
Nr. 56/1208 2.10.2014EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om opprettelse av en 
fellesskapsliste over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i 
Fellesskapet og om informasjon til lufttransportpassasjerer om 

artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF(1

ut fra følgende betraktninger:

1) Fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt 

kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 
2006(2).

2) I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 2111/2005 har visse medlemsstater oversendt 
Kommisjonen opplysninger som er relevante for 
ajourføring av fellesskapslisten. Relevante opplysninger 
er også oversendt av tredjestater. På grunnlag av dette bør 
fellesskapslisten ajourføres.

3) Kommisjonen har underrettet alle berørte luftfarts-

og årsaker som ville bli lagt til grunn for en beslutning 
om å pålegge dem driftsforbud i Fellesskapet eller endre 
vilkårene i et driftsforbud for et luftfartsselskap som er 
oppført på fellesskapslisten.

4) Kommisjonen har gitt de berørte luftfartsselskapene 
mulighet til å gjennomgå dokumenter framlagt av 

innen ti virkedager gi en muntlig redegjørelse for 
Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen opprettet ved 
rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 av 16. desember 1991 
om harmonisering av tekniske krav og administrative 
framgangsmåter i sivil luftfart(3).

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2009 av 29. mai 2009 om 
Den 

europeiske unions tidende
(1

(2

(3

har ansvar for regelverksbasert tilsyn med de berørte 
luftfartsselskapene.

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

Luftfartsselskaper i Fellesskapet

7) På bakgrunn av resultater fra SAFA-inspeksjoner på  
bakken av luftfartøyer fra visse luftfartsselskaper i 

foretatt av selskapenes nasjonale luftfartsmyndigheter 

truffet visse håndhevingstiltak. De har underrettet 
Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om disse 
tiltakene: Sveriges vedkommende myndigheter har 

luftfartsselskap (AOC) og midlertidig opphevet AOC-et 

Spanias vedkommende myndigheter har tilbakekalt 

vedkommende myndigheter avsluttet den midlertidige 
opphevingen av AOC-et til luftfartsselskapet Luzair 
22. januar 2009 etter å ha kontrollert at luftfartsselskapet 

vedkommende myndigheter avsluttet den midlertidige 

Imperial Airways 18. desember 2008 etter å ha kontrollert 
at luftfartsselskapet hadde gjennomført vellykkede 

AOC-et til luftfartsselskapet Euroair Ltd midlertidig på 
luftfartsselskapets anmodning og etter at godkjenningen 
av luftfartsselskapets organisasjon for sikring av 
kontinuerlig luftdyktighet ble midlertidig opphevet.

Luftfartsselskaper fra Republikken Kasakhstan

Starline KZ

8) Det foreligger bevis på alvorlige sikkerhetsmangler hos 

er påvist ved inspeksjoner på bakken som Bulgaria 
og andre ECAC-stater har utført innenfor rammen av 
SAFA-programmet(4). Disse gjentatte tilfellene av 
manglende overholdelse tyder på gjennomgripende 
sikkerhetsmangler på området drift og vedlikehold.

(4

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 298/2009

av 8. april 2009

om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper 
som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet(*)
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9) Starline KZ svarte ikke godt nok eller i rett tid på en 
henvendelse fra Bulgarias sivile luftfartsmyndighet 
med hensyn til selskapets manglende kommunikasjon 

kom til uttrykk ved at brev fra medlemsstaten ikke er blitt 
tilstrekkelig besvart. Starline KZ har vist manglende evne 

er utbedret.

10) På bakgrunn av ovennevnte mangler innledet 
Kommisjonen 27. januar 2009 samråd med Kasakhstans 

for sikkerheten i forbindelse med driften av Starline 

nr. 2111/2005 om ytterligere opplysninger om de tiltak 
som vedkommende myndigheter og luftfartsselskapet har 
truffet for å utbedre disse manglene.

11) Myndighetene svarte ikke godt nok eller i rett tid 
på en henvendelse fra Kommisjonen med hensyn 

Kommisjonen ikke mottok opplysningene den hadde bedt 

og begrensningene knyttet til dette.

12) Starline KZ ble på anmodning hørt av 
Flysikkerhetskomiteen 24. mars 2009. Det ble imidlertid 
ikke ført tilstrekkelig bevis i høringen for at de korrigerende 
tiltakene var gjennomført på tilfredsstillende måte. Under 
høringen framla Kasakhstans vedkommende myndigheter 
for Kommisjonen sin beslutning av 4. februar 2009 
om å innføre driftsbegrensninger for Starline KZ som 

luftrommet.

13) I lys av ovenstående og på grunnlag av de felles kriterier 
er vurderingen at Starline KZ ikke oppfyller de gjeldende 

East Wing

14) Det foreligger bevis på alvorlige sikkerhetsmangler hos 

er påvist ved inspeksjoner på bakken som Frankrike 
og Romania har utført innenfor rammen av SAFA-
programmet(1). Den gjentatte forekomsten av disse 
inspeksjonsresultatene tyder på gjennomgripende 
sikkerhetsmangler.

15) East Wing svarte ikke godt nok på en henvendelse fra 
Frankrikes sivile luftfartsmyndighet med hensyn til 
selskapets manglende kommunikasjon i forbindelse med 

ved at brev fra medlemsstaten ikke er blitt tilstrekkelig 
besvart. East Wing har vist manglende evne til å utbedre 

(1

16) På bakgrunn av ovennevnte mangler har Kommisjonen 
innledet samråd med Kasakhstans vedkommende 

i forbindelse med driften av East Wing og bedt om 
ytterligere opplysninger om de tiltak som vedkommende 
myndigheter og luftfartsselskapet har truffet for å utbedre 
disse manglene.

17) Det foreligger bevis på at East Wing har overtatt driften 

A 22. mars 2006(2) og slettet derfra etter at Kasakhstans 
vedkommende myndigheter underrettet Kommisjonen 
om at de hadde tilbakekalt selskapets AOC i mars 2007(3).

18) Kasakhstans vedkommende myndigheter har underrettet 
Kommisjonen om at de 4. februar 2009 innførte 
driftsbegrensninger for East Wing som innebærer at 

Myndighetene svarte imidlertid ikke godt nok eller i rett 
tid på en henvendelse fra Kommisjonen med hensyn til 

tilstrekkelige opplysninger om luftfartsselskapets AOC 

begrensningene knyttet til dette.

19) East Wing ble på anmodning hørt av Flysikkerhetskomiteen 
24. mars 2009. Det ble imidlertid ikke ført tilstrekkelig 
bevis i høringen for at de korrigerende tiltakene var 

at luftfartsselskapet ikke er klar over de at det er innført 
driftsbegrensninger for selskapet i det europeiske 
luftrommet. I lys av ovenstående og på grunnlag av de 
felles kriterier er vurderingen at East Wing ikke oppfyller 
de gjeldende sikkerhetsstandarder og derfor bør oppføres 
i vedlegg A.

