135-029 Óskráð Lýðveldið Indónesía

CARDIG AIR 121-013 Óskráð Lýðveldið Indónesía

DABI AIR NUSANTARA 135-030 Óskráð 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 Óskráð Lýðveldið Indónesía

GATARI AIR SERVICE 135-018 GHS Lýðveldið Indónesía

INDONESIA AIR TRANSPORT 135-034 IDA Lýðveldið Indónesía
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Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint 
er á flugrekandaskírteini hans (og nafn 

fyrirtækis, ef annað)

Númer flugrekandaskírteinis (AOC) eða 
flugrekstrarleyfis ICAO-kóði flugrekanda Ríki flugrekanda

INTAN ANGKASA AIR SERVICE 135-019 Óskráð Lýðveldið Indónesía

JOHNLIN AIR TRANSPORT 135-043 Óskráð 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 ARILINES 121-010 LNI Lýðveldið Indónesía

MANUNGGAL AIR SERVICE 121-020 Óskráð Lýðveldið Indónesía

MEGANTARA 121-025 MKE Lýðveldið Indónesía

MERPATI NUSANTARA AIRLINES 121-002 MNA Lýðveldið Indónesía

MIMIKA AIR 135-007 Óskráð Lýðveldið Indónesía

NATIONAL UTILITY HELICOPTER 135-011 Óskráð Lýðveldið Indónesía

NUSANTARA AIR CHARTER 121-022 Óskráð Lýðveldið Indónesía

NUSANTARA BUANA AIR 135-041 Óskráð Lýðveldið Indónesía

NYAMAN AIR 135-042 Óskráð Lýðveldið Indónesía

PELITA AIR SERVICE 121-008 PAS Lýðveldið Indónesía

PENERBANGAN ANGKASA 
SEMESTA

135-026 Óskráð Lýðveldið Indónesía

PURA WISATA BARUNA 135-025 Óskráð Lýðveldið Indónesía

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES 121-040 RPH Lýðveldið Indónesía

RIAU AIRLINES 121-016 RIU Lýðveldið Indónesía

SAMPOERNA AIR NUSANTARA 135-036 SAE Lýðveldið Indónesía

SAYAP GARUDA INDAH 135-004 Óskráð Lýðveldið Indónesía

SKY AVIATION 135-044 Óskráð Lýðveldið Indónesía

SMAC 135-015 SMC Lýðveldið Indónesía

SRIWIJAYA AIR 121-035 SJY Lýðveldið Indónesía

SURVEI UDARA PENAS 135-006 Óskráð Lýðveldið Indónesía

TRANSWISATA PRIMA AVIATION 135-021 Óskráð Lýðveldið Indónesía

TRAVEL EXPRESS AVIATION 
SERVICE

121-038 XAR Lýðveldið Indónesía

TRAVIRA UTAMA 135-009 Óskráð Lýðveldið Indónesía

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES 121-018 TMG Lýðveldið Indónesía

TRIGANA AIR SERVICE 121-006 TGN Lýðveldið Indónesía

UNINDO 135-040 Óskráð Lýðveldið Indónesía

WING ABADI AIRLINES 121-012 WON Lýðveldið Indónesía
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Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint 
er á flugrekandaskírteini hans (og nafn 

fyrirtækis, ef annað)

Númer flugrekandaskírteinis (AOC) eða 
flugrekstrarleyfis ICAO-kóði flugrekanda Ríki flugrekanda

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

Lýðveldið Kazakstan

AERO AIR COMPANY Óskráð Óskráð Lýðveldið Kasakstan

AEROPRAKT KZ Óskráð APK Lýðveldið Kasakstan

AIR ALMATY AK-0331-07 LMY Lýðveldið Kasakstan

AIR COMPANY KOKSHETAU AK-0357-08 KRT Lýðveldið Kasakstan

AIR DIVISION OF EKA Óskráð Óskráð Lýðveldið Kasakstan

AIR FLAMINGO Óskráð Óskráð Lýðveldið Kasakstan

AIR TRUST AIRCOMPANY Óskráð Óskráð Lýðveldið Kasakstan

AK SUNKAR AIRCOMPANY Óskráð AKS Lýðveldið Kasakstan

ALMATY AVIATION Óskráð LMT Lýðveldið Kasakstan

ARKHABAY Óskráð KEK Lýðveldið Kasakstan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES AK-0345-08 CID Lýðveldið Kasakstan

