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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 295/2012

frá 3. apríl 2012

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

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

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 flug-
rekstur 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. (2),

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 Evrópusambandsins 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 Flugöryggisstofnun 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 
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 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 
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 Flugöryggis-
stofnunar Evrópu um niðurstöður greiningar á úttektar-
skýrslum sem Alþjóðaflugmálastofnunin (ICAO) fram-
kvæmdi innan ramma úttektaráætlunarinnar í tengslum 
við alþjóðlegt eftirlit með öryggismálum (USOAP). 
Aðildarríkin voru hvött til að setja í forgang skoðanir hjá 
þeim flugrekendum sem hafa flugrekstrarleyfi í ríkjum 
þar sem Alþjóðaflugmálastofnunin eða Flugöryggis-
stofnun Evrópu hefur greint verulegan öryggisvanda og 
komist að þeirri niðurstöðu að verulegir annmarkar séu 
á sviði eftirlits með flugöryggi. Þrátt fyrir samráð af 
hálfu framkvæmdastjórnarinnar, samkvæmt reglugerð 
(EB) nr. 2011/2005, mun þetta gera kleift að afla frekari 
upplýsinga um öryggisframmistöðu flugrekenda sem hafa 
flugrekstrarleyfi í viðkomandi ríkjum.

6) Flugöryggisnefndin hefur hlýtt á kynningar Flugöryggis-
stofnunar Evrópu um tækniaðstoðarverkefni sem unnin 
eru í ríkjum 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 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. Aðildarríki voru hvött til að bregðast við 
þessum beiðnum á tvíhliða grundvelli í samræmi við 
framkvæmdastjórnina og Flugöryggisstofnun Evrópu.

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

 Flugrekendur frá Evrópusambandinu

8) Í kjölfar greiningar Flugöryggisstofnunar Evrópu á 
upplýsingum sem fengust við skoðun á hlaði í tengslum við 
skoðanir sem fóru fram á loftförum tiltekinna flugrekenda, 
sem hafa flugrekstrarleyfi í Evrópusambandinu, eða 
við staðlaðar skoðanir af hálfu Flugöryggisstofnunar 
Evrópu, sem og skoðanir og úttektir á sérstökum 
sviðum sem flugmálayfirvöld í hverju ríki framkvæmdu, 
hafa sum aðildarríki gert tilteknar ráðstafanir til að 
framfylgja lögum. Þau tilkynntu framkvæmdastjórninni 
og flugöryggis nefndinni um þessar ráðstafanir: Þýskaland 
upplýsti að eftirlit hefði verið aukið með nokkrum þýskum 
flugrekendum, þ.m.t. flugrekendurnir Air Alliance  

2012/EES/59/41

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 98, 4.4.2012, bls. 13. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 135/2012 frá 13. júlí 2012 um 
breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, biður 
birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 344, 27.12.2005, bls. 15.
(2) Stjtíð. ESB L 143, 30.4.2004, bls. 76. (3) Stjtíð. EB L 373, 31.12.1991, bls. 4.
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Express og Air Traffic GmbH Dusseldorf. Lettland 
upplýsti að flugrekandaskírteini flugrekandans Inversija 
hefði verið afturkallað 19. janúar 2012. Ítalía upplýsti 
að flugrekandaskírteini flugrekandans ItaliAirlines hefði 
verið afturkallað og að flutningaleyfi flugrekandans 
Livingston sem stundar flutninga í lofti haldi áfram að 
vera ógilt tímabundið. Grikkland upplýsti að 
tímabundin niðurfelling flugrekstrarleyfis flugrekandans 
Hellenic Imperial Airways hefði verið felld úr gildi 28. 
febrúar 2012 en að áfram yrði haft aukið eftirlit með 
honum og að einnig hefði eftirlit verið aukið með 
flugrekendunum Sky wings Airlines og Hermes 
Airlines. Holland upplýsti að flugrekandaskírteini 
flugrekandans Solid-air hefði verið afturkallað 28. 
desember 2011 og flugrekandaskírteini flugrekandans 
Amsterdam Airlines 6. febrúar 2012. Spánn upplýsti að 
flugrekandaskírteini flugrekandans Zorex haldi áfram 
að vera ógilt tímabundið frá 7. nóvember 2011. Svíþjóð 
upplýsti að flugrekandaskírteini flugrekandans 
AirSweden Aviation AB hefði verið afturkallað 10. 
janúar 2012, að flugrekandaskírteini flugrekandans Flyg 
Centrum AB hefði verið afturkallað 16. desember 2011 
og að enn væri haft aukið eftirlit með flugrekandanum 
Nova Air.KASTA Rúmenía upplýsti að 
flugrekandaskírteini flugrekandans Direct Aero 
Services hefði verið afturkallað eigi síðar en 20. mars 
2012.  

Flugrekendur frá Lýðveldinu Albaníu 

9) Í kjölfar ákvörðunarinnar, sem tekin var á síðasta fundi 
flugöryggisnefndarinnar í nóvember 2011 (1), tilkynntu 
lögbær yfirvöld í Albaníu að þeim miðaði vel áfram 
með framkvæmd aðgerðaáætlunar sinnar en hægar 
gengi að ráða viðurkennda skoðunarmenn til lengri 
tíma. Albanía er hvött til að hraða aðgerðum til að efla 
getu yfirvalda til að viðhafa öryggiseftirlit. 
Flugöryggisstofnun Evrópu mun halda áfram að fylgjast 
með framvindu mála með hliðsjón af aðgerðum til 
úrbóta og mun í kjölfarið framkvæma yfirgripsmikla 
skoðun í október 2012 til að sannreyna að 
aðgerðaáætlanirnar hafi verið framkvæmdar á 
fullnægjandi hátt. Flugöryggisnefndin mun endurmeta 
stöðuna með hliðsjón af niðurstöðu þessarar skoðunar.  

Flugrekandinn Comlux Aruba N.V. 

10) Lögbær yfirvöld í Frakklandi tilkynntu að þau gætu 
ekki gefið út leyfi til handa flugrekandanum Comlux 
Aruba N.V., flugrekanda sem hefur fengið vottun á 
Arúba, vegna annmarka í öryggismálum sem komu í 
ljós við mat á tæknilegum spurningalista sem 
flugrekandinn lagði fram í þeim tilgangi að fá 
lendingarleyfi í því aðildarríki, og tilkynntu þau 
aðildarríkjum niðurstöðuna sína með því að nota 
gagnagrunn um öryggisskoðanir erlendra loftfara 
(SAFA) (2). 

11) Með hliðsjón af framangreindum annmörkum hóf 
framkvæmdastjórnin samráð við lögbær yfirvöld í 
Arúba og við flugrekandann, lét í ljós þungar áhyggjur 
af rekstraröryggi flugrekandans Comlux Aruba N.V. 
innan ESB og óskaði skýringa á þeim aðgerðum sem 
lögbær yfirvöld hafa gripið til og hvernig flugrekandinn 
hefur brugðist við þessum annmörkum. 

 ________________  

(1) Forsendur 14 til 25 í reglugerð ráðsins (ESB) nr. 1197/2011, Stjtíð. ESB L 
303, 22.11.2011, bls. 15. 