ATMA Airlines

20) Det foreligger bevis på alvorlige sikkerhetsmangler 

Manglene er påvist ved inspeksjoner på bakken som 

av SAFA-programmet(4). Den gjentatte forekomsten av 
disse inspeksjonsresultatene tyder på gjennomgripende 
sikkerhetsmangler.

21) ATMA Airlines svarte ikke godt nok på en henvendelse 
fra Tysklands og Norges sivile luftfartsmyndighet med 
hensyn til selskapets manglende kommunikasjon i 

kom til uttrykk ved at brev fra disse medlemsstatene 
ikke er blitt tilstrekkelig besvart. ATMA Airlines har vist 

som fortsatt ikke er utbedret.

(2) Betraktning 38-43 i forordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 2006 (EUT L 

(3) Betraktning 17 i forordning (EF) nr. 235/2007 av 5. mars 2007 (EUT L 66 

(4
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22) På bakgrunn av ovennevnte mangler har Kommisjonen 
innledet samråd med Kasakhstans vedkommende 

i forbindelse med driften av ATMA Airlines og bedt om 
ytterligere opplysninger om de tiltak som vedkommende 
myndigheter og luftfartsselskapet har truffet for å utbedre 
disse manglene.

23) Kasakhstans vedkommende myndigheter har underrettet 
Kommisjonen om at de 4. februar 2009 innførte 
driftsbegrensninger for ATMA Airlines som innebærer at 

Myndighetene svarte imidlertid ikke godt nok eller i rett 
tid på en henvendelse fra Kommisjonen med hensyn 

framla tilstrekkelige opplysninger om luftfartsselskapets 

og begrensningene knyttet til dette.

24) ATMA Airlines ble på anmodning hørt av 
Flysikkerhetskomiteen 24. mars 2009. Det ble imidlertid 
ikke ført tilstrekkelig bevis i høringene for at de 
korrigerende tiltakene var gjennomført på tilfredsstillende 
måte.

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

Berkut Air

26) Det foreligger bevis på alvorlige sikkerhetsmangler hos 

er påvist ved inspeksjoner på bakken som Frankrike 
og Romania har utført innenfor rammen av SAFA-
programmet(1). Den gjentatte forekomsten av disse 
inspeksjonsresultatene tyder på gjennomgripende 
sikkerhetsmangler.

27) Berkut Air svarte ikke godt nok eller i rett tid på en 
henvendelse fra Romanias sivile luftfartsmyndighet 
med hensyn til selskapets manglende kommunikasjon 

kom til uttrykk ved at brev fra medlemsstaten ikke er blitt 
tilstrekkelig besvart. Berkut Air har vist manglende evne 

er utbedret.

28) På bakgrunn av ovennevnte mangler har Kommisjonen 
innledet samråd med Kasakhstans vedkommende 

i forbindelse med driften av Berkut Air og bedt om 
ytterligere opplysninger om de tiltak som vedkommende 
myndigheter har truffet for å utbedre disse manglene.

(1

29) Kasakhstans vedkommende myndigheter har meddelt 
at de i februar 2009 midlertidig opphevet AOC-et til 

imidlertid ikke godt nok eller i rett tid på en henvendelse 
fra Kommisjonen om sikkerhetstilsynet med Berkut 

dokumentasjon på gjennomførte håndhevingstiltak.

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

Air Company Kokshetau

31) Det foreligger bevis på alvorlige sikkerhetsmangler hos 

Manglene er påvist ved inspeksjoner på bakken som Italia 
har utført innenfor rammen av SAFA-programmet(2). 

og ikke er utstyrt med et egnet system for belysning av 
rømningsveier.

32) Air Company Kokshetau svarte ikke godt nok eller i rett 
tid på en henvendelse fra Italias sivile luftfartsmyndighet 
med hensyn til selskapets manglende kommunikasjon i 

kom til uttrykk ved at brev fra medlemsstaten ikke er blitt 
tilstrekkelig besvart. Air Company Kokshetau har vist 

som fortsatt ikke er utbedret.

33) På bakgrunn av ovennevnte mangler har Kommisjonen 
innledet samråd med Kasakhstans vedkommende 

i forbindelse med driften av Air Company Kokshetau 
og bedt om ytterligere opplysninger om de tiltak som 
vedkommende myndigheter har truffet for å utbedre disse 
manglene.

34) Kasakhstans vedkommende myndigheter har underrettet 
Kommisjonen om at de 13. februar 2009 besluttet å slette 
luftfartøyene av type IL-62M med serienumrene 1138234 

og at de dessuten hadde til hensikt å tilbakekalle dette 
luftfartsselskapets AOC fra og med 24. mars på grunn 
av konkurs. Myndighetene svarte imidlertid ikke godt 
nok på en henvendelse fra Kommisjonen angående 
dokumentasjon på tilbakekallingen av AOC-et.

(2) ENAC-IT-2007-785
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35) I lys av ovenstående og på grunnlag av de felles kriterier 
er vurderingen at Air Company Kokshetau ikke oppfyller 
de gjeldende sikkerhetsstandarder og derfor bør oppføres 
i vedlegg A.

Sayat Air

36) Det foreligger bevis på alvorlige sikkerhetsmangler hos 

påvist ved inspeksjoner på bakken som en ECAC-stat 
har utført innenfor rammen av SAFA-programmet(1). 

og d) et egnet system for belysning av rømningsveier. 

37) Sayat Air har vist manglende evne til å utbedre disse 

38) Kasakhstans vedkommende myndigheter svarte ikke godt 
nok eller i rett tid på en henvendelse fra Kommisjonen om 
sikkerhetstilsynet med Sayat Air. Dette viste manglende 
kommunikasjon som kom til utrykk ved at brev fra 

med hensyn til framlegging av luftfartsselskapets AOC 

begrensningene knyttet til dette.

39) Kasakhstans vedkommende myndigheter har ikke vist at 

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

Scat

41) Det foreligger bevis på alvorlige sikkerhetsmangler 

ICAO-bestemmelsene krever. Manglene er påvist ved 
inspeksjoner på bakken som en ECAC-stat har utført 
innenfor rammen av SAFA-programmet(2).

42) På bakgrunn av ovennevnte mangler har Kommisjonen 
innledet samråd med Kasakhstans vedkommende 

opplysninger om de tiltak som vedkommende 
myndigheter har truffet for å utbedre disse manglene.

(1) SDAT-2007-36.
(2

43) Kasakhstans vedkommende myndigheter framla bevis 

luftfartøyet ikke lenger var i drift.

45) På bakgrunn av dette anser Kommisjonen at det ikke 
er behov for ytterligere tiltak med hensyn til dette 
luftfartsselskapet.

