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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) Fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er 
underlagt driftsforbud i Unionen, omhandlet i kapittel II 
i forordning (EF) nr. 2111/2005, ble opprettet ved 
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 dette grunnlag bør 
fellesskapslisten ajourføres.

3) Kommisjonen har underrettet alle berørte 
luftfartsselskaper enten direkte eller, dersom dette 
ikke var praktisk mulig, gjennom myndighetene som 
har ansvar for regelverksbasert tilsyn med dem, om de 
vesentlige fakta og årsaker som ville bli lagt til grunn for 
en beslutning om å pålegge dem driftsforbud i Unionen 
eller endre vilkårene i et driftsforbud for et luftfartsselskap 
som er oppført på fellesskapslisten.

4) Kommisjonen har gitt berørte luftfartsselskaper 
mulighet til å gjennomgå dokumentene framlagt av 
medlemsstatene, framlegge skriftlige merknader og innen 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 306 av 23.11.2010, s. 44, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2011 av 1. april 2011 
om endring av EØS-avtalens XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 37 av 30.6.2011, s. 41.

(1) EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15.
(2) EUT L 84 av 23.3.2006, s. 14.

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

5) Kommisjonen, og i særskilte tilfeller også enkelte 
medlemsstater, har rådført seg med myndighetene som 
har ansvar for regelverkbasert tilsyn med de berørte 
luftfartsselskapene.

6) Flysikkerhetskomiteen har hørt redegjørelser fra Det 
europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) og Kommisjonen 
om de viktigste driftsmessige konklusjonene fra det 
seneste møtet i den europeiske SAFA-styringsgruppen 
(ESSG) som ble holdt i Wien 28. og 29. oktober 2010. Det 
ble særlig informert om ESSGs godkjenning av at det på 
frivillig basis innføres en kvote på et minste antall årlige 
inspeksjoner som skal gjennomføres av medlemsstatene 
fra og med 2011.

7) Flysikkerhetskomiteen har hørt redegjørelser om analysen 
av rapporter om de omfattende sikkerhetskontrollene som 
Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO) 
har utført innenfor rammen av det verdensomspennende 
kontrollprogram for tilsyn med sikkerhet (USOAP) og 
resultatene av Kommisjonens og ICAOs samarbeid på 
sikkerhetsområdet, særlig om mulighetene for utveksling 
av sikkerhetsopplysninger om nivået av overholdelse 
av internasjonale sikkerhetsstandarder og anbefalte 
framgangsmåter.

8) På bakgrunn av konklusjonene fra ICAOs 
generalforsamling har Kommisjonen gitt Det 
europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) ansvar for å 
koordinere de regelmessige analysene av de omfattende 
sikkerhetskontrollene som Den internasjonale 
organisasjon for sivil luftfart (ICAO) utfører innenfor 
rammen av det verdensomspennende kontrollprogram 
for tilsyn med sikkerhet (USOAP), og som utføres 
med eksperter fra medlemsstatene innenfor rammen av 
en arbeidsgruppe nedsatt av Flysikkerhetskomiteen. 
Medlemsstatene oppfordres til å utpeke eksperter som 
skal bidra til denne viktige oppgaven.

(3) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1071/2010

av 22. november 2010

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) Flysikkerhetskomiteen har fått redegjørelser fra Det 
europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) og Kommisjonen 
om faglige bistandsprosjekter som er gjennomført i stater 
som berøres av forordning (EF) nr. 2111/2005. Komiteen 
er blitt underrettet om at det foreligger ytterligere 
anmodninger om faglig bistand og samarbeid for å 
forbedre de sivile luftfartsmyndighetenes administrative 
og faglige kapasitet med sikte på å løse saker der 
internasjonale standarder ikke er overholdt.

10) Flysikkerhetskomiteen er også blitt underrettet om 
håndhevingstiltak som EASA og medlemsstatene har 
truffet for å sikre kontinuerlig luftdyktighet for og 
vedlikehold av luftfartøyer som er registrert i Unionen og 
som drives av luftfartsselskaper som er sertifisert av sivile 
luftfartsmyndigheter i tredjestater.