(2) Stöðluð skýrsla nr. DGAC/F-2011-1879 

12)  Hinn 20. febrúar 2012 lögðu lögbær yfirvöld í Arúba og 
flugrekandinn fram skriflegar athugasemdir og sátu 
fund með framkvæmdastjórninni, Flugöryggisstofnun 
Evrópu og nokkrum aðilum sem eiga sæti í 
flugöryggisnefndinni. Jafnvel þótt að svo virðist sem 
tekið hafi verið á öryggisvandanum, sem Frakkland 
benti á, í kjölfar upplýsinga sem lagðar voru fram, kom 
frekari vandi í ljós að því er varðar höfuðstöðvar 
flugrekandans. Flugrekandinn skýrði frá því að á 
skrifstofu hans í Arúba væru einungis tveir ritarar og að 
aðalskrifstofan, þar sem flugrekstrarstjórn og starfsemi í 
tengslum við áframhaldandi lofthæfi væri til húsa, væri 
ekki í Arúba. Hins vegar upplýstu lögbær yfirvöld í 
Arúba að þau hefðu endurskoðað löggjöf um 
almenningsflug til að tryggja að flugrekendur sem hafa 
fengið vottun í Arúba hafi höfuðstöðvar sínar í því ríki 
og að farið hefði verið fram á það við flugrekandann 
Comlux Aruba að hann sýndi fram á það, í síðasta lagi 
1. ágúst 2012, að höfuðstöðvar hans væru í Arúba. 

13) Framkvæmdastjórnin tekur mið af stjórnunarlegum og 
lagalegum aðgerðum lögbærra yfirvalda í Arúba og mun 
fylgjast með þeim til að tryggja að flugrekendur, sem 
hafa fengið vottun í því ríki, hafi höfuðstöðvar sínar í því 
ríki.  

Flugrekendur frá Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó 

14) Flugrekendur sem hafa fengið vottun í 
Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó hafa verið skráðir í 
viðauka A frá því í mars 2006 (3). Upplýsingar bárust 
þess efnis að lögbær yfirvöld í Lýðstjórnarlýðveldinu 
Kongó hefðu gefið út nýtt flugrekstrarleyfi til handa 
flugrekandanum Jet Congo Airways. Lögbær yfirvöld í 
Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó brugðust ekki við óskum 
nefndarinnar um upplýsingar og færðu ekki sönnur á að 
öryggiseftirlit með nýjum flugrekanda væri í fullu 
samræmi við viðeigandi alþjóðlega öryggisstaðla. Á 
grundvelli sameiginlegu viðmiðananna er það því metið 
svo að flugrekandinn skuli skráður í viðauka A. 

15) Frá síðasta fundi flugöryggisnefndarinnar hafa verið 
tilkynnt nokkur mannskæð flugslys þar sem 
flugrekendur, sem hafa fengið vottun í 
Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó, áttu hlut að máli.  Hinn 
30. janúar 2012 brotlenti loftfar af tegundinni Antonov 
28 með skrásetningarmerkið 9Q-CUN, starfrækt af 
hálfu flugrekandans TRACEP Congo Aviation, sem 
varð til þess að altjón varð á loftfarinu og að fjórir 
fórust. Hinn 12. febrúar 2012 brotlenti loftfar af 
tegundinni Gulfstream IV með skrásetningarmerkið 
N25A, starfrækt af hálfu flugrekandans Katanga 
Express, sem varð til þess að altjón varð á loftfarinu og 
að sex fórust. Lögbær yfirvöld í Lýðstjórnarlýðveldinu 
Kongó brugðust þó ekki við beiðnum 
framkvæmdastjórnarinnar um upplýsingar um 
bráðabirgðaniðurstöður úr rannsókn slyssins.  

 ________________  

(3) Forsendur 60 til 64 í reglugerð ráðsins (EB) nr. 474/2006 frá 22. mars 
2006, Stjtíð. ESB L 84, 23.3.2006, bls. 18. 
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Flugrekendur frá Miðbaugs-Gíneu 

16) Flugrekendur sem hafa fengið vottun í Miðbaugs-Gíneu 
hafa verið skráðir í viðauka A frá því í mars 2006 (1). 
Hinn 22. febrúar 2012 héldu framkvæmdastjórnin og 
Flugöryggisstofnun Evrópu samráðsfund með 
lögbærum yfirvöldum í Miðbaugs-Gíneu 
(Flugmálastjórn Miðbaugs-Gíneu (DGAC)). Á 
fundinum kynnti Flugmálastjórn Miðbaugs-Gíneu þann 
árangur sem náðst hefur fram til þessa við að ráða bót á 
þeim öryggisvanda sem Alþjóðaflugmálastofnunin benti 
á við úttekt sína árið 2007 innan ramma 
úttektaráætlunar í tengslum við alþjóðlegt eftirlit með 
öryggismálum. 

17) Flugmálastjórn Miðbaugs-Gíneu lét 
framkvæmdastjórninni í té sönnun þess efnis að hún 
hefði afturkallað flugrekandaskírteini eftirtalinna 
flugrekenda: GETRA, Guinea Airways, UTAGE, 
Euroguineana de Aviacion y Transportes, General Work 
Aviacion, Star Equatorial Airlines og EGAMS. Þar sem 
þessir flugrekendur sem hafa fengið vottun í Miðbaugs-
Gíneu hafa af þeim sökum hætt starfsemi sinni skal fella 
þá brott úr viðauka A. 

18) Flugmálastjórn Miðbaugs-Gíneu lét 
framkvæmdastjórninni í té upplýsingar sem gefa til 
kynna að flugrekandanum Punto Azul hefði verið veitt 
flugrekandaskírteini. Þar sem Flugmálastjórnin færði 
ekki sönnur á að tryggt væri að öryggiseftirlit með 
þessum flugrekanda samrýmdist alþjóðlegum 
öryggisstöðlum var það metið svo, á grundvelli 
sameiginlegu viðmiðananna, að þessi flugrekandi skyldi 
skráður í viðauka A. 

19) Framkvæmdastjórnin vakti athygli á þeim árangri sem 
lögbær yfirvöld í Miðbaugs-Gíneu hafa náð og hvetur 
þau til að halda áfram þeirri viðleitni sinni að stofna 
eftirlitskerfi í almenningsflugi í samræmi við alþjóðlega 
öryggisstaðla.  

Flugrekendur frá Lýðveldinu Indónesíu 

20) Samráð við lögbær yfirvöld í Indónesíu (Flugmálastjórn 
Indónesíu (DGCA)) heldur áfram í því skyni að fylgjast 
með árangri Flugmálastjórnar Indónesíu við að tryggja 
öryggiseftirlit með öllum flugrekendum sem hafa fengið 
vottun í Indónesíu í samræmi við alþjóðlegu 
öryggisstaðlana. Hinn 7. febrúar 2012 var haldinn 
myndfundur meðal framkvæmdastjórnarinnar, 
Flugöryggisstofnunar Evrópu og Flugmálastjórnar 
Indónesíu. Flugmálastjórnin staðfesti að henni miði 
áfram og upplýsti um frekari framfylgdaraðgerðir 
varðandi tiltekna flugrekendur undir eftirliti hennar: 
m.a. að flugrekandaskírteini flugrekendanna Kartika 
Airlines, Mimika Air, Riau Airlines og Survei Udara 
Penas hefðu verið felld tímabundið úr gildi. 

21) Flugmálastjórnin upplýsti einnig og staðfesti að 
flugrekandaskírteini flugrekandans Megantara hefði 
verið afturkallað 13. ágúst 2010. Á grundvelli 
sameiginlegu viðmiðananna er það því metið svo að 
þessi flugrekandi skuli felldur brott úr viðauka A. 

 ________________  

(1) Forsendur 65 til 69 í reglugerð ráðsins (EB) nr. 474/2006 frá 22. mars 
2006, Stjtíð. ESB L 84, 23.3.2006, bls. 18. 