Generelt sikkerhetstilsyn med luftfartsselskaper fra Re-
publikken Kasakhstan

46) Kommisjonen gjorde Kasakhstans vedkommende 
myndigheter oppmerksomme på at overvåkingen av en 

fortsatt viser foruroligende resultater ved inspeksjoner på 
bakken. Kasakhstans vedkommende myndigheter ble 
oppfordret til å framlegge klargjørende opplysninger og 
treffe eventuelle nødvendige tiltak.

47) Kasakhstans vedkommende myndigheter har meddelt 
en rekke håndhevingstiltak som er truffet overfor en 
rekke kasakhstanske luftfartsselskaper. Myndighetene 
meddelte blant annet at de 4. februar 2009 innførte 

utenfor det europeiske luftrommet. Kommisjonen vil 
umiddelbart innlede samråd med de kasakhstanske 
myndighetene og iverksette framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 7 i forordning (EF) nr. 2111/2005 overfor disse 
luftfartsselskapene.

48) Kommisjonen oppfordrer Kasakhstans vedkommende 
myndigheter sterkt til å øke sin innsats for å reformere sitt 
system for sivil luftfart og til å styrke sikkerhetstilsynet 

staten. Kommisjonen vil fortsette samrådet med 
disse myndighetene for å vurdere kasakhstanske 

som framlegges i rett tid i den forbindelse.

Orient Thai Airlines og One Two Go Airlines

Kommisjonen samråd med de vedkommende myndigheter 
i Thailand som har ansvaret for sikkerhetstilsynet med 
dette luftfartsselskapet.
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50) 5. mars 2009 sendte Kommisjonen et brev til disse 
luftfartsselskapene i samsvar med artikkel 7 i forordning 
(EF) nr. 2111/2005.

51) Thailands vedkommende myndigheter (Thailands 
departement for sivil luftfart – DCA) har underrettet 
Kommisjonen om at det ved undersøkelsene som 

anmodet disse luftfartsselskapene om å treffe en rekke 
korrigerende tiltak.

52) Thailands DCA har også underrettet Kommisjonen om at 
det 25. november 2008 besluttet å reaktivere One Two 

av typen MD-80 fra 7. oktober 2008.

53) Fra 10. til 13. mars 2009 var en gruppe europeiske 
sakkyndige på et inspeksjonsbesøk i Kongeriket Thailand 

hadde truffet korrigerende tiltak med henblikk på å 
utbedre de sikkerhetsmanglene som Thailands DCA 

Orient Thai i henhold til en avtale om leie av luftfartøyer 

er utleier. Orient Thai stiller luftfartøyer til rådighet for 

og forsikringer. Alt personale som deltar i Orient Thais 

Thai.

54) Rapporten fra inspeksjonsbesøket viser også at Orient 

DCA har truffet tiltak for å utbedre sikkerhetsmanglene 
som tidligere er påvist. Kommisjonen vil overvåke 
Orient Thais sikkerhetssituasjon nøye. For dette formål 
bør Thailands DCA senest innen to måneder framlegge 
for Kommisjonen alle nødvendige opplysninger om 
virkningen av nevnte tiltak.

55) 19. mars 2009 underrettet Thailands DCA Kommisjonen 

luftfartsoperasjoner fra og med juli 2009. Rapporten fra 
EU-gruppen viser imidlertid at Thailands DCA har tildelt 

var i stand til å vurdere selskapets evne til å drive sikre 

aldri har framlagt den detaljerte dokumentasjonen som 
kreves i henhold til de thailandske reglene for innføring 
av ICAO-standarder. Thailands DCA meddelte også at 

29. mars 2009. Luftfartsselskapet ville imidlertid fortsette 

AOC.

56) I lys av ovenstående og på grunnlag av de felles kriterier 
er derfor vurderingen at luftfartsselskapet One Two 

Luftfartsselskapet bør pålegges driftsforbud og derfor 
oppføres i vedlegg A.

Luftfartsselskaper fra Republikken Benin

57) Det foreligger bevis på at myndighetene som er ansvarlige 

slik det framgår av resultatene fra revisjonen av Benin 
som ICAO foretok i mars 2007 innenfor rammen av 
det verdensomspennende kontrollprogram for tilsyn 
med sikkerhet (USOAP). Revisjonen avdekket et stort 
antall alvorlige mangler når det gjelder Benins sivile 
luftfartsmyndigheters evne til å utøve sitt ansvar for 

av ICAO-standardene ikke gjennomført på en effektiv 
måte. Med hensyn til løsing av sikkerhetsproblemer var 
over 93 % av ICAO-standardene ikke gjennomført på en 
effektiv måte.

58) Det foreligger bevis på at Benins vedkommende 
myndigheter ikke har tilstrekkelig evne til effektivt å 
utbedre de tilfellene av manglende overholdelse som 

ICAO i sin endelige rapport av desember 2007 påpeker 
at en betydelig andel av de korrigerende tiltak som 

ikke utbedrer de mangler som er påvist. Særlig på området 
luftfartsoperasjoner anså ICAO at 50 % av de som tiltak 

59) På bakgrunn av ICAOs endelige rapport har Kommisjonen 

uttrykt alvorlig bekymring for sikkerheten i forbindelse 
med driften av luftfartsselskapene denne staten og bedt 
om ytterligere opplysninger om de tiltak som Benins 
vedkommende myndigheter har truffet for å imøtekomme 
ICAOs konklusjoner og observasjoner med hensyn til om 
de korrigerende tiltakene kan godtas.

60) Under høringen i Flysikkerhetskomiteen 25. mars 
2009 opplyste Benins vedkommende myndigheter at 
gjennomføringen av de korrigerende tiltak som var 

august-september 2009.
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61) Det framgår av dokumentasjonen som ble framlagt 

måte. En undersøkelse av situasjonen med hensyn til 

og Trans Air Benin avdekker forhold som gir grunn til 
alvorlig bekymring. Det ble ikke framlagt AOC for 

at Benins vedkommende myndigheter fastholder at disse 

luftrom. Benins vedkommende myndigheter har opplyst 
at de har begrenset gyldigheten av AOC-ene til seks 
måneder og har til hensikt å avklare situasjonen raskt. 

på nytt i fullt samsvar med ICAO-standardene anser 
Kommisjonen at de bør pålegges driftsforbud og derfor 
bør oppføres i vedlegg A på grunnlag av de felles kriterier.

gi en muntlig redegjørelse for Flysikkerhetskomiteen 

om sin virksomhet. I sin redegjørelse presiserte 

og selskapet framla opplysninger om en rekke tiltak det 
har truffet for å utbedre manglene som er påvist ved 
inspeksjoner på bakken som Frankrike har utført innenfor 
rammen av SAFA-programmet(1

av alvorlige sikkerhetsmangler ved inspeksjoner på 

imidlertid på at dette luftfartsselskapets virksomhet har 
gjennomgripende sikkerhetsmangler. De tiltak selskapet 

manglene.

