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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

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 
identiteten til utførende luftfartsselskaper, og om oppheving av 
artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006(2) av 
22. mars 2006 ble felleskapslisten over luftfartsselskaper 
som er underlagt driftsforbud i Den europeiske union, 
omhandlet i kapittel II i forordning (EF) nr. 2111/2005(3), 
opprettet.

2) To medlemsstater har i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 2111/2005 vedtatt ekstraordinære tiltak 
for å innføre et umiddelbart driftsforbud på eget område 
som en reaksjon på uforutsette sikkerhetsproblemer.

3) To medlemsstater har anmodet om ajourføring av 
fellesskapslisten, i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i  
forordning (EF) nr. 2111/2005 og artikkel 2 i 
kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006(4) av 22. mars 
2006 om fastsettelse av gjennomføringsregler for 
fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i forordning  
(EF) nr. 2111/2005, over luftfartsselskaper som er 
underlagt driftsforbud i Den europeiske union.

4) Det er åpenbart at fortsatt drift av disse luftfartsselskapene 
sannsynligvis vil utgjøre en alvorlig sikkerhetsrisiko, og 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 237 av 8.9.2010, s. 10, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2011 av 1. april 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 37 av 30.6.2011, s. 15.

(1) EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15.
(2) EUT L 84 av 23.3.2006, s. 14. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 

nr. 590/2010 (EUT L 170 av 6.6.2010, s. 9).
(3) EUT L 84 av 23.3.2006, s. 14.
(4) EUT L 84 av 23.3.2006, s. 8.

at risikoen ennå ikke er utbedret ved hjelp av hastetiltak 
vedtatt av de to berørte medlemsstatene.

5) Kommisjonen har underrettet de berørte 
luftfartsselskapene om de vesentlige fakta og årsaker som 
vil kunne legges til grunn for en beslutning om å pålegge 
dem driftsforbud i Den europeiske union.

6) Utbedringen av denne situasjonen krever hastetiltak, 
og derfor er Kommisjonen, i samsvar med artikkel 4 
nr. 3 i forordning (EF) nr. 473/2006, ikke pålagt 
å overholde bestemmelsene i artikkel 4 nr. 1 i 
samme forordning. Kommisjonen har imidlertid 
gitt luftfartsselskapene mulighet til å gjennomgå 
dokumentene framlagt av medlemsstatene, framlegge 
skriftlige kommentarer og innen ti virkedager gi en 
muntlig redegjørelse til Kommisjonen og medlemmer av 
Flysikkerhetskommisjonen.

7) Vedkommende myndigheter som er ansvarlige for 
tilsynet med disse luftfartsselskapene, er blitt rådspurt av 
Kommisjonen samt av noen medlemsstater.

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

Meridian Airways

9) Det foreligger bevis på alvorlige sikkerhetsmangler hos 
Meridian Airways, som er sertifisert i Ghana. Manglene er 
påvist ved inspeksjoner på bakken som Belgia, Frankrike, 
Tyskland, Nederland og Det forente kongerike har utført 
innenfor rammen av SAFA-programmet(5).

10) På et møte med Kommisjonen den 9. juni 2010, der også 
vedkommende myndigheter fra Ghana, Belgia og Det 
forente kongerike deltok, framla luftfartsselskapet en 
plan for korrigerende tiltak med henblikk på å utbedre 
sikkerhetsmanglene.

(5) BCAA-2010-68, BCAA-2009-132, BCAA-2010-10, DGAC/F-2010-1297, 
LBA/D-2009-1415, LBA/D-2010-386, CAA-NL-2009-200, CAA-
UK-2009-873, CAA-UK-2010-659, CAA-UK-2010-670, CAA-
UK-2010-671, CAA-UK-2010-672.
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11) Det forente kongerike og Belgia har meddelt 
Kommisjonen at det 23. juli 2010 og 27. juli 2010 ble 
vedtatt et umiddelbart driftsforbud for hele flåten til 
Meridian Airways, idet det tas hensyn til de felles kriterier 
innenfor rammen av artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 2111/2005.

12) Belgia og Det forente kongerike anmodet dessuten 
Kommisjonen den 29. juli 2010 om å ajourføre 
fellesskapslisten i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i 
forordning (EF) nr. 2111/2005 og artikkel 6 i forordning 
(EF) nr. 473/2006, med henblikk på å pålegge et 
driftsforbud i Den europeiske union for hele flåten til 
Meridian Airways.

13) Meridian Airways har vist manglende evne til å utbedre 
sikkerhetsmanglene som svar på anmodninger fra 
Belgia, noe som har kommet til uttrykk ved stadige 
sikkerhetsmangler. Ved inspeksjoner på bakken i Det 
forente kongerike i juli 2010 ble det påvist at Meridians 
luftfartøyer har en rekke problemer med luftdyktigheten, 
noe som også førte til spørsmål om kontroll med og 
håndtering av gjeldende sikkerhetsstandarder for 
luftfartsoperasjoner hos Meridian Airways. Disse 
inspeksjonene gjenspeilet samme negative mønster som 
de inspeksjoner på bakken som er utført det siste året av 
andre medlemsstater, noe som tyder på at det forekommer 
systematiske sikkerhetsmangler hos luftfartsselskapet.