22) Flugmálastjórnin upplýsti einnig að nýtt 
flugrekandaskírteini hefði verið gefið út til handa 
flugrekandanum TransNusa Aviation Mandiri 19. ágúst 
2011, flugrekandanum Enggang Air Service 1. mars 
2010, flugrekandanum Surya Air 8. apríl 2011, 
flugrekandanum Ersa Eastern Aviation 9. september 
2011 og flugrekandanum Matthew Air Nusantara 20. 
september 2011. Þar sem Flugmálastjórnin færði ekki 
sönnur á að tryggt væri að öryggiseftirlit með þessum 
flugrekendum samrýmdist alþjóðlegum öryggisstöðlum 
var það metið svo, á grundvelli sameiginlegu 
viðmiðananna, að þessir flugrekendur skyldu einnig 
skráðir í viðauka A. 

23) Framkvæmdastjórnin vakti athygli á að lögbær yfirvöld 
í Miðbaugs-Gíneu miðaði stöðugt áfram og hvetur þau 
til að halda áfram því verðuga starfi að stofna 
eftirlitskerfi í almenningsflugi sem er í fullu samræmi 
við alþjóðlega öryggisstaðla og hún mun endurskoða 
málið áður en næsti fundur flugöryggisnefndarinnar 
verður haldinn.  

Flugrekendur frá Líbíu 

24) Á grundvelli mannskæðs flugslyss, 13. maí 2010, þar 
sem loftfar af tegundinni Airbus A330 átti hlut að máli, 
starfrækt af hálfu flugrekandans Afriqiyah Airways, og 
rökstuddra sannana innan ramma SAFA-áætlunarinnar 
um annmarka í öryggismálum sem komu í ljós hjá 
flugrekendunum Afriqiyah Airways °(2) og United 
Aviation (3), hóf framkvæmdastjórnin viðræður við 
lögbær yfirvöld í Líbíu (Flugmálastjórn Líbíu (LCAA)) 
í október 2010. Viðræðunum var slitið vegna 
borgarastyrjaldarinnar í Líbíu. 

25) Samráðið hófst að nýju í október 2011 og 
Flugmálastjórn Líbíu upplýsti að hún hefði fellt 
tímabundið úr gildi öll flugrekandaskírteini 
flugrekandans Libyan Air og myndi hefja nýtt 
vottunarferli áður en tímabundinni ógildingu 
flugrekandaskírteinanna yrði aflétt. Við úttektina, sem 
er liður í endurvottunarferlinu, greindi Flugmálastjórn 
Líbíu alvarlegan öryggisvanda hjá flugrekandanum 
Afriqiyah Airways, m.a. að því er varðar þjálfun 
flugmanna, skort á starfsfólki sem sér um viðhald og 
ófullnægjandi búnað til að framkvæma 
viðhaldsverkefni. Samt sem áður gaf Flugmálastjórn 
Líbíu út flugrekandaskírteini til handa flugrekandanum 
Afriqiyah Airways stuttu eftir úttektina. 

26) Hinn 22. febrúar 2012 héldu framkvæmdastjórnin, 
Flugöryggisstofnun Evrópu og nokkrir aðilar sem eiga 
sæti í flugöryggisnefndinni frekari samráðsfundi með 
Flugmálastjórn Líbíu og flugrekendunum Afriqiyah 
Airways, Libyan Airlines og Global Aviation. 
Flugmálastjórn Líbíu gat ekki lagt fram umbeðnar 
upplýsingar á tilsettum tíma, m.a. skrá yfir flugrekendur 
sem hafa fengið vottun í Líbíu, öll samsvarandi 
flugrekandaskírteini og tilheyrandi rekstrarforskriftir, 
úttektarskýrslur sem unnar voru áður en tímabundin 
niðurfelling var felld úr gildi ásamt sönnun þess efnis að 
ráðin hefði verið bót á þeim annmörkum sem komu í 
ljós við úttektina með viðunandi hætti. Auk þess kom 
fram hjá henni að vandkvæði hefðu komið í ljós við 
rannsókn á slysi þar sem flugrekandinn Afriqiyah 
Airways átti hlut að máli og að hún hefði ekki enn leitt 
til neinnar niðurstöðu. 

 ________________  

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

(3) LBA/D-2010-1258; DGAC/F-2010-841 
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27) Hinn 20. mars 2012 komu samgönguráðherra Líbíu, 
Flugmálastjórn Líbíu, flugrekendurnir Afriqiyah 
Airways og Libyan Airlines athugasemdum sínum á 
framfæri við flugöryggisnefndina. Ráðherrann 
viðurkenndi að flugöryggiskerfi Líbíu uppfyllti ekki 
staðla Alþjóðaflugmálastofnunarinnar. Hann setti fram 
þriggja ára áætlun til að ráða bót á ástandinu með 
aðstoð utanaðkomandi sérfræðinga í flugöryggismálum. 

28) Hinn 22. mars 2012 staðfesti ráðherrann skriflega á 
fundi flugöryggisnefndarinnar og Flugmálastjórnar 
Líbíu, vegna annmarka í öryggismálum sem komu í ljós 
í eftirlitskerfi í Líbíu, að líbískum flugrekendum verði 
ekki heimilað, a.m.k. til 22. nóvember 2012, að 
starfrækja flug til Evrópusambandsins, Noregs, Íslands 
og Sviss og að flugrekandaskírteinum þeirra verði breytt 
svo þau endurspegli þessar takmarkanir. Hann lýsti því 
enn fremur yfir að skipuð hefði verið nefnd til að flýta 
endurreisn flugöryggiskerfisins í Líbíu. Hann lýsti því 
yfir að lögbær yfirvöld í Líbíu myndu vinna náið með 
framkvæmdastjórninni og láta reglulega í té uppfærðar 
upplýsingar til að færa sönnur á framfarir. 

29) Nefndin vakti athygli á afgerandi aðgerð yfirvalda í 
Líbíu og fór fram á að lögbær yfirvöld í Líbíu létu 
framkvæmdastjórninni í té, eigi síðar en 20. apríl 2012, 
áætlun um aðgerðir til úrbóta þar sem teknar eru til 
greina allar útistandandi beiðnir um upplýsingar og setji 
fram tilteknar aðgerðir og fresti til að ráða bót á 
annmörkunum í eftirlitskerfi sínu. 

30) Framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin 
viðurkenndu þá miklu erfiðleika sem Líbía stendur 
frammi fyrir í kjölfar ágreiningsins og tóku mið af 
eindregnum vilja ráðherrans til að hefja ferli 
endurreisnar. Framkvæmdastjórnin hvetur 
Flugmálastjórn Líbíu til að halda áfram opnum og 
uppbyggilegum viðræðum við framkvæmdastjórnina 
eftir að nýlegum ágreiningi lauk. Framfylgi 
Flugmálastjórn Líbíu ekki takmörkunum sem hún hefur 
tilkynnt, neyðist framkvæmdastjórnin til að gera 
tafarlausar varúðarráðstafanir í samræmi við 1. mgr. 5. 
gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
2111/2005. 

31) Flugöryggisnefndin mun á fundi sínum, sem er 
fyrirhugaður er í nóvember 2012, endurskoða stöðu 
flugöryggis í Líbíu þar sem mat verður lagt á skilvirkni 
aðgerða af hálfu lögbærra yfirvalda í Líbíu.  

Flugrekendur frá Íslamska lýðveldinu Máritaníu 

32) Flugrekendur sem hafa fengið vottun í Máritaníu hafa 
verið skráðir í viðauki A frá því í nóvember 2010 (1). 

 ________________  

(1) Forsendur 43 til 51 í reglugerð (ESB) nr. 1071/2010 frá 22. nóvember 
2010, Stjtíð. ESB L 306, 23.11.2010, bls. 49. 