63) Tatt i betraktning de mange og gjentatte sikkerhetsmanglene 
som er påvist ved inspeksjoner på bakken av luftfartøyer 

myndigheters manglende evne til å føre tilstrekkelig tilsyn 

grunnlag av de felles kriterier er derfor vurderingen at 

(1

64) Kommisjonen gir sin fulle støtte til den innsats Benins 
vedkommende myndigheter har gjort for å forbedre 

for vesentlige framskritt med hensyn til overholdelse av 
ICAO-standardene.

Luftfartsselskaper fra Republikken Gabon

Gabon Airlines

med registreringsmerke TR-LHP på vilkårene angitt i 
betraktning 15 i forordning (EF) nr. 715/2008(2).

66) Siden da har det framkommet bevis på alvorlige 

som Frankrike har utført innenfor rammen av SAFA-
programmet(3).

og i rett tid på henvendelser fra Frankrikes sivile 
luftfartsmyndighet når det gjelder sikkerhetsaspektene 
ved selskapets drift.

Flysikkerhetskomiteen 25. mars 2009. Kommisjonen 

at det på høringstidspunktet ikke forelå tilfredsstillende 

vedkommende myndigheter opplyste at luftfartøyet for 

og at de har til hensikt å kontrollere at disse manglene 
er utbedret på tilfredsstillende måte før luftfartøyet med 
registreringsmerke TR-LHP settes i drift igjen.

69) I lys av ovenstående og på grunnlag av de felles kriterier 

til situasjonen for luftfartøyet med registreringsmerke 

Afrijet

med registreringsmerke TR-AFJ på vilkårene angitt i 
betraktning 15 i forordning (EF) nr. 715/2008(4).

(2

36).
(3

(4

36).
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71) Siden da har det framkommet bevis på alvorlige 
sikkerhetsmangler hos Afrijet. Manglene er påvist ved 
inspeksjoner på bakken som Frankrike har utført innenfor 
rammen av SAFA-programmet(1).

72) Afrijet har imidlertid svart tilfredsstillende og i rett tid på 
henvendelser fra Frankrikes sivile luftfartsmyndighet når 
det gjelder sikkerhetsaspektene ved selskapets drift.

myndigheter foretok en revisjon av Afrijet i januar 2009 i 

med registreringsmerke TR-AFR.

74) I lys av ovenstående og på grunnlag av de felles kriterier 
er vurderingen at Afrijet fortsatt bør være oppført i 

25. mars 2009. Kommisjonen merket seg at selskapet 
har foretatt ytterligere omstrukturering og innført en 
rekke utbedringstiltak for å oppnå bedre samsvar med 
internasjonale standarder. Kommisjonen merket seg 

luftfartsselskapet et nytt AOC i februar 2009.

76) Det foreligger bevis på at visse av ICAOs sikkerhetskrav 
ennå ikke er oppfylt. Eksempelvis hadde luftfartsselskapet 
på høringstidspunktet ennå ikke på en effektiv måte 

for luftfartøyet av typen Fokker 28-0100 (Fokker 100).

hevdet at selskapet ikke har vært omfattet av noen 
rapporter om alvorlige mangler påvist ved inspeksjoner 
på bakken utført innenfor rammen av programmet for 
sikkerhetsvurdering av utenlandske luftfartøyer (SAFA-

atskillige mangler ved inspeksjoner på bakken utført 
innenfor rammen av SAFA-programmet(2).

78) På grunnlag av de felles kriterier er derfor vurderingen at 

(1

(2

79) Likevel er Kommisjonen beredt til å undersøke dette 
luftfartsselskapets situasjon på nytt i lys av eventuelle nye 
opplysninger som på tilfredsstillende måte dokumenterer 
at sikkerhetsmanglene er blitt utbedret.

Generelt sikkerhetstilsyn med luftfartsselskaper fra Ga-
bon

fase i sin utvikling og arbeider i øyeblikket med å skaffe 
tilstrekkelige økonomiske midler og ansette tilstrekkelig 

sine forpliktelser overfor ICAO.

oppmerksomme på at overvåkingen av luftfartsselskaper 

tilsynsvirksomhet fortsatt viser foruroligende resultater 

myndigheter ble oppfordret til å framlegge klargjørende 
opplysninger og treffe eventuelle nødvendige tiltak.

vedkommende myndigheter gjør for å reformere sitt 

samsvar med ICAOs sikkerhetsstandarder. Kommisjonen 
er rede til å vurdere et besøk på stedet på et passende 
tidspunkt for å kontrollere de framskritt som er gjort.

Luftfartsselskaper fra Ukraina

Motor Sich JSC Airlines

83) Det foreligger bevis på alvorlige sikkerhetsmangler 

er påvist ved inspeksjoner på bakken som Frankrike og 
en ECAC-stat (Tyrkia) har utført innenfor rammen av 
SAFA-programmet(3). Den gjentatte forekomsten av 
disse inspeksjonsresultatene tyder på gjennomgripende 
sikkerhetsmangler.

84) Tyrkias vedkommende myndigheter besluttet 
27. november 2008 å pålegge dette luftfartsselskapet et 
umiddelbart driftsforbud.

luftfartsmyndighet ved å bekjentgjøre at de har besluttet 

(3
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tiltak selskapet har iverksatt etter inspeksjonen på 
bakken som ble utført 12. mars 2008 i Frankrike. Dette 

luftfartsselskapet ikke framla noen underlagsdokumenter.

87) Kommisjonen mottok opplysninger fra Tyrkias 
vedkommende myndigheter om at Ukrainas 
vedkommende myndigheter etter en uanmeldt inspeksjon 
hos operatøren har besluttet å tilbakekalle denne 
operatørens AOC. Disse myndighetene besluttet senere å 

med visse driftsbegrensninger for luftfartøyene av typen 
AN-24.

88) Ukrainas vedkommende myndigheter svarte 16. mars 
2009 på en henvendelse fra Kommisjonen angående 

om at dette luftfartsselskapets AOC ble tilbakekalt 22. 

luftfartsselskapet hadde fullført korrigerende tiltak gav 

og det foreligger heller ingen bevis på at selskapet er 
inspisert for å sikre at de relevante sikkerhetskravene er 

fornyet disse myndighetene luftfartsselskapets AOC og 

med positive resultater som viste at luftfartsselskapet 
hadde utbedret dette luftfartøyets mangler.

89) Opplysningene i denne brevvekslingen anses ikke for 

overens med de opplysninger Ukrainas vedkommende 

er gyldige til 8. november 2010.

Flysikkerhetskomiteen 24. mars 2009. I sin redegjørelse 

evne til å utbedre de påviste sikkerhetsmanglene på grunn 
av manglende klarhet og utilstrekkelig kommunikasjon 

91) I lys av ovenstående anser Kommisjonen at Ukrainas 
vedkommende myndigheter ikke har vist tilstrekkelig 

92) På grunnlag av de felles kriterier er vurderingen 

tiltak som er nødvendige for å oppfylle de gjeldende 
sikkerhetsstandarder og derfor bør oppføres i vedlegg A.