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

Luftfartsselskaper i Den europeiske union

12) På bakgrunn av resultater fra SAFA-inspeksjoner på bakken 
av luftfartøyer fra visse luftfartsselskaper i Unionen, samt 
inspeksjoner og undersøkelser foretatt av selskapenes 
nasjonale luftfartsmyndigheter på særlige områder, har 
noen medlemsstater truffet visse håndhevingstiltak. De 
underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen 
om disse tiltakene: Hellas underrettet om at Hellas 
Jets godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC) 
og lisens ble tilbakekalt 2. november 2010 etter at 
luftfartsselskapet innstilte driften 30. april 2010. Tyskland 
underrettet om at luftfartsselskapet ACH Hamburgs AOC 
ble inndratt 27. oktober 2010 og at det 30. september 2010 
ble innført begrensninger i luftfartsselskapet Advance Air 
Luftfahrtgesellschafts AOC som innebærer utelukkelse 
av et luftfartøy med registreringsmerke D-CJJJ. Spania 
bekreftet at Baleares Link Express’ AOC, som har vært 
midlertidig opphevet siden 9. juni 2010, fortsatt er 
opphevet. Sverige underrettet om at Viking Airlines ABs 
AOC ble midlertidig opphevet 29. oktober 2010.

13) Portugal underrettet om at de på grunn alvorlige 
betenkeligheter med driftssikkerheten og den 
kontinuerlige luftdyktigheten til luftfartøyene som drives 
av de to portugisiske luftfartsselskapene Luzair og White, 
og etter samråd med Kommisjonen 25. oktober 2010, 
har besluttet å øke det kontinuerlige tilsynet med disse 
luftfartsselskapene for å sikre at de gjennomfører en 
passende plan for korrigerende tiltak innenfor fastsatte 
frister. Portugal underrettet Flysikkerhetskomiteen om 
visse forbedringer i luftfartsselskapet Whites ytelse. 
Kommisjonen merket seg de varslede tiltakene. EASA 
vil foreta en standardiseringsinspeksjon i Portugal 
innenfor rammen av forordning (EF) nr. 216/2008. 
Flysikkerhetskomiteen vil bli behørig underrettet om 
resultatene fra dette besøket på sitt neste møte.

Luftfartsselskaper fra Den islamske republikk 
Afghanistan

Kam Air

14) Det foreligger bevis på sikkerhetsmangler hos Kam Air 
som er sertifisert i Den islamske republikk Afghanistan. 
Under avgang fra lufthavnen Manston (Det forente 
kongerike) 11. august 2010 slo et Kam Air-luftfartøy av 
typen DC8, med registreringsmerke YA-VIC, halepartiet 
i rullebanen og i gressoverflaten utenfor rullebanen før 
det lettet. Det forente kongerikes undersøkelser av denne 
alvorlige hendelsen konkluderte med at det var alvorlige 
mangler ved driftskontrollen av Kam Airs DC8-flåte. Det 
forente kongerike påla derfor Kam Airs DC 8 et nasjonalt 
driftsforbud fra og med 2. september 2010.

15) I en SAFA-inspeksjon på bakken 16. september 2010 
av et Kam Air-luftfartøy av typen Boeing B767 med 
registreringsmerke YA-KAM avdekket dessuten 
vedkommende myndigheter i Østerrike et betydelig antall 
alvorlige sikkerhetsmangler(1). På grunnlag av resultatene 
fra denne SAFA-inspeksjonen på bakken konkluderte 
Østerrike med at det var alvorlige mangler hos Kam Air 
når det gjelder driftsprosedyrer, utstyr, systemforvaltning 
og lasting av frakt. På bakgrunn av manglene som ble 
påvist under undersøkelsen i Det forente kongerike og 
sammenfallet mellom disse manglene og de som ble 
påvist i SAFA-inspeksjonen på bakken ved lufthavnen 
i Wien, påla Østerrike 17. september 2010 Kam Air et 
nasjonalt driftforbud.