ASIA CONTINENTAL AVIALINES AK-0371-08 RRK Lýðveldið Kasakstan

ASIA WINGS AK-0390-09 AWA Lýðveldið Kasakstan

ASSOCIATION OF AMATEUR 
PILOTS OF KAZAKHSTAN

Óskráð Óskráð Lýðveldið Kasakstan

ATMA AIRLINES AK-0372-08 AMA Lýðveldið Kasakstan

ATYRAU AYE JOLY AK-0321-07 JOL Lýðveldið Kasakstan

AVIA-JAYNAR Óskráð Óskráð Lýðveldið Kasakstan

BEYBARS AIRCOMPANY Óskráð Óskráð Lýðveldið Kasakstan

BERKUT AIR/BEK AIR AK-0311-07 BKT/BEK Lýðveldið Kasakstan

BERKUT KZ Óskráð Óskráð Lýðveldið Kasakstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES AK-0374-08 BRY Lýðveldið Kasakstan

COMLUX AK-0352-08 KAZ Lýðveldið Kasakstan

DETA AIR AK-0344-08 DET Lýðveldið Kasakstan

EAST WING AK-0332-07 EWZ Lýðveldið Kasakstan

EASTERN EXPRESS AK-0358-08 LIS Lýðveldið Kasakstan

EURO-ASIA AIR AK-0384-09 EAK Lýðveldið Kasakstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL Óskráð KZE Lýðveldið Kasakstan

FENIX Óskráð Óskráð Lýðveldið Kasakstan

FLY JET KZ AK-0391-09 FJK Lýðveldið Kasakstan

IJT AVIATION AK-0335-08 DVB Lýðveldið Kasakstan

INVESTAVIA AK-0342-08 TLG Lýðveldið Kasakstan
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IRTYSH AIR AK-0381-09 MZA Lýðveldið Kasakstan

JET AIRLINES AK-0349-09 SOZ Lýðveldið Kasakstan

JET ONE AK-0367-08 JKZ Lýðveldið Kasakstan

KAZAIR JET AK-0387-09 KEJ Lýðveldið Kasakstan

KAZAIRTRANS AIRLINE AK-0347-08 KUY Lýðveldið Kasakstan

KAZAIRWEST Óskráð Óskráð Lýðveldið Kasakstan

KAZAVIA Óskráð KKA Lýðveldið Kasakstan

KAZAVIASPAS Óskráð KZS Lýðveldið Kasakstan

KOKSHETAU AK-0357-08 KRT Lýðveldið Kasakstan

MEGA AIRLINES AK-0356-08 MGK Lýðveldið Kasakstan

MIRAS AK-0315-07 MIF Lýðveldið Kasakstan

NAVIGATOR Óskráð Óskráð Lýðveldið Kasakstan

ORLAN 2000 AIRCOMPANY Óskráð KOV Lýðveldið Kasakstan

PANKH CENTER KAZAKHSTAN Óskráð Óskráð Lýðveldið Kasakstan

PRIME AVIATION Óskráð Óskráð Lýðveldið Kasakstan

SALEM AIRCOMPANY Óskráð KKS Lýðveldið Kasakstan

SAMAL AIR Óskráð SAV Lýðveldið Kasakstan

SAYAKHAT AIRLINES AK-0359-08 SAH Lýðveldið Kasakstan

SEMEYAVIA Óskráð SMK Lýðveldið Kasakstan

SCAT AK-0350-08 VSV Lýðveldið Kasakstan

SKYBUS AK-0364-08 BYK Lýðveldið Kasakstan

SKYJET AK-0307-09 SEK Lýðveldið Kasakstan

SKYSERVICE Óskráð Óskráð Lýðveldið Kasakstan

TYAN SHAN Óskráð Óskráð Lýðveldið Kasakstan

UST-KAMENOGORSK AK-0385-09 UCK Lýðveldið Kasakstan

ZHETYSU AIRCOMPANY Óskráð JTU Lýðveldið Kasakstan

ZHERSU AVIA Óskráð RZU Lýðveldið Kasakstan

ZHEZKAZGANAIR Óskráð Óskráð Lýðveldið Kasakstan

Allir flugrekendur sem hafa fengið 
vottun frá yfirvöldum sem hafa 
með höndum lögboðið eftirlit með 
Kirgisistan, þ.m.t.