Ukraine Cargo Airways

93) Luftfartsselskapet Ukraine Cargo Airways (UCA) ble på 
anmodning hørt av Flysikkerhetskomiteen 24. mars 2009.

94) På grunnlag av dokumentasjon som selskapet framla 

på at selskapet hadde truffet tiltak for å utbedre tidligere 
påviste mangler på dets luftfartøyer som ble benyttet til 

ble UCA revidert av Ukrainas statlige luftfartsmyndighet 
i november 2008. Etter denne revisjonen ble selskapets 
AOC fornyet for en periode på to år fram til november 
2010. Kommisjonen har imidlertid ikke mottatt noen 
opplysninger fra Ukrainas vedkommende myndigheter 
om den revisjonen de gjennomførte før de fornyet 

revisjonen.

95) Dessuten hevdet luftfartsselskapet i sin redegjørelse for 
Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen at det har mottatt 

tilfredsstillende måte har utbedret de sikkerhetsmangler 
som disse medlemsstatenes inspeksjonsmyndigheter har 
påvist. Med unntak for én medlemsstat med hensyn til 

ble UCAs påstander imidlertid ikke bekreftet av de andre 
berørte medlemsstatene.

96) Kommisjonen er av den oppfatning at det er nødvendig 
å avlegge selskapet et besøk for fullt ut å kunne vurdere 
luftfartsselskapets evne til å utarbeide en egnet tiltaksplan 
og til å iverksette den på en effektiv måte. Dessverre var 
det ikke mulig å gjennomføre et slikt besøk før møtet 
i Flysikkerhetskomiteen 24. mars 2009 på grunn av 
manglende samarbeidsvilje fra Ukrainas vedkommende 
myndigheter. I møtet i Flysikkerhetskomiteen 24. mars 
2009 sa Ukrainas statlige luftfartsmyndighet seg 
villig til å ta imot dette besøket fra Kommisjonen og 
medlemsstatene. Kommisjonen vil treffe en beslutning 
om en eventuell endring av driftsforbudet som er pålagt 

innhentes ved dette framtidige besøket.

97) På grunnlag av de felles kriterier er vurderingen at dette 
luftfartsselskapet på det nåværende tidspunkt ikke kan 
slettes fra vedlegg A.

Ukrainian Mediterranean Airlines

98) Luftfartsselskapet Ukrainian Mediterranean Airlines 
(UMAir) ble på anmodning hørt av Flysikkerhetskomiteen 
24. mars 2009.
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99) På grunnlag av dokumentasjon som selskapet framla for 

at selskapet hadde truffet tiltak for å utbedre tidligere 
påviste mangler på dets luftfartøyer som ble benyttet til 

100) 5. november 2008 sendte Ukrainas vedkommende 
myndigheter et brev til Kommisjonen med opplysning 
om at gyldighetstiden for luftfartsselskapets AOC hadde 
blitt forlenget til 15. desember 2008 i påvente av at 
framgangsmåten for å fornye det etter denne dato for 

fullføres. Sammen med dette brevet oversendte de også 

utført 31. oktober 2008. Imidlertid har verken selskapet 
eller Ukrainas vedkommende myndigheter framlagt 
revisjonsrapporten som lå til grunn for utstedelsen av 
luftfartsselskapets AOC.

Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen at det har 
iverksatt de nødvendige tiltak for å utbedre alle de 
sikkerhetsmangler som førte til at driftsforbudet ble ilagt 
i september 2007.

102) Kommisjonen er av den oppfatning at det er nødvendig 
å avlegge selskapet et besøk for fullt ut å kunne vurdere 
luftfartsselskapets evne til å utarbeide en egnet tiltaksplan 
og til å iverksette den på en effektiv måte. Dessverre var 
det ikke mulig å gjennomføre et slikt besøk før møtet 
i Flysikkerhetskomiteen 24. mars 2009 på grunn av 
manglende samarbeidsvilje fra Ukrainas vedkommende 
myndigheter. I møtet i Flysikkerhetskomiteen 24. mars 
2009 sa Ukrainas statlige luftfartsmyndighet seg 
villig til å ta imot dette besøket fra Kommisjonen og 
medlemsstatene. Kommisjonen vil treffe en beslutning 
om en eventuell endring av driftsforbudet som er pålagt 

innhentes ved dette besøket.

103) På grunnlag av de felles kriterier er vurderingen at dette 
luftfartsselskapet på det nåværende tidspunkt ikke kan 
slettes fra vedlegg A.

Generelt sikkerhetstilsyn med luftfartsselskaper fra 
Ukraina

104) Kommisjonen gjorde Ukrainas vedkommende 
myndigheter oppmerksomme på at overvåkingen av 

myndighetenes økte tilsynsvirksomhet fortsatt viser 
foruroligende resultater ved inspeksjoner på bakken. 
I møtet i Flysikkerhetskomiteen i november 2008 ble 
Ukrainas vedkommende myndigheter oppfordret til 
å framlegge klargjørende opplysninger og treffe de 
nødvendige tiltak. Myndighetene sa seg også villige til å 
få foretatt en sikkerhetsvurdering som skulle organiseres 
av Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene. 
Ukrainas statlige luftfartsmyndighet framla imidlertid 

ikke for Kommisjonen den framdriftsrapporten om 
gjennomføringen av tiltaksplanen for å forbedre og 
styrke utøvelsen av sikkerhetstilsynet i Ukraina som den 
i henhold til forordning (EF) nr. 715/2008(1) er forpliktet 
til å framlegge hver tredje måned.

noe som kom til uttrykk ved at myndighetene ikke 
framla den påkrevde dokumentasjonen på luftdyktighet 
og avviste Kommisjonens forslag til besøksprogram. 

106) Kommisjonen merker seg at Ukrainas vedkommende 
myndigheter har sagt seg villige til å ta imot et felles 

at de bekrefter sin vilje til å samarbeide om å tilrettelegge 
for en vellykket sikkerhetsvurdering for å vise sin evne 
til å føre tilsyn med alle luftfartsselskaper som har lisens 

krav.

Bangkok Airways

107) En gruppe europeiske sakkyndige foretok en 
inspeksjonsreise til Kongeriket Thailand 10.–13. mars 
2009 for å innhente fakta om det aktuelle sikkerhetsnivået 

og om det tilsyn Thailands departement for sivil luftfart 
(DCA) fører med luftfartsselskapet. Formålet med 
besøket var særlig å fastslå om noen av luftfartsselskapets 
luftfartøyer brukes av luftfartsselskapet Siem 

vedkommende myndigheter i Kongeriket Kambodsja 
og er oppført i vedlegg A til fellesskapslisten i henhold 
til kommisjonsforordning (EF) nr. 1131/2008 av 
14. november 2008(2).