Lögbær yfirvöld í Máritaníu (Flugmálastjórn Máritaníu 
(ANAC)) upplýsti að hún hefði gefið út nýtt 
flugrekandaskírteini til handa flugrekandanum 
Mauritania Airlines án þess að sýnt hefði verið fram á 
að öryggiseftirlit með þessum flugrekanda væri í fullu 
samræmi við gildandi, alþjóðlega öryggisstaðla. 
Flugrekandaskírteini hans var m.a. gefið út 8. maí 2011, 
án þess að færðar hefðu verið sönnur á að ráðin hefði 
verið bót, með skilvirkum hætti, á fjölmörgum 
annmörkum sem komu í ljós við upphaflega vottun 
flugrekandans (athugun á rekstrar- og viðhaldsreglum í 
apríl 2011 og úttekt á staðnum á bilinu 3.-5. maí 2011) 
áður en flugrekandaskírteinið var gefið út.  
Flugrekandaskírteinið var einnig gefið út án þess að 
tryggt hefði verið fyrir fram að flugrekandinn hefði 
viðeigandi samþykki fyrir áframhaldandi lofthæfi og 
viðhald. Auk þess voru ekki færðar sönnur á að 
flugrekandinn væri látinn sæta stöðugu eftirliti í 
samræmi við alþjóðlega öryggisstaðla. Á grundvelli 
sameiginlegu viðmiðananna er það því metið svo að 
þessi flugrekandi skuli einnig skráður í viðauka A. 

33) Flugmálastjórnin upplýsti einnig að flugrekandaskírteini 
flugrekandans Mauritania Airways hefði fallið úr gildi 
15. desember 2010 og hefði ekki verið endurnýjað þar 
sem flugrekandinn hefði hætt starfsemi sinni. Á 
grundvelli sameiginlegu viðmiðananna er það því metið 
svo að þessi flugrekandi skuli felldur brott úr viðauka 
A. 

34) Máritanía upplýsti að gripið hefði verið til afgerandi 
aðgerða í því skyni að bæta öryggiseftirlitskerfi 
landsins, þ.m.t. breytingar á löggjöf um almenningsflug 
til að samræma hana viðaukum við Chicago-
samninginn og breytingum á stjórnun Flugmálastjórnar, 
skipulagi hennar og starfsmannahaldi. Ferlin við vottun 
og stöðugt eftirlit með flugrekendum hafa einnig verið 
uppfærð og munu koma til framkvæmda í náinni 
framtíð. 

35) Alþjóðaflugmálastofnunin viðurkennir að Máritanía 
hafi ekki enn ráðið bót á öllum ágöllunum en tilkynnti 
að meta beri framlag Máritaníu við að ráða bót á 
annmörkum í öryggismálum sem komu í ljós við úttekt 
sem fór fram 2008. Ríkið hefur reglulega lagt fram 
uppfærðar áætlanir um aðgerðir til úrbóta og greint frá 
þeim þýðingamikla árangri sem náðst hefur. Samræmd 
fullgildingarúttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar 
(ICVM), sem áætluð var í maí 2012, mun verða 
mikilvægur þáttur í að fullgilda þann árangur sem náðst 
hefur. 

36) Framkvæmdastjórnin fagnar þeim árangri sem lögbær 
yfirvöld í Máritaníu hafa greint frá við að ráða bót á 
þeim annmörkum sem komu í ljós af hálfu 
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar og hvetur yfirvöldin til 
að halda ótrauð áfram aðgerðum sínum í tilhlýðilegri 
samvinnu við Alþjóðaflugmálastofnunina. 
Flugöryggisnefndin mun endurmeta stöðuna með 
hliðsjón af niðurstöðu samræmdrar fullgildingarúttektar 
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar.  
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Flugrekandinn Pakistan International Airways 

37) Framkvæmdastjórnin hefur haldið áfram samráði við 
lögbært yfirvald í Pakistan (Flugmálastjórn Pakistans 
(PCAA)) og flugrekandann Pakistan International 
Airways (PIA) og funduðu þau 20. febrúar 2012 til að 
fara yfir framvindu aðgerða sem lýst er í áætlun þeirra 
um aðgerðir til úrbóta (CAP). 

38) Flugmálastjórn Pakistans staðfesti og færði sönnur á að 
hún hefði aukið eftirlit sitt með flugrekandanum 
Pakistan International Airways, að hún hefði gripið til 
stjórnsýsluaðgerðar og fellt tímabundið úr gildi nokkur 
viðhaldsleyfi ásamt því að krefjast umtalsverðra 
breytinga á gæðastjórnunarkerfi flugrekandans Pakistan 
International Airways. Hún greindi frá jákvæðum 
niðurstöðum úttektar Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í 
júní 2011 og gerði grein fyrir áætlunum sínum um að 
setja nýjar reglur sem endurspegla ákvæði 145. hluta 
samþykkis Flugöryggisstofnunar Evrópu. 

39) Flugrekandinn Pakistan International Airways skýrði frá 
því að aðgerðum sem lýst er í áætlun hans um aðgerðir 
til úrbóta væri nú lokið nema ítarlegu eftirliti með 
fjórum loftförum sem voru um þær mundir í 
viðhaldsferli. Hann staðfesti að umfangsmikil 
þjálfunaráætlun væri nú væntanleg og að henni yrði 
viðhaldið. 

40) Flugöryggisstofnun Evrópu upplýsti flugöryggis-
nefndina um að niðurstöður úr öryggisskoðunum 
erlendra loftfara (SAFA-skoðunum) á loftförum 
flugrekandans Pakistan International Airways hefði leitt 
til þess, 11. nóvember 2011, að innleidd hafi verið 
málsmeðferð með það að markmiði að fella tímabundið 
úr gildi 145. hluta samþykkis Flugöryggisstofnunar 
Evrópu fyrir viðhaldsfyrirtæki. Flugöryggisstofnun 
Evrópu veitti því athygli að í áætlun flugrekandans 
Pakistan International Airways um aðgerðir til úrbóta 
virtust vera tilgreind viðeigandi öryggismál en að hún 
gæti ekki treyst því að Flugmálastjórn Pakistans hefði 
skilvirkt eftirlit með frammistöðu flugrekandans 
Pakistan International Airways við að uppfylla staðla 
um viðhald og að Flugöryggisstofnun Evrópu hefði 
neyðst til að fella tímabundið úr gildi 145. hluta 
samþykkis Flugöryggisstofnunar Evrópu hinn 6. mars 
2012. 

41) Framkvæmdastjórnin veitti athygli framförum 
Flugmálastjórnar Pakistans og flugrekandans Pakistan 
International Airways við að ráða bót á þeim 
öryggisvanda sem í ljós hefur komið en staðfesti að ef 
einhver atburður ætti sér stað sem gæfi tilefni til nýrra 
áhyggna, yrði að grípa til aðgerða til að afmarka 
öryggisáhættuna. Aðildarríki munu því halda áfram að 
sannreyna hvort farið sé að viðeigandi öryggisstöðlum á 
skilvirkan hátt með því að setja það í forgang að loftför 
þessa flugrekanda séu skoðuð á hlaði samkvæmt 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 351/2008 
frá 16. apríl 2008 um framkvæmd tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2004/36/EB að því er varðar 
forgangsröðun skoðana á hlaði á loftförum sem nota 
flugvelli í Bandalaginu (1).  

Flugrekendur frá Lýðveldinu Filippseyjum 

42) Flugrekendur sem hafa fengið vottun í Lýðveldinu 
Filippseyjum hafa verið skráðir í viðauka A frá því 31. 
mars 2010 (2). Lögbær yfirvöld á Filippseyjum 

 ________________  

(1) Stjtíð. ESB L 109, 19.4.2008, bls. 7. 
(2) Forsendur 74 til 87 í reglugerð ráðsins (ESB) nr. 273/2010 frá 30. mars 

2010, Stjtíð. ESB L 84, 31.3.2010, bls. 32. 