Kirgisistan

AIR MANAS 17 MBB Kirgisistan

ASIAN AIR Óskráð AAZ Kirgisistan

AVIA TRAFFIC COMPANY 23 AVJ Kirgisistan
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AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ 
BISHKEK)

08 BSC Kirgisistan

CLICK AIRWAYS 11 CGK Kirgisistan

DAMES 20 DAM Kirgisistan

EASTOK AVIA 15 EEA Kirgisistan

GOLDEN RULE AIRLINES 22 GRS Kirgisistan

ITEK AIR 04 IKA Kirgisistan

KYRGYZ TRANS AVIA 31 KTC Kirgisistan

KYRGYZSTAN 03 LYN Kirgisistan

KYRGYZSTAN AIRLINE Óskráð KGA Kirgisistan

MAX AVIA 33 MAI Kirgisistan

S GROUP AVIATION 6 SGL Kirgisistan

SKY GATE INTERNATIONAL 
AVIATION

14 SGD Kirgisistan

SKY WAY AIR 21 SAB Kirgisistan

TENIR AIRLINES 26 TEB Kirgisistan

TRAST AERO 05 TSJ Kirgisistan

VALOR AIR 07 VAC Kirgisistan

Allir flugrekendur sem hafa fengið 
vottun frá yfirvöldum sem hafa með 
höndum lögboðið eftirlit með Líberíu.

— Líbería

Allir flugrekendur sem hafa fengið 
vottun frá yfirvöldum 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

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 (NATIONALE)

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 Óskráð Lýðveldið Gabon

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

Filippseyjar

AEROWURKS AERIAL SPRAYING 
SERVICES

4AN2008003 Óskráð Filippseyjar

AIR PHILIPPINES CORPORATION 2009006 Óskráð Filippseyjar

AIR WOLF AVIATION INC. 200911 Óskráð Filippseyjar

AIRTRACK AGRICULTURAL 
CORPORATION

4AN2005003 Óskráð Filippseyjar

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS 
PHILIPPINES INC.

4AN9800036 Óskráð Filippseyjar
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AVIATION TECHNOLOGY 
INNOVATORS, INC.

4AN2007005 Óskráð Filippseyjar

AVIATOUR’S FLY’N INC. 200910 Óskráð Filippseyjar

AYALA AVIATION CORP. 4AN9900003 Óskráð Filippseyjar

BEACON Óskráð Óskráð Filippseyjar

BENDICE TRANSPORT 
MANAGEMENT INC.

4AN2008006 Óskráð Filippseyjar

CANADIAN HELICOPTERS 
PHILIPPINES INC.

4AN9800025 Óskráð Filippseyjar

CEBU PACIFIC AIR 2009002 Óskráð Filippseyjar

CHEMTRAD AVIATION 
CORPORATION

2009018 Óskráð Filippseyjar

CM AERO 4AN2000001 Óskráð Filippseyjar

CORPORATE AIR Óskráð Óskráð Filippseyjar

CYCLONE AIRWAYS 4AN9900008 Óskráð Filippseyjar

FAR EAST AVIATION SERVICES 2009013 Óskráð Filippseyjar

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC. 2009017 Óskráð Filippseyjar

HUMA CORPORATION 2009014 Óskráð Filippseyjar

INAEC AVIATION CORP. 4AN2002004 Óskráð Filippseyjar

ISLAND AVIATION 2009009 Óskráð Filippseyjar

ISLAND TRANSVOYAGER 2010022 Óskráð Filippseyjar

LION AIR, INCORPORATED 2009019 Óskráð Filippseyjar

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES 4AN9800035 Óskráð Filippseyjar

MINDANAO RAINBOW 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
SERVICES

2009016 Óskráð Filippseyjar

MISIBIS AVIATION & 
DEVELOPMENT CORP.