108) Rapporten viser at luftfartsselskapet på det nåværende 

og at alt personalet har lisens fra Thailands vedkommende 
myndigheter. Dessuten viser den at Thailands DCA fører 
tilfredsstillende tilsyn med luftfartsselskapet. På grunnlag 
av de felles kriterier anser derfor Kommisjonen at det ikke 
er behov for ytterligere tiltak på det nåværende tidspunkt.

Luftfartsselskaper fra Kambodsja

109) Kambodsjas vedkommende myndigheter har underrettet 
Kommisjonen om at de gjør framskritt når det gjelder 
gjennomføringen av tiltaksplanen for å utbedre de 

og at de legger særlig vekt på de manglene som 

sikkerhetstilsynet med luftfartsselskaper i Kambodsja er 
i samsvar med ICAO-standardene.

(1

(2
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110) Kambodsjas vedkommende myndigheter har underrettet 
Kommisjonen om at de midlertidig har opphevet 
følgende luftfartsselskapers AOC: Siem Reap Airways 
International i desember 2008 og Cambodia Angkor 
Airways i februar 2009. Det bekreftet også at alle utstedte 
AOC-er nå enten er blitt tilbakekalt eller midlertidig 

Airlines.

111) Siem Reap Airways International har søkt om å få 
avsluttet den midlertidige opphevingen av sitt AOC. 
Ettersom Kambodsjas vedkommende myndigheter har 
erklært at de ikke har fullført vurderingen av samsvar 

fortsatt være oppført i vedlegg A.

Luftfartsselskaper fra Den demokratiske republikk 
Kongo

for sivil luftfart i Den demokratiske republikk Kongo 
Kommisjonen om at visse luftfartsselskaper oppført i 
vedlegg A til kommisjonsforordning (EF) nr. 1131/2008 

bli foretatt en evaluering av de luftfartsselskapene som 

AOC-er.

113) På bakgrunn av ovenstående bør derfor vedlegg A 

de luftfartsselskapene som har fått utstedt AOC fra 
vedkommende myndigheter i Den demokratiske  
republikk Kongo. Imidlertid kan ikke de 

at de har fått tilbakekalt eller opphevet sitt AOC eller har 
levert det tilbake.

114) I sitt brev anmodet dessuten generaldirektøren for 
sivil luftfart i Den demokratiske republikk Kongo 

fra vedlegg A til vedlegg B for å tillate at det gjenopptar 

luftfartøy av typen Boeing 767 med registreringsmerke 

at de gjeldende sikkerhetsstandarder overholdes av 
luftfartsselskapet og den myndigheten som har ansvar 

og Hewa Bora Airways bør derfor fortsatt være oppført i 
vedlegg A.

Luftfartsselskaper fra Republikken Angola

115) Angolas vedkommende myndigheter har bedt om å 
få framlegge en framdriftsrapport for Kommisjonen 
og Flysikkerhetskomiteen om gjennomføringen av 
den tiltaksplan de har utarbeidet for å utbedre de 
sikkerhetsmanglene som ICAO har påvist innenfor 

rammen av sitt verdensomspennende kontrollprogram for 
tilsyn med sikkerhet (USOAP). I sin redegjørelse 26. mars 
2009 uttalte Angolas vedkommende myndigheter seg 
særlig om de endringer som er gjort i primærlovgivningen 

av standarder på områdene lisensiering og opplæring av 

I denne sammenheng har de allerede satt i gang en 

er etablert i Angola. De vedkommende myndigheter 
opplyste videre om endringer i lovgivningen med hensyn 
til etterforsking av ulykker og hendelser.

116) Angolas vedkommende myndigheter opplyste også at 

117) Kommisjonen tar framdriftsrapporten fra Angolas 

foreta en nærmere undersøkelse av situasjonen for 

i Flysikkerhetskomiteen.

Luftfartsselskaper fra Republikken Indonesia

118) Etter at den nye luftfartsloven ble vedtatt 12. januar 2009 
har Indonesias vedkommende myndigheter oversendt 
Kommisjonen de gjeldende sikkerhetsreglene for sivil 
luftfart (Civil Aviation Safety Regulations – CASR) og 

hensyn til framdriften i gjennomføringen av tiltaksplanen 
for å utbedre de manglene som ICAO har påvist innenfor 
rammen av sitt verdensomspennende kontrollprogram for 
tilsyn med sikkerhet (USOAP).

119) Etter anmodning fra Indonesias direktorat for sivil luftfart 

inspeksjonsreise til Indonesia 23.-27. februar 2009. 

Airfast Indonesia og Ekspres Transportasi Antarbenua) 

sikkerhetstilsyn i samsvar med de relevante standarder.

120) Rapporten fra besøket viser vesentlige forbedringer med 

regelverksbaserte oppgaver og tilsynsoppgaver på en 
tilfredsstillende måte. Rapporten viser imidlertid også 
at tilsynsvirksomheten til tross for disse forbedringene 
ikke utøves fullt ut på det nåværende tidspunkt. Det 
eksisterende tilsynssystemet gir ikke rom for en 

hos indonesiske luftfartsselskaper. Særlig ser det ut til at 

en forlengelse av fristen for å utbedre den. Som følge av 
dette anses det på det nåværende tidspunkt at effektiviteten 

fortsatt er utilfredsstillende og har behov for forbedringer.
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121) Kommisjonen merker seg innholdet i forskjellene fra 

underrettet ICAO om 20. februar 2009. Blant disse 
forskjellene er manglende gjennomføring av en rekke krav 

har direkte innvirkning på sikkerheten i indonesiske 
luftfartsselskapers virksomhet. Kommisjonen merker 
seg imidlertid også at de luftfartsselskapene som ble 
besøkt av gruppen av europeiske sakkyndige (med noen 

basis oppfyller ICAOs krav til utstyr.

122) På grunnlag av de felles kriterier er vurderingen at den 

ikke i tilstrekkelig grad gjør det mulig å håndheve de 
gjeldende sikkerhetsstandarder og sikre at de overholdes 

nåværende tidspunkt kan derfor ingen av de indonesiske 
luftfartsselskapene slettes fra fellesskapslisten. 
Kommisjonen vil samarbeide tett med Indonesias 
vedkommende myndigheter med henblikk på å foreta en 
ny vurdering av effektiviteten i overvåkingsvirksomheten 
på neste møte i Flysikkerhetskomiteen.

123) Indonesias vedkommende myndigheter har også framlagt 
for Kommisjonen en ajourført liste over luftfartsselskaper 
som har fått utstedt AOC. På det nåværende tidspunkt er 

Fellesskapslisten bør derfor ajourføres og nevnte 
luftfartsselskaper oppføres i vedlegg A.