(Flugmálastjórn Filippseyja (CAAP)) upplýstu að ný 
flugrekandaskírteini hefðu verið gefin út til handa 
flugrekendunum Aero Equipment Aviation Inc, AirAsia 
Philippines Certeza Infosys Corp., Mid-Sea Express, 
Southern Air Flight Services, NorthSky Air Inc. og 
Island Helicopter Services. Flugmálastjórn Filippseyja 
brást ekki á viðunandi hátt við beiðnum 
framkvæmdastjórnarinnar um upplýsingar, m.a. með 
því að láta ekki í té flugrekandaskírteini þessara 
flugrekanda ásamt heildarrekstrarforskriftum. 
Flugmálastjórn Filippseyja gat ekki heldur sýnt fram á 
það að vottun og stöðugt eftirlit með þessum 
flugrekendum væri í fullu samræmi við gildandi 
alþjóðlega öryggisstaðla. Á grundvelli sameiginlegu 
viðmiðananna er það því metið svo að þessir 
flugrekendur skuli skráðir í viðauka A. 

43) Frá síðasta fundi flugöryggisnefndarinnar hafa verið 
tilkynnt nokkur mannskæð flugslys þar sem 
flugrekendur, sem hafa fengið vottun á Filippseyjum, 
áttu hlut að máli.  Hinn 10. desember 2011 brotlenti 
loftfar af tegundinni Beechcraft 65-80, með 
skrásetningarmerkið RP-C824, starfrækt af hálfu 
flugrekandans Aviation Technology Innovator, á 
Felixberto Serrano Elementary School, nálægt Manila, 
með þeim afleiðingum að altjón varð á loftfarinu og 
a.m.k. 14 fórust.  Flugmálastjórn Filippseyja brást þó 
ekki við óskum framkvæmdastjórnarinnar um 
upplýsingar um bráðabirgðaniðurstöður úr rannsókn 
slyssins. Flugmálastjórn Filippseyja tilkynnti 
einfaldlega að flugrekandaskírteinið væri „óvirkt“ eða 
því hefði verið „skilað inn“, án þess hvorki að tilgreina 
frá hvaða tíma það hefði verið gert né að veita nánari 
upplýsingar þar að lútandi. Annað mannskætt flugslys 
átti sér stað 4. mars 2012 þar sem loftfar af tegundinni 
Cessna 172S með skrásetningarmerkið RP-C209 átti 
hlut að máli, starfrækt af hálfu flugrekandans Avia 
Tours, með þeim afleiðingum að altjón varð á loftfarinu 
og tveir fórust. Jafnvel þótt Flugmálastjórn Filippseyja 
léti í té bráðabirgðaupplýsingar um slysið reyndist ekki 
unnt að staðfesta gildistíma flugrekandaskírteinisins þar 
sem bráðabirgðaskýrsla um slysið sýnir að 
flugrekandaskírteinið gildi til 14. ágúst 2012 en 
upplýsingar frá Flugmálastjórn Filippseyja leiða í ljós 
að flugrekandaskírteinið hafi fallið úr gildi 14. febrúar 
2012. 

44) Flugmálastjórn Filippseyja upplýsti að nokkrir 
flugrekendur væru með „óvirkt“ flugrekandaskírteini 
eða hefðu „skilað því inn“ eða hefðu fengið endurvottun 
skv. 11. hluta PCAR sem er ætlað fyrir verkflug. 
Flugmálastjórn Filippseyja gat þó hvorki fært sönnur á 
að samsvarandi flugrekandaskírteini hefði verið 
afturkallað né að viðkomandi flugrekendur stunduðu 
ekki lengur flutningaflug. Á grundvelli sameiginlegu 
viðmiðananna er það því metið svo að þessir 
flugrekendur skuli vera áfram skráðir í viðauka A. 

45) Flugmálastjórn Bandaríkjanna (FAA) lét fara fram, í 
janúar 2012, einnar viku tæknilega endurskoðun á 
Filippseyjum til þess að meta árangurinn sem 
Flugmálastjórn Filippseyja hefur náð til að fara að 
alþjóðlegum öryggisstöðlum. Flugmálastjórn 
Filippseyja gat ekki látið í té nákvæmar upplýsingar í 
tengslum við niðurstöðu þessarar endurskoðunar. Í mati 
Flugmálastjórnar Bandaríkjanna komu ekki í ljós neinar 
breytingar á Filippseyjum sem halda því áfram að vera í 
flokki 2, þ.e.a.s. fara ekki að alþjóðlegum 
öryggisstöðlum.  
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Flugrekendur frá Rússneska sambandsríkinu 

46) Í kjölfar fundar flugöryggisnefndarinnar í nóvember 
2011 (1) þar sem lögbær yfirvöld í Rússlandi 
(Flugmálastjórn Rússlands (FATA)) upplýstu og færðu 
sönnur á að starfsemi flugrekendanna Aviastar-TU, 
UTAir-Cargo, Tatarstan Airlines, Daghestan Airlines, 
Yakutia og Vim Avia (Vim Airlines) hefði verið 
takmörkuð alveg eða að hluta í öryggisskyni, hefur 
framkvæmdastjórnin haldið áfram virku samráði við 
Flugmálastjórn Rússlands til þess að fylgjast með þróun 
mála. 

47) Samráðsfundir Flugmálastjórnar Rússlands og 
framkvæmdastjórnarinnar, Flugöryggisstofnunar 
Evrópu og tiltekinna aðila sem sitja í 
flugöryggisnefndinni voru haldnir í Brussel 19. 
desember 2011 og 21. febrúar 2012. Flugmálastjórn 
Rússlands upplýsti um fyrirætlanir sínar að aflétta þeim 
takmörkunum sem voru settar á hluta flugflota 
flugrekandans Tatarstan Airlines (loftför af tegundinni 
Boeing B737-500, B737-400, B737-300, Tupolev 
154M og Yakovlev Yak-42), flugrekandans Aviastar-
TU (loftför af tegundinni Tupolev Tu-204) og 
flugrekandans Yakutia (loftför af tegundinni Boeing 
B757-200, B737-300 og B737-800), þar sem 
Flugmálastjórn Rússlands var sátt við niðurstöður 
skoðana sem framkvæmdar voru á þessum 
flugrekendum. 

48) Flugmálastjórn Rússlands færði einnig sönnur á frekari 
framfylgdaraðgerðir. Flugrekandaskírteini 
flugrekandans Daghestan Airlines var afturkallað 19. 
desember 2011 vegna úttektar sem fór fram á 
flugrekandanum. Flugmálastjórn Rússlands upplýsti 
einnig að hún hefði farið fram á að flugrekandinn 
UTAir-Cargo gripi til frekari aðgerða til úrbóta áður en 
unnt yrði að afnema takmarkanir á flota hans. 

49) Til að tryggja að ráðstafanir Flugmálastjórnar Rússlands 
muni leiða til varanlegra bóta í öryggismálum munu 
aðildarríkin halda áfram að sannprófa hvort rússneskir 
flugrekendur fari að viðeigandi öryggisstöðlum á 
skilvirkan hátt með því að setja það í forgang að loftför 
þessara flugrekenda séu skoðuð á hlaði samkvæmt 
reglugerð (EB) nr. 351/2008 og kunna að grípa til 
viðeigandi ráðstafana til að trygga að kröfunum verði 
framfylgt. Framkvæmdastjórnin mun halda áfram að 
fylgjast með árangri þeirra.  

Flugrekandinn Vim Avia 

50) Flugmálastjórn Rússlands staðfesti að starfræksla 
flugrekandans VIM AVIA sætti áfram takmörkunum, 
sem útilokar flug allra loftara hans (8 loftfara af 
tegundinni Boeing B757-200) til Evrópusambandsins 
(lendingar og yfirflug) meðan beðið er eftir því að 
áætlun hans um aðgerðir til úrbóta komist til 
framkvæmdar. 