16) I henhold til artikkel 6 i forordning nr. 2111/2005 ble 
Flysikkerhetskomiteen underrettet om tiltakene vedtatt 
av de to medlemsstatene.

17) Vedkommende myndigheter i Den islamske republikk 
Afghanistan (MoTCA) og representanter fra Kam 
Air hadde møte med Kommisjonen og representanter 
fra medlemsstatene 6. oktober 2010 for å drøfte 
omstendighetene rundt Manston-hendelsen og SAFA-
inspeksjonen i Østerrike.

18) På møtet var ikke luftfartsselskapet i stand til å 
påvise at det kan oppfylle relevante internasjonale 
sikkerhetsstandarder. Luftfartøy av typen DC8 hadde blitt 
tatt i bruk i mars 2010 uten tilstrekkelig ledelsestilsyn 
og uten nødvendig opplæring av besetningen som var 
ansatt for å fly luftfartøyet. Besetningen hadde dessuten 
ennå ikke fullført den påkrevde opplæringen, til tross 
for at luftfartøyet fortsatt ble brukt til internasjonale 
kommersielle flyginger. Luftfartsselskapet kunne heller 
ikke bevise at flygebesetningen var innforstått med 
sine oppgaver om bord på tidspunktet for den alvorlige 
hendelsen i Det forente kongerike. Når det gjelder 
luftfartøy av typen Boeing B-767, forklarte Kam Air 

(1) ACG-2010-335.
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at luftfartøyet med registreringsmerke YA-KAM, som 
var gjenstand for inspeksjonen på bakken i Østerrike, 
hadde sin første flyging etter en lang periode på bakken, 
og ikke hadde blitt tilstrekkelig klargjort for drift før 
det ble benyttet til flygingen til Wien. Videre forklarte 
luftfartsselskapet at deres ledelsesressurser ikke hadde 
strukket til etter at DC8 ble tatt i bruk, og at de derfor ikke 
hadde vært i stand til å sikre at det ble foretatt nødvendig 
sikkerhetskontroll før luftfartøyets avgang.

19) Luftfartsselskapet Kam Air ble på anmodning hørt av 
Flysikkerhetskomiteen 9. november 2010. Kam Air 
underrettet Kommisjonen om at det ikke lenger driver 
luftfartøyet av typen DC 8. Kam Air hadde gjennomgått 
hendelsene som førte til driftsforbudene fra Det 
forente kongerike og Østerrike, men kunne ikke påvise 
systematiske mangler hos luftfartsselskapet som kunne 
forklare hvorfor ICAO-standardene ikke var oppfylt.

20) På møtet 6. oktober 2010 kunne ikke MoTCA forklare 
hvorfor det fantes to forskjellige driftsspesifikasjoner for 
Kam Air som ble underskrevet samme dag (29. september 
2010), der DC8 var oppført på den ene, men ikke på den 
andre. Det var derfor uklart hvorvidt Kam Air hadde 
tillatelse til å foreta flyginger med luftfartøyet av typen 
DC8 fra denne datoen. MoTCA kunne dessuten ikke 
påvise resultatene fra eventuell sertifiserings- eller 
tilsynsvirksomhet i forbindelse med Kam Air.

21) Med hensyn til disse funnene og på grunnlag av de felles 
kriterier er vurderingen at luftfartsselskapet Kam Air 
ikke oppfyller de felles kriterier og derfor bør oppføres i 
vedlegg A.