Alminnelige betraktninger om øvrige luftfartsselskaper 
i vedlegg A og B

124) Til tross for uttrykkelige anmodninger fra Kommisjonen 
har det så langt ikke kommet inn noen bevis på den 
fullstendige gjennomføringen av egnede utbedringstiltak 
hos de andre luftfartsselskapene som er oppført på 
fellesskapslisten som ble ajourført 14. november 

regelverksbasert tilsyn med disse luftfartsselskapene. 
På grunnlag av de felles kriterier er vurderingen 
derfor at disse luftfartsselskapene fortsatt bør være 
underlagt henholdsvis driftsforbud (vedlegg A) eller 
driftsbegrensninger (vedlegg B).

125) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Flysikkerhetskomiteen —

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 474/2006 gjøres følgende endringer:

Artikkel 2

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

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

 For Kommisjonen

 Antonio TAJANI

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG A

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKAPER SOM ER UNDERLAGT ET FULLSTENDIG DRIFTSFORBUD I 
FELLESSKAPET(1)

Luftfartsselskapets navn som rettssubjekt 
som angitt i selskapets AOC (samt luftfartsselskap (AOC) eller lisens

Luftfarts-selskapets ICAO-
kode Selskapets hjemstat

AK-0357-08 KRT Republikken Kasakhstan

Air Koryo Ukjent KOR Den demokratiske folkerepublikk Korea

Air West Co. Ltd 004/A AWZ Republikken Sudan

Ariana Afghan Airlines 009 Den islamske republikk Afghanistan

ATMA AIRLINES AK-0372-08 AMA Republikken Kasakhstan

BERKUT AIR/BEK AIR AK-0311-07 BKT Republikken Kasakhstan

AK-0332-07 EWZ Republikken Kasakhstan

MOTOR SICH 025 MSI Ukraina

15/2549 Kongeriket Thailand

AK-0351-08 Republikken Kasakhstan

INTERNATIONAL
AOC/013/00 SRH Kongeriket Kambodsja

Ukjent Republikken Rwanda

STARLINE KZ AK-0373-08 LMZ Republikken Kasakhstan

145 UKS Ukraina

UKRAINIAN MEDITERRANEAN 
AIRLINES

164 UKM Ukraina

143 Ukraina

myndighetene som har ansvar for 
regelverksbasert tilsyn i Angola, 
herunder

Republikken Angola

AEROJET Ukjent Ukjent Republikken Angola

AIR26 Ukjent Ukjent Republikken Angola

02/2008 Ukjent Republikken Angola

Ukjent Ukjent Republikken Angola

(1
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Luftfartsselskapets navn som rettssubjekt 
som angitt i selskapets AOC (samt luftfartsselskap (AOC) eller lisens

Luftfarts-selskapets ICAO-
kode Selskapets hjemstat

AIR JET Ukjent Ukjent Republikken Angola

Ukjent Ukjent Republikken Angola

ALADA Ukjent Ukjent Republikken Angola

Ukjent Ukjent Republikken Angola

Ukjent Ukjent Republikken Angola

Ukjent Ukjent Republikken Angola

Ukjent Ukjent Republikken Angola

11/2008 Ukjent Republikken Angola

Ukjent Ukjent Republikken Angola

RUI & CONCEICAO Ukjent Ukjent Republikken Angola

SAL Ukjent Ukjent Republikken Angola

SONAIR 14/2008 Ukjent Republikken Angola

001 DTA Republikken Angola

av myndighetene som har ansvar 
for regelverksbasert tilsyn i Benin, 
herunder

Republikken Benin

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

Ukjent Republikken Benin

Ukjent Ukjent Republikken Benin

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

Republikken Benin

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/
DEA/SCS.

Ukjent Republikken Benin

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/
ANAC/DEA/SCS.

BLA Republikken Benin

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

Ukjent Republikken Benin

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

Ukjent Republikken Benin

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

TNB Republikken Benin
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Luftfartsselskapets navn som rettssubjekt 
som angitt i selskapets AOC (samt luftfartsselskap (AOC) eller lisens

Luftfarts-selskapets ICAO-
kode Selskapets hjemstat

av myndighetene som har ansvar 
for regelverksbasert tilsyn i Den 
demokratiske republikk Kongo, 
herunder

Den demokratiske republikk Kongo

409/CAB/MIN/TC/0114/2006 CFR Den demokratiske republikk Kongo

COMMUTER
Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

409/CAB/MIN/TC/0042/2006 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

AIR BENI 409/CAB/MIN/TC/0019/2005 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

409/CAB/MIN/TC/0049/2006 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

AIR INFINI 409/CAB/MIN/TC/006/2006 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

AIR KASAI Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

409/CAB/MIN/TC/015/2005 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

409/CAB/MIN/TC/0073/2006 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

BLUE AIRLINES BUL Den demokratiske republikk Kongo

409/CAB/MIN/TC/0090/2006 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

BUTEMBO AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/0056/2006 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

409/CAB/MIN/TC/0106/2006 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

CER Den demokratiske republikk Kongo

409/CAB/MIN/TC/0050/2006 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

COMAIR 409/CAB/MIN/TC/0057/2006 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

EL SAM AIRLIFT 409/CAB/MIN/TC/0002/2007 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo
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Luftfartsselskapets navn som rettssubjekt 
som angitt i selskapets AOC (samt luftfartsselskap (AOC) eller lisens

Luftfarts-selskapets ICAO-
kode Selskapets hjemstat

(EWA)
Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

409/CAB/MIN/TC/0003/2007 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

FilaIR Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

FREE AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/0047/2006 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

409/CAB/MIN/TC/0051/2006 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

409/CAB/MIN/TC/0048/2006 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

ALX Den demokratiske republikk Kongo

International Trans Air Business 
(ITAB)

Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

409/CAB/MIN/TC/0088/2006 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

409/CAB/MIN/TC/0044/2006 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

Lignes Aériennes Congolaises (LAC) Ministerens underskrift (forskrift nr. 
78/205)

Den demokratiske republikk Kongo

Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

Malila Airlift 409/CAB/MIN/TC/0112/2006 MLC Den demokratiske republikk Kongo

Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

409/CAB/MIN/TC/0001/2007 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS 409/CAB/MIN/TC/0052/2006 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

409/CAB/MIN/TC/0076/2006 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

409/CAB/MIN/TC/0077/2006 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

Ukjent Den demokratiske republikk Kongo
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409/CAB/MIN/TC/008/2006 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

409/CAB/MIN/TC/0009/2007 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

TMK AIR COMMUTER Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

TRANSPORTS AERIENS 409/CAB/MIN/TC/0105/2006 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

409/CAB/MIN/TC/018/2005 Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

WDA Den demokratiske republikk Kongo

ZAABU INTERNATIONAL Ukjent Den demokratiske republikk Kongo

myndighetene som har ansvar for 
regelverksbasert tilsyn i Ekvatorial-
Guinea, herunder