51) Flugrekandinn Vim Avia mætti á fyrrnefndan fund, 21. 
febrúar 2012, til þess að kynna fjárfestingar í öryggi, 
m.a. í tengslum við þjálfun, en tókst ekki að sýna fram 

 ________________  

(1) Forsendur 36 til 49 í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(ESB) nr. 1197/2011 frá 21. nóvember 2011, Stjtíð. ESB L 303, 
22.11.2011, bls. 19. 

að honum hefði tekist að koma á fót starfhæfu 
öryggisstjórnunarkerfi. Flugrekandinn var ekki enn í 
þeirri aðstöðu að geta sýnt fram á að fjárfestingarnar 
hefðu komið til framkvæmda og gæfu góða raun. 

52) Flugmálastjórn Rússlands upplýsti að búist væri við að 
flugrekandinn hefði lokið öllum aðgerðum til úrbóta 
eigi síðar en 1. apríl 2012. Síðan gaf Flugmálastjórn 
Rússlands til kynna að hún mundi framkvæma skoðun 
hjá flugrekandanum til að sannreyna hvort brugðist hafi 
verið við öllum ágöllum á fullnægjandi hátt til að 
ákveða hvort afnema mætti gildandi takmarkanir. 
Flugmálastjórn Rússlands samþykkti að láta 
framkvæmdastjórninni í té áfangaskýrslur um 
framkvæmd ráðstafana til úrbóta af hálfu flugrekandans 
og niðurstöður úr síðari skoðun. 

53) Í ljósi þess sem að framan greinir, með tilliti til 
skilvirkra framfylgdaraðgerða af hálfu lögbærra 
yfirvalda í Rússlandi, virðist of snemmt að endurmeta 
stöðu þessa flugrekanda. Framkvæmdastjórnin mun 
kanna stöðu flugrekandans Vim Avia í 
flugöryggisnefndinni í framtíðinni, samkvæmt skýrslum 
sem lögbær yfirvöld í Rússlandi hafa látið í té og 
samkvæmt ákvörðun þeirra um áframhald núgildandi 
takmarkana.  

Flugrekendur frá Bólívarska lýðveldinu Venesúela  

Flugrekandinn Conviasa 

54) Færðar hafa verið sönnur á fjölmarga og verulega 
annmarka í öryggismálum hjá flugrekandanum 
Conviasa sem hefur fengið vottun í Venesúela. Þessir 
annmarkar komu í ljós við skoðanir á hlaði sem lögbær 
yfirvöld á Spáni sáu um samkvæmt áætlun um 
öryggisskoðanir erlendra loftfara (SAFA-áætluninni) 
(2). Flugrekandinn Conviasa sýndi vangetu til að ráða 
bót á þessum annmörkum í öryggismálum. 
Flugrekandinn Conviasa brást hvorki á viðunandi hátt 
né í tæka tíð við öllum þeim ágöllum sem spænsk 
flugmálayfirvöld tilkynntu. Þessi endurteknu tilvik um 
vanefndir á uppfylltum skilyrðum sýna kerfislæga 
annmarka í öryggismálum á sviði starfrækslu og 
viðhalds. 

55) Loftför flugrekandans Conviasa hafa átt hlut að máli í 
nokkrum flugslysum, þ.m.t. tvö mannskæð flugslys þar 
sem annað þeirra tengdist loftfari af tegundinni ATR42 
með skrásetningarmerkið YV-1010, sem átti sér stað 13. 
september 2010, og hitt tengdist loftfari af tegundinni 
Boeing B737-200 með skrásetningarmerkið YV-102T 
sem átti sér stað 30. ágúst 2008. Lögbær yfirvöld í 
Venesúela hafa hvorki tilkynnt framkvæmdastjórninni 
niðurstöður rannsókna á orsökum þessara slysa né er 
framkvæmdastjórninni kunnugt um nein tilmæli um að 
koma í veg fyrir frekari atvik. 

 ________________  

(2) Skýrsla nr. AESA-E-2011-234, -326, -412, -553, -663, -715, -832, -895 og 
AESA-E-2012-1. 
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56) Með hliðsjón af framangreindum annmörkum hóf 
framkvæmdastjórnin, í ágúst 2011, samráð við lögbær 
yfirvöld í Venesúela, lét í ljós þungar áhyggjur af 
rekstraröryggi flugrekandans Conviasa og óskaði 
skýringa á þeim aðgerðum sem lögbær yfirvöld hafa 
gripið til og hvernig flugrekandinn hefur brugðist við 
þessum annmörkum. 

57) Þessi yfirvöld svöruðu hvorki í tæka tíð né á viðunandi 
hátt fyrirspurnum framkvæmdastjórnarinnar varðandi 
öryggiseftirlit með flugrekandanum Conviasa, þar sem 
umbeðnar upplýsingar, einkum upplýsingar um 
framvindu slysarannsóknarinnar, tilmæli í kjölfar 
þessara rannsókna, aðgerðir sem gripið var til við 
rannsókn hugsanlegra orsaka slysanna og 
rekstrarforskriftir flugrekandans, kröfur og takmarkanir 
sem fylgja flugrekandaskírteininu, voru ekki lagðar 
fram. 

58) Flugrekandinn Conviasa og lögbær yfirvöld í Venesúela 
komu athugasemdum sínum á framfæri við 
flugöryggisnefndina 21. mars 2012. Flugrekandinn gaf 
til kynna að hann hefði gripið til aðgerða til að auka 
innra eftirlit, þjálfun og koma öryggisstjórnunarkerfi í 
framkvæmd, og að frekari aðgerðir væru í athugun í 
framtíðinni. Hann lýsti því yfir að brugðist hefði verið 
við öllum ágöllum sem komu í ljós við skoðun á hlaði. 
Nefndin veitti því athygli að töluverð samvinna væri á 
milli flugrekandans og lögbærra yfirvalda á Spáni. 
Flugrekandinn gat þó ekki útskýrt endurtekin 
vanefndaratriði af svipuðum toga sem komu í ljós við 
síðari skoðanir. Flugrekandinn gat enn fremur ekki veitt 
neinar upplýsingar um orsakir framangreindra 
mannskæðra flugslysa og þær aðgerðir sem gripið hefur 
verið til í því skyni að koma í veg fyrir að þau endurtaki 
sig. Flugrekandinn gat heldur ekki lagt fram 
grunnupplýsingar um flotann sem hann starfrækir og 
lagði ekki fram rekstrarforskriftir, kröfur og 
takmarkanir sem fylgja flugrekandaskírteini hans. 

59) Það er því metið svo, í ljósi þess sem að framan greinir 
og á grundvelli sameiginlegu viðmiðananna, að 
flugrekandinn Conviasa uppfylli ekki viðeigandi 
öryggiskröfur og skuli því skráður í viðauka A.  

Flugrekandinn Línea Turística Aerotuy 

60) Færðar hafa verið sönnur á verulega annmarka í 
öryggismálum hjá flugrekandanum Línea Turística 
Aerotuy sem hefur fengið vottun í Venesúela. Þessir 
annmarkar komu í ljós við skoðun á hlaði sem 
Frakkland sá um samkvæmt SAFA-áætluninni (1). 

61) Loftför flugrekandans Línea Turística Aerotuy hafa átt 
hlut að máli í nokkrum flugslysum, þ.m.t. eitt 
mannskætt flugslys, 17. apríl 2009 sem tengdist loftfari 
af tegundinni Cessna 208B með skrásetningarmerkið 
YV-1181. 

 ________________  

(1) Skýrsla nr. DGAC/F-2011-663, -972, -1159, -2385, -2636. 