14) Ghanas vedkommende myndigheter har, selv om de har 
vært villige til å samarbeide med medlemsstatene om å 
utbedre de påviste manglene, ikke utbedret de vesentlige 
sikkerhetsproblemene som ble påvist i forbindelse med 
SAFA-inspeksjonene på en tilfredsstillende måte, noe som 
kommer til uttrykk ved vedvarende sikkerhetsmangler. 
Etter at de ble underrettet av Kommisjonen om deres 
bekymringer for luftfartsselskapets sikkerhetsstandarder, 
tilbakekalte imidlertid Ghanas vedkommende 
myndigheter godkjenningssertifikatet for Meridian 
Airways den 29. juli 2010.

15) Meridian Airways ble hørt av Kommisjonens kontorer 
og vedkommende myndigheter i Belgia, Tyskland og 
Det forente kongerike 12. august 2010. Disse møtene 
gav ingen tilfredsstillende løsning med sikte på utbedring 
av de påviste sikkerhetsmangler på kort sikt. Ghanas 
vedkommende myndigheter avslo å delta på møtet.

16) Kommisjonen merker seg at luftfartsselskapet har 
forpliktet seg til å fortsette med planen for korrigerende 
tiltak. Ved neste møte i Flysikkerhetskomiteen bør 
luftfartsselskapets framskritt i gjennomføringen av 
handlingsplanen for korrigerende tiltak samt eventuelle 
andre utviklinger vurderes.

17) På grunnlag av de felles kriterier er vurderingen 
at Meridian Airways ikke oppfyller de relevante 
sikkerhetsstandarder. Luftfartsselskapet bør underlegges 
et fullstendig driftsforbud og oppføres i vedlegg A.

Airlift International (GH) Ltd

18) Det foreligger bevis på alvorlige sikkerhetsmangler hos 
Airlift International (GH) Ltd, som er sertifisert i Ghana. 
Manglene er påvist ved en inspeksjon på bakken som Det 
forent kongerike har utført innenfor rammen av SAFA-
programmet(1).

19) Vedkommende myndigheter i Det forente kongerike 
har meddelt Kommisjonen at det den 29. juli ble vedtatt 
et umiddelbart driftsforbud for hele flåten til Airlift 
International (GH) som følge av antallet alvorlige og 
vesentlige mangler som er påvist ved inspeksjoner på 
bakken, samt besetningens overtredelser av de gjeldende 
flygetidsbegrensningene.

20) Det forente kongerike anmodet dessuten Kommisjonen 
29. juli 2010 om å ajourføre fellesskapslisten i samsvar 
med artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2111/2005 og 
artikkel 6 i forordning (EF) nr. 473/2006, med henblikk 
på å pålegge et driftsforbud i Den europeiske union for 
hele flåten til Airlift International (GH) Ltd.

21) Som følge av Det forente kongerikets anmodning 
har Kommisjonen rådspurt luftfartsselskapet og 
vedkommende myndigheter som fører tilsyn med det. 
Disse møtene gav ingen forsikring om at de påviste 
sikkerhetsmanglene er utbedret, eller at en egnet 
handlingsplan er iverksatt for å hindre at de opptrer på 
nytt.

22) Airlift International (GH) Ltd og vedkommende 
myndigheter i Ghana ble hørt av Kommisjonens kontorer 
og vedkommende myndigheter i Tyskland og Det 
forente kongerike 18. august 2010. Luftfartsselskapet 
framla dokumenter som viste at de hadde tillatelse til 
å utføre flygninger med fire luftfartøyer av typen DC8-
63F (registreringsmerke 9G-FAB, 9G-TOP, 9G-RAC, 
9G-SIM), men at 9G-FAB og 9G-SIM stod på lager. 
Luftfartsselskapet redegjorde for de sikkerhetsprosesser 
de har iverksatt, men kunne ikke forklare hvorfor 
luftfartøyet 9G-RAC, som ble hentet ut fra lager 
for å utføre flyginger til Det forente kongerike, ikke 
overholdt internasjonale standarder. Luftfartsselskapet 
meddelte at det nylig har forbedret sine kvalitetsstyrings- 
og sikkerhetsstyringsordninger, og at det for tiden 
gjennomgår sine sikkerhetsstyringsprosesser.

(1) CAA-UK-2010-673.
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23) Med hensyn til de tiltak luftfartsselskapet hittil har 
truffet, og på grunnlag av de felles kriterier bør Airlift 
International (GH) Ltd oppføres i vedlegg B, slik at 
flyginger utelukkende kan tillates med luftfartøyet 
med registreringsmerke 9G-TOP. Kommisjonen 
vil gjennomgå situasjonen på nytt på neste møte i 
Flysikkerhetskomiteen –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

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

1.  Vedlegg A erstattes med teksten i vedlegg A til denne 
forordning.

2.  Vedlegg B erstattes med teksten i vedlegg B til denne 
forordning.

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.

Utferdiget i Brussel, 6. september 2010.

 For Kommisjonen,

 på vegne av presidenten

 Siim KALLAS

 Visepresident

________________
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 237 av 8.9.2010, s. 13-27.]

_________