Cronos AIRLINES Ukjent Ukjent

CEIBA INTERCONTINENTAL Ukjent CEL

Ukjent

transportes

002/ANAC Ikke relevant

Transportes Aereos
739

738 Ikke relevant

Ukjent Ukjent

737

myndighetene som har ansvar for 
regelverksbasert tilsyn i Indonesia, 
herunder

Republikken Indonesia

AIR PACIFIC UTAMA 135-020 Ukjent Republikken Indonesia

AIRFAST INDONESIA 135-002 AFE Republikken Indonesia

135-012 Ukjent Republikken Indonesia



Nr. 56/1224 2.10.2014EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Luftfartsselskapets navn som rettssubjekt 
som angitt i selskapets AOC (samt luftfartsselskap (AOC) eller lisens

Luftfarts-selskapets ICAO-
kode Selskapets hjemstat

ASCO NUSA AIR TRANSPORT 135-022 Ukjent Republikken Indonesia

ASI PUDJIASTUTI 135-028 Ukjent Republikken Indonesia

135-023 Ukjent Republikken Indonesia

135-029 Ukjent Republikken Indonesia

BALAI KALIBRASI FASITAS 135-031 Ukjent Republikken Indonesia

121-013 Ukjent Republikken Indonesia

DABI AIR 135-030 Ukjent Republikken Indonesia

135-013 Republikken Indonesia

135-010 Ukjent Republikken Indonesia

135-014 DIR Republikken Indonesia

EASTINDO 135-038 Ukjent Republikken Indonesia

EKSPRESS

TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032 Ukjent Republikken Indonesia

121-001 Republikken Indonesia

135-018 Republikken Indonesia

INDONESIA AIR ASIA 121-009 Republikken Indonesia

INDONESIA AIR TRANSPORT 135-017 IDA Republikken Indonesia

135-019 Ukjent Republikken Indonesia

KAL STAR 121-037 Ukjent Republikken Indonesia

KARTIKA AIRLINES 121-003 KAE Republikken Indonesia

135-016 Ukjent Republikken Indonesia

LION MENTARI AIRLINES 121-010 LNI Republikken Indonesia

121-029 Ukjent Republikken Indonesia

MANDALA AIRLINES 121-005 MDL Republikken Indonesia

121-020 Ukjent Republikken Indonesia

121-025 Ukjent Republikken Indonesia

MERPATI NUSANTARA AIRLINES 121-002 MNA Republikken Indonesia
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121-007 Republikken Indonesia

MIMIKA AIR 135-007 Ukjent Republikken Indonesia

135-011 Ukjent Republikken Indonesia

NUSANTARA BUANA AIR 135-041 Ukjent Republikken Indonesia

135-042 Ukjent Republikken Indonesia

121-008 PAS Republikken Indonesia

SEMESTA
135-026 Ukjent Republikken Indonesia

PURA WISATA BARUNA 135-025 Ukjent Republikken Indonesia

REPUBLIC EKSPRESS 121-040 RPH Republikken Indonesia

RIAU AIRLINES 121-017 RIU Republikken Indonesia

SAMPOERNA AIR NUSANTARA 135-036 Ukjent Republikken Indonesia

135-004 Ukjent Republikken Indonesia

SMAC 135-015 SMC Republikken Indonesia

121-035 Republikken Indonesia

135-006 Ukjent Republikken Indonesia

135-021 Ukjent Republikken Indonesia

121-038 XAR Republikken Indonesia

135-009 Ukjent Republikken Indonesia

121-018 Republikken Indonesia

121-006 Republikken Indonesia

121-012 WON Republikken Indonesia

myndighetene som har ansvar for 
regelverksbasert tilsyn i Kirgisistan, 
herunder

Republikken Kirgisistan

AIR MANAS 17 MBB Republikken Kirgisistan

23 Republikken Kirgisistan

AEROSTAN (EX Bistair-FEZ 
Bishkek)

08 BSC Republikken Kirgisistan
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11 Republikken Kirgisistan

DAMES 20 DAM Republikken Kirgisistan

15 Ukjent Republikken Kirgisistan

22 Republikken Kirgisistan

ITEK Air 04 IKA Republikken Kirgisistan

31 KTC Republikken Kirgisistan

Kirgisistan 03 Republikken Kirgisistan

MAX Avia 33 MAI Republikken Kirgisistan

6 Ukjent Republikken Kirgisistan

14 Republikken Kirgisistan

Sky Way air 21 SAB Republikken Kirgisistan

Tenir Airlines 26 TEB Republikken Kirgisistan

Trast Aero 05 TSJ Republikken Kirgisistan

07 Ukjent Republikken Kirgisistan

myndighetene som har ansvar for 
regelverksbasert tilsyn i Liberia

Liberia

av myndighetene som har ansvar 
for regelverksbasert tilsyn i 
Republikken Gabon, med unntak av 
Gabon Airlines og Afrijet, herunder

Ukjent

NIL

TRANSPORT (NATIONALE)
NRT

Ukjent

Ukjent
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av myndighetene som har ansvar 
for regelverksbasert tilsyn i Sierra 
Leone, herunder

Sierra Leone

Ukjent RUM Sierra Leone

Ukjent Sierra Leone

Ukjent Ukjent Sierra Leone

Ukjent ORJ Sierra Leone

Ukjent PRR Sierra Leone

Ukjent Sierra Leone

Ukjent Ukjent Sierra Leone

myndighetene som har ansvar for 
regelverksbasert tilsyn i Swaziland, 
herunder

Swaziland

Ukjent RFC Swaziland

Ukjent OSW Swaziland

Ukjent RSN Swaziland

Ukjent Ukjent Swaziland

Ukjent SWX Swaziland

SWAZILAND AIRLINK Ukjent SZL Swaziland
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VEDLEGG B

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKAPER SOM ER UNDERLAGT DRIFTSBEGRENSNINGER I FELLESSKAPET(1)

Luftfartsselskapets 
navn som rettssub-

jekt som angitt i 
selskapets AOC 

dersom det avviker)

for luftfarts-selskap (AOC)

Luftfarts-
selskapets 

ICAO-kode

Selskapets 
hjemstat Type luftfartøy Registrerings-merke og 

eventuelt serienummer Registreringsstat

AFRIJET(1)
DSA

Republikken 
unntak av: to 
luftfartøyer av 

luftfartøy av typen 

TR-AFJ

Republikken 

Air Bangladesh 17 Bangladesh B747-269B S2-ADT Bangladesh

Comores
KMD Komorene

unntak av: LET 410 av: D6-CAM (851336)
Komorene

AIRLINES(2)
CTA 0001/MTAC/ANAC Republikken 

unntak av: ett 
luftfartøy av typen 
Boeing B-767-200

av: TRLHP
Republikken 

(1) Afrijet har bare tillatelse til å bruke det angitte luftfartøyet i sin nåværende virksomhet i Det europeiske fellesskap.
(2

(1