2010020 Óskráð Filippseyjar

OMNI AVIATION CORP. 4AN2002002 Óskráð Filippseyjar

PACIFIC EAST ASIA CARGO 
AIRLINES, INC.

4AS9800006 Óskráð Filippseyjar

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION Óskráð Óskráð Filippseyjar

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION Óskráð Óskráð Filippseyjar

PHILIPPINE AIRLINES 2009001 Óskráð Filippseyjar

PHILIPPINE AGRICULTURAL 
AVIATION CORP.

4AN9800015 Óskráð Filippseyjar

ROYAL AIR CHARTER SERVICES 
INC.

4AN2003003 Óskráð Filippseyjar

ROYAL STAR AVIATION, INC. 4AN9800029 Óskráð Filippseyjar

SOUTH EAST ASIA INC. 2009004 Óskráð Filippseyjar

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, 
INC.

4AN9800037 Óskráð Filippseyjar

SPIRIT OF MANILA AIRLINES 
CORPORATION

2009008 Óskráð Filippseyjar

SUBIC INTERNATIONAL AIR 
CHARTER

4AN9900010 Óskráð Filippseyjar
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SUBIC SEAPLANE, INC. 4AN2000002 Óskráð Filippseyjar

TOPFLITE AIRWAYS, INC. Óskráð Óskráð Filippseyjar

TRANSGLOBAL AIRWAYS 
CORPORATION

2009007 Óskráð Filippseyjar

WORLD AVIATION, CORP. Óskráð Óskráð Filippseyjar

WCC AVIATION COMPANY 2009015 Óskráð Filippseyjar

YOKOTA AVIATION, INC. Óskráð Óskráð Filippseyjar

ZENITH AIR, INC. 2009012 Óskráð Filippseyjar

ZEST AIRWAYS INCORPORATED 2009003 Óskráð Filippseyjar

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

— — Saó Tóme og Prinsípe

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

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

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

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

Allir flugrekendur sem hafa fengið 
vottun frá yfirvöldum 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 Óskráð Síerra Leóne

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD Óskráð ORJ Síerra Leóne

PARAMOUNT AIRLINES, LTD Óskráð PRR Síerra Leóne

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES 
LTD

Óskráð SVT Síerra Leóne

TEEBAH AIRWAYS Óskráð Óskráð Síerra Leóne

Allir flugrekendur sem hafa fengið 
vottun frá yfirvöldum sem hafa með 
höndum lögboðið eftirlit með Súdan

Lýðveldið Súdan

SUDAN AIRWAYS Óskráð Lýðveldið Súdan

SUN AIR COMPANY Óskráð Lýðveldið Súdan
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MARSLAND COMPANY Óskráð Lýðveldið Súdan

ATTICO AIRLINES Óskráð Lýðveldið Súdan

FOURTY EIGHT AVIATION Óskráð Lýðveldið Súdan

SUDANESE STATES AVIATION 
COMPANY

Óskráð Lýðveldið Súdan

ALMAJARA AVIATION Óskráð Lýðveldið Súdan

BADER AIRLINES Óskráð Lýðveldið Súdan

ALFA AIRLINES Óskráð Lýðveldið Súdan

AZZA TRANSPORT COMPANY Óskráð Lýðveldið Súdan

GREEN FLAG AVIATION Óskráð Lýðveldið Súdan

ALMAJAL AVIATION SERVICE Óskráð Lýðveldið Súdan

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

— — Svasíland

SWAZILAND AIRLINK Óskráð SZL Svasíland

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

Sambía

ZAMBEZI AIRLINES Z/AOC/001/2009 ZMA Sambía
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VIÐAUKI B

SKRÁ YFIR FLUGREKENDUR SEM SÆTA REKSTRARTAKMÖRKUNUM
INNAN EVRÓPUSAMBANDSINS (1)

Nafn lögaðila 
flugrekanda, eins 

og tilgreint er 
á flugrekanda-

skírteini hans (og 
nafn fyrirtækis, ef 

annað)