62) Með hliðsjón af framangreindum annmörkum hóf 
framkvæmdastjórnin samráð við lögbær yfirvöld í 
Venesúela, í ágúst 2011, lét í ljós þungar áhyggjur af 
rekstraröryggi flugrekandans Línea Turística Aerotuy 
og óskaði skýringa á þeim aðgerðum sem lögbær 
yfirvöld hafa gripið til og hvernig flugrekandinn hefur 
brugðist við þessum annmörkum. Þessi yfirvöld 
svöruðu hvorki á viðunandi hátt né í tæka tíð. 

63) Flugrekandinn Línea Turística Aerotuy og lögbær 
yfirvöld í Venesúela komu athugasemdum sínum á 
framfæri við flugöryggisnefndina 21. mars 2012 ásamt 
skriflegum greinargerðum. Flugrekandinn lagði fram 
flugrekandaskírteini sitt ásamt 
heildarrekstrarforskriftum sem fylgja því. 
Flugrekandinn tilgreindi að hann hefði gripið til aðgerða 
til að ráða bót á þeim annmörkum sem komu í ljós við 
skoðun á hlaði á fullnægjandi hátt, að mati lögbærra 
yfirvalda í Frakklandi, og að hann hefði lagt fram 
tilheyrandi sannanir. Flugrekandinn gat lagt fram 
umbeðnar upplýsingar um framangreint, mannskætt 
flugslys og lögbær yfirvöld lögðu fram skýrslu um 
slysið ásamt tilheyrandi niðurstöðum og tilmælum. 
Lögbær yfirvöld í Venesúela lýstu því einnig yfir að í 
tengslum við eftirlit með flugrekandanum væri tekið 
tilhlýðilegt tillit til tilmæla í kjölfar rannsóknarskýrslu 
um slysið ásamt niðurstöðum skoðana á hlaði. 

64) Framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin taka mið af 
samstarfsvilja flugrekandans og gagnsæjum 
vinnubrögðum hans við að ráða bóta á þeim 
annmörkum í öryggismálum sem bent var á. 
Aðildarríkin munu þó halda áfram að sannprófa hvort 
flugrekandinn 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 og þeim er heimilt að grípa 
til viðeigandi aðgerða til að tryggja að þeim kröfum sé 
framfylgt. 

Flugrekandinn Estelar Latinoamérica 

65) Færðar hafa verið sönnur á annmarka í öryggismálum 
hjá flugrekandanum Estelar Latinoamérica sem hefur 
fengið vottun í Venesúela. Þessir annmarkar komu í ljós 
við skoðun á hlaði sem Frakkland sá um samkvæmt 
SAFA-áætluninni (2). 

66) Með hliðsjón af þessum annmörkum hóf 
framkvæmdastjórnin samráð við lögbær yfirvöld í 
Venesúela, í ágúst 2011, lét í ljós þungar áhyggjur af 
rekstraröryggi flugrekandans Estelar Latinoamérica og 
óskaði skýringa á þeim aðgerðum sem lögbær yfirvöld 
hafa gripið til og hvernig flugrekandinn hefur brugðist 
við þessum annmörkum. Þessi yfirvöld svöruðu hvorki 
á viðunandi hátt né í tæka tíð. 

 ________________  

(2) Skýrsla nr. DGAC/F-2011-632, -990, -1636, -1863, -2332. 
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67) Flugrekandinn Estelar Latinoamérica og lögbær 
yfirvöld í Venesúela komu athugasemdum sínum á 
framfæri við flugöryggisnefndina, 21. mars 2012, ásamt 
skriflegum greinargerðum. Flugrekandinn lagði fram 
flugrekandaskírteini sitt ásamt 
heildarrekstrarforskriftum sem fylgja því. 
Flugrekandinn tilgreindi að hann hefði gripið til aðgerða 
til að bæta úr þeim annmörkum sem komu í ljós við 
skoðun á hlaði á fullnægjandi hátt að mati lögbærra 
yfirvalda í Frakklandi og að hann hefði lagt fram 
tilheyrandi sannanir. Lögbær yfirvöld tilgreindu að þau 
tryggðu, í tengslum við eftirlit með flugrekandanum, að 
tekið væri tilhlýðilegt tillit til niðurstaðna úr skoðunum 
á hlaði. 

68) Framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin taka mið af 
samstarfsvilja flugrekandans og gagnsæjum 
vinnubrögðum hans við að ráða bóta á þeim 
annmörkum í öryggismálum sem bent var á. 
Aðildarríkin munu þó halda áfram að sannprófa hvort 
flugrekandinn 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 og þeim er heimilt að grípa 
til viðeigandi aðgerða til að tryggja að þeim kröfum sé 
framfylgt.  

Almennar forsendur að því er varðar hina 
flugrekendurna sem eru skráðir í viðauka A og B 

69) Framkvæmdastjórninni hafa til þessa hvorki borist 
sannanir frá hinum flugrekendunum, sem eru í skrá 
Bandalagsins, sem var uppfærð 21. nóvember 2011, né 
yfirvöldum sem er skylt að 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. 

70) 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, 3. apríl 2012. 

Til framkvæmdastjórnarinnar, 
f.h. forseta, 

Siim KALLAS 

varaforseti. 
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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 umráðanda 

BLUE WING AIRLINES SRBWA-01/2002 BWI Súrínam 

CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS 
AERONAUTICAS Y SERVICIOS AEREOS, S.A. 
‘CONVIASA’ 

VCV-DB-10 VCV Bólívarska lýðveldið 
Venesúela 

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 
yfirvöldum 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 

HELIMALONGO AO 005-01/11 Óskráður Lýðveldið Angóla 

 
 

 
(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. 
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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 umráðanda 

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 
yfirvöldum sem hafa með höndum lögboðið eftirlit með 
Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó, þ.m.t. 

  Lýðstjórnarlýðveldið 
Kongó 

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 
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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 umráðanda 

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 EXY Lýðstjórnarlýðveldið Kongó 

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

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 

JET CONGO AIRWAYS Óskráð 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 
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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 umráðanda 

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 
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 2011/0004/MTTCT/DGAC/SO
PS 

Óskráður Miðbaugs-Gínea 

CEIBA INTERCONTINENTAL 2011/0001/MTTCT/DGAC/SO
PS 

CEL Miðbaugs-Gínea 

PUNTO-AZUL 2012/0006/MTTCT/DGAC/SO
PS 

Óskráður 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 Óskráður 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 umráðanda 

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 

ENGGANG AIR SERVICE 135-045 Óskráður Lýðveldið Indónesía 

ERSA EASTERN AVIATION 135-047 Óskráður Lýðveldið Indónesía 

GATARI AIR SERVICE 135-018 GHS Lýðveldið Indónesía 

INDONESIA AIR TRANSPORT 121-034 IDA Lýðveldið Indónesía 

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 

MATTHEW AIR NUSANTARA 135-048 Óskráður 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 
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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 umráðanda 

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 

SURYA AIR 135-046 Óskráður Lýðveldið Indónesía 

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI 121-048 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 

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 
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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 umráðanda 

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 

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 
yfirvöldum 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 

 



18.10.2012  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 59/749 
    

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

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

DAMES 20 DAM Kirgiska lýðveldið 

EASTOK AVIA 15 EES- Kirgiska lýðveldið 

ITEK AIR 04 IKA Kirgiska lýðveldið 

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 
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 eru skráðir 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 
(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 Óskráður Lýðveldið Gabon 

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

  Íslamska lýðveldið 
Máritanía 

MAURITANIA AIRLINES (MAURITANIA 
AIRLINES INTERNATIONAL) 

001/2011/DG/ANAC MAI Íslamska lýðveldið 
Máritanía 

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

  Lýðveldið Mósambík 

MOZAMBIQUE AIRLINES - LINHAS AEREAS DE 
MOÇAMBIQUE 

MOZ-01/2010 LAM Lýðveldið Mósambík 
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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 umráðanda 

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX 02-2010 MXE Lýðveldið Mósambík 

TRNAS AIRWAYS/KAYA AIRLINES 03-2010 Óskráður Lýðveldið Mósambík 

HELICOPTEROS CAPITAL Óskráður Óskráður Lýðveldið Mósambík 

CFA MOZAMBIQUE Óskráður 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 
yfirvöldum sem hafa með höndum lögboðið eftirlit með 
Filippseyjum, þ.m.t. 