Númer 
flugrekandaskírteinis 

(AOC)

ICAO-kóði 
flugrekanda Ríki flugrekanda Tegund loftfars sem 

sætir takmörkunum

Skrásetningarmerki 
og 

framleiðsluraðnúmer 
ef það er fyrir hendi

Skráningarríki

AIR KORYO GAC-AOC/KOR-
01

DPRK Öll loftför, að 
u n d a n s k i l d u m 
tveimur loftförum af 
tegundinni Tu- 204

Öll loftför, að 
undanskildum 
P-632, P-633

DPRK

AFRIJET (1) 002/MTAC/
ANAC- G/DSA

Lýðveldið 
Gabon

Öll loftför, að 
u n d a n s k i l d u m 
tveimur loftförum af 
tegundinni Falcon 
50 og einu loftfari af 
gerðinni 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 
u n d a n s k i l d u m 
tveimur loftförum 
af tegundinni B767, 
fjórum loftförum 
af tegundinni 
B757, tíu loftförum 
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, 
P4-VAS, P4-WAS, 
P4-YAS, P4-XAS, 
P4-HAS, P4-IAS, 
P4-JAS, P4-KAS, 
P4-LAS

Arúba 
(Konungsríkið 
Holland)

AIR SERVICE 
COMORES

06-819/TA-15/
DGACM

KMD Kómoreyjar Öll loftför, að 
undanskildu LET 410 
UVP

Öll loftför, að 
undanskildu 
D6-CAM 
(851336)

Kómoreyjar

GABON 
AIRLINES (3)

001/MTAC/ANAC GBK Lýðveldið 
Gabon

Öll loftför, að 
undanskildu einu 
loftfari af tegundinni 
Boeing B-767-200

Öll loftför, að 
undanskildu 
TR-LHP

Lýðveldið 
Gabon

IRAN AIR (4) FS100 IRA Íran (íslamskt 
lýðveldi)

Öll loftför, að 
u n d a n  s k i l d u m 
fjórtán loftförum af 
tegundinni A300, 
átta loftförum af 
tegundinni A310 
og einu loftfari af  
tegundinni B737

Öll loftför, að 
undanskildum:
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

Íran (íslamskt 
lýðveldi)

(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 væru uppfylltar.
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Nafn lögaðila 
flugrekanda, eins 
og tilgreint er á 

flugrekandaskírteini 
hans (og nafn 

fyrirtækis, ef annað)

Númer 
flugrekandaskírteinis 

(AOC)

ICAO-kóði 
flugrekanda Ríki flugrekanda Tegund loftfars sem 

sætir takmörkunum

Skrásetningarmerki 
og 

framleiðsluraðnúmer 
ef það er fyrir hendi

Skráningarríki

EP-IBZ 
EP-ICE 
EP-ICF 
EP-IBK 
EP-IBL 
EP-IBP 
EP-IBQ 
EP-AGA

NOUVELLE 
AIR AFFAIRES 
GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC- 
G/DSA

NVS Lýðveldið 
Gabon

Öll loftför, að 
undanskildu einu 
loftfari af tegundinni 
Challenger, CL601 
og einu loftfari af 
tegundinni HS-125-
800

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

Lýðveldið 
Gabon, 
Lýðveldið 
Suður-Afríka

TAAG ANGOLA 
AIRLINES

001 DTA Lýðveldið 
Angóla

Öll loftför, að 
u n d a n s k i l d u m 
þremur loftförum 
af tegundinni 
Boeing B-777 og 
fjórum loftförum af 
tegundinni B-737-
700.

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

Lýðveldið 
Angóla

UKRAINIAN 
MEDITERRAN-
EAN

164 UKM Úkraína Öll loftför að 
undanskildu einu 
loftfari af tegundinni 
MD-83

Öll loftför, að 
undanskildu 
UR-CFF

Úkraína

(1) Flugrekandanum Afrijet er einungis heimilt að starfrækja 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 starfrækja það loftfar sem er tilgreint fyrir núverandi starfsemi hans innan Evrópusambandsins.
(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 69. forsendu þessarar reglugerðar.