  Lýðveldið Filippseyjar 

AEROEQUIPEMENT AVIATION Óskráð Óskráður Lýðveldið Filippseyjar 

AEROMAJESTIC Óskráð Óskráður Lýðveldið Filippseyjar 

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES 2010030 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar 

AIR ASIA PHILIPPINES  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 

CERTEZA INFOSYSTEMS CORP. 2011040 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar 

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION 2009018 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar 
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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 umráðanda 

CM AERO SERVICES 20110401 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 AIRLINES 2010023 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar 

ISLAND AVIATION 2009009 SOY Lýðveldið Filippseyjar 

ISLAND HELICOPTER SERVICES 2011043 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 

MID-SEA EXPRESS  Óskráður Lýðveldið Filippseyjar 

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT SERVICES 

2009016 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar 

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP 2010020 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar 

NORTHSKY AIR INC. 2011042 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) 2009 004 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar 

SOUTHERN AIR FLIGHT SERVICES 2011045 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar 

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC. 4AN9800037 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar 

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION 2009008 MNP Lýðveldið Filippseyjar 

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER 4AN9900010 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar 

SUBIC SEAPLANE, INC. 4AN2000002 Óskráður Lýðveldið Filippseyjar 
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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 umráðanda 

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 
yfirvöldum 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 
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 Óskráður 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 Óskráður Síerra Leóne 

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

  Lýðveldið Súdan 

ALFA AIRLINES 054 AAJ Lýðveldið Súdan 
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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 umráðanda 

ALMAJAL AVIATION SERVICE 015 MGG Lýðveldið Súdan 

ALMAJARA AVIATION Óskráð MJA Lýðveldið Súdan 

ATTICO AIRLINES (TRANS ATTICO) 023 ETC Lýðveldið Súdan 

AZZA TRANSPORT COMPANY 012 AZZ Lýðveldið Súdan 

BADER AIRLINES 035 BDR Lýðveldið Súdan 

FOURTY EIGHT AVIATION 054 WHB Lýðveldið Súdan 

GREEN FLAG AVIATION 017 Óskráður Lýðveldið Súdan 

MARSLAND COMPANY 040 MSL Lýðveldið Súdan 

NOVA AIRLINES 001 NOV Lýðveldið Súdan 

SUDAN AIRWAYS Óskráð SUD Lýðveldið Súdan 

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY 010 SNV Lýðveldið Súdan 

SUN AIR COMPANY 051 SNR Lýðveldið Súdan 

TARCO AIRLINES 056 Óskráður 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 
flugrekandaskírteini 

hans (og nafn 
fyrirtækis, ef annað) 

Númer 
flugrekandaskírteinis 

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 Norður-Kórea 
(DPRK) 

Öll loftför, að 
undanskildum: 
tveimur loftförum 
af tegundinni Tu-
204 

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

Norður-Kórea 
(DPRK) 

AFRIJET (2) 002/MTAC/ANAC-
G/DSA 

ABS Lýðveldið Gabon Öll loftför, að 
undanskildum: 
tveimur loftförum 
af tegundinni 
Falcon 50 og 
tveimur loftförum 
af gerðinni 
Falcon 900 

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

Lýðveldið Gabon 

AIR ASTANA (3) AK-0388-09 KZR Kasakstan Öll loftför, að 
undanskildum: 
tveimur loftförum 
af tegundinni B-
767, fjórum 
loftförum af 
tegundinni B-
757, 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) 

AIRLIFT 
INTERNATIONA
L (GH) LTD 

AOC 017 ALE Lýðveldið Gana Öll loftför, að 
undanskildum: 
tveimur loftförum 
af tegundinni 
DC8-63F 

Öll loftför, að 
undanskildum: 
9G-TOP og 9G-
RAC 

Lýðveldið Gana 

AIR 
MADAGASCAR 

5R-M01/2009 MDG Madagaskar Öll loftför, að 
undanskildum: 
tveimur loftförum 
af tegundinni 
Boeing 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 
loftförum 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 
Madagaskar 

AIR SERVICE 
COMORES 

06-819/TA-
15/DGACM 

KMD Kómoreyjar Öll loftför, að 
undanskildum: 
LET 410 UVP 

Öll loftför, að 
undanskildum: 
D6-CAM 
(851336) 

Kómoreyjar 

 
 

 
(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 

ICAO-kóði 
flugrekanda Ríki umráðanda Tegund loftfars sem 

sætir takmörkunum 

Skrásetningarmerki og 
framleiðsluraðnúmer 
ef það er fyrir hendi 

Skráningarríki 

GABON 
AIRLINES (4) 

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

Öll loftför, að 
undanskildum: 
TR-LHP 

Lýðveldið Gabon 

IRAN AIR (5) FS100 IRA Íslamska 
lýðveldið Íran 

Öll loftför, að 
undanskildum: 
fjórtán loftförum 
af tegundinni A-
300, átta 
loftförum af 
tegundinni A-310 
og einu loftfari af 
tegundinni B-
737, 

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

Íslamska 
lýðveldið Íran 

JORDAN 
AVIATION 

C002 JAV Hasjemíska 
konungsríkið 
Jórdanía 

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

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

Hasjemíska 
konungsríkið 
Jórdanía 

NOUVELLE AIR 
AFFAIRES 
GABON (SN2AG) 

003/MTAC/ANAC-
G/DSA 

NVS Lýðveldið Gabon Öll loftför, að 
undanskildum: 
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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Nafn lögaðila 
flugrekanda, eins og 

tilgreint er á 
flugrekandaskírteini 

hans (og nafn 
fyrirtækis, ef annað) 

Númer 
flugrekandaskírteinis 

ICAO-kóði 
flugrekanda Ríki umráðanda Tegund loftfars sem 

sætir takmörkunum 

Skrásetningarmerki og 
framleiðsluraðnúmer 
ef það er fyrir hendi 

Skráningarríki 

TAAG ANGOLA 
AIRLINES 

001 DTA Lýðveldið 
Angóla 

Öll loftför, að 
undanskildum: 
fimm 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-TEG, D2, 
TEH, D2-TBF, 
D2-TBG, D2 
TBH, D2-TBJ 

Lýðveldið 
Angóla 

(2) Flugrekandanum Afrijet er einungis heimilt að nota þau loftför sem eru tilgreind fyrir núverandi starfsemi hans innan Evrópusambandsins. 
(3) Flugrekandanum Air Astana er einungis heimilt að starfrækja þau loftför sem eru tilgreind fyrir núverandi starfsemi hans innan Evrópusambandsins. 
(4) Flugrekandanum Gabon Airlines er einungis heimilt að nota þau loftför sem eru tilgreind fyrir núverandi starfsemi hans innan Evrópubandalagsins. 
(5) Flugrekandanum Iran Air er einungis heimilt að starfrækja flug til Evrópusambandsins með þeim loftförum sem tilgreind eru samkvæmt þeim skilyrðum sem sett eru 

fram í 69. forsendu reglugerðar (ESB) nr. 590/2010, Stjtíð. ESB L 170, 6.7.2010, bls. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