Generelt sikkerhetstilsyn for luftfartsselskaper fra 
Afghanistan

22) Det foreligger bevis på at vedkommende myndigheter 
i Den islamske republikk Afghanistan for tiden verken 
er i stand til å gjennomføre eller håndheve de relevante 
sikkerhetsstandarder, eller føre tilsyn med de luftfartøyer 
som brukes av luftfartsselskaper som omfattes av 
deres reguleringsmyndighet, slik de er forpliktet til i 
henhold til Chicago-konvensjonen. Ifølge MoTCAs 
redegjørelse av 6. oktober 2010 har myndigheten 
for tiden store vanskeligheter med å oppfylle sine 
internasjonale forpliktelser når det gjelder alle viktige 
deler i et sikkerhetssystem. Myndigheten er fullstendig 
avhengig av den ekspertisen som ICAO stiller til 
rådighet for å gjennomføre inspeksjoner, og erklærte 
at den på grunn av mangelen av kvalifisert personale 
har utstedt luftdyktighetsbeviser til enkelte luftfartøyer 
uten å ha foretatt passende inspeksjoner. I tillegg var 
primærlovgivningen om drift av luftfartøyer foreldet 

(1972). Et lovutkast er framlagt for regjeringen for 
godkjenning uten noen angivelse av dato for vedtak. 
Driftsreglene var dessuten ikke bindende, bare veiledende 
rundskriv.

23) MoTCA ble på anmodning hørt av Flysikkerhetskomiteen 
9. november 2010. MoTCA medgav at deres tilsyn så 
langt ikke i tilstrekkelig grad hadde sikret at ICAO-
standardene ble oppfylt av luftfartsselskapene som er 
sertifisert i Afghanistan. MoTCA underrettet imidlertid 
Flysikkerhetskomiteen om at de hadde besluttet å ikke 
utstede flere luftfartssertifikater for luftfartsselskap, at de 
hadde endret ledelsesstrukturen innenfor MoTCA og at 
de hadde innført forbud mot drift av luftfartøyer av typen 
AN 24. I tillegg hadde et nytt sett luftfartsregler nettopp 
blitt innlemmet i lovgivningen, og MoTCA var i ferd med 
å foreta ny sertifisering av luftfartsselskaper i Afghanistan 
i samsvar med disse nye reglene.

24) Kommisjonen merket seg de ekstremt vanskelige 
forholdene som MoTCA arbeidet under, og så positivt på 
vedkommende myndighets vilje til å forbedre situasjonen 
framover. Kommisjonen merket seg imidlertid at MoTCA 
per i dag ikke er i stand til å ivareta sine forpliktelser som 
sertifiseringsmyndighet eller å sikre at deres internasjonale 
luftfartøyer oppfyller internasjonale sikkerhetsstandarder.

25) På bakgrunn av disse funnene og på grunnlag av de felles 
kriterier er vurderingen at alle luftfartsselskaper som 
er sertifisert i Den islamske republikk Afghanistan, bør 
oppføres i vedlegg A.

Luftfartsselskaper fra Republikken Ghana

26) Som følge av tiltakene som ved forordning (EU) 
nr. 791/2010 av 6. september 2010(1) ble pålagt to 
luftfartsselskaper som er sertifisert i Ghana – Meridian 
Airways og Airlift International (GH) Ltd – ble 
vedkommende myndigheter i Republikken Ghana 
(GCAA) på anmodning hørt av Flysikkerhetskomiteen 
10. november 2010.

27) GCAA redegjorde utførlig for de tiltak som hittil er 
truffet for å utbedre manglene som er påvist hos Meridian 
Airways, Air Charter Express og Airlift International, 
og beskrev de forbedringer som er gjort i Ghanas 
tilsynsordning, herunder krav om at alle luftfartsselskaper 
som er sertifisert i Ghana bør utøve sin virksomhet i Ghana. 
GCAA underrettet dessuten Flysikkerhetskomiteen om at 
det er utført en inspeksjon av luftfartøyet av typen DC 8, 
med registreringsmerke 9G-RAC, som drives av Airlift 
International, og bekreftet at manglene som Det forente 
kongerike påviste, er utbedret.

(1) EUT L 237 av 8.9.2010, s. 10.
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28) Kommisjonen merket seg GCAAs vilje til å utbedre sine 
tilsynsmangler ved å investere i ytterligere ressurser, og så 
positivt på beslutningen om å kreve at luftfartsselskaper 
som er sertifisert i Ghana flytter til Ghana og har sitt 
hovedforetak i Ghana slik at GCAA kan sørge for 
tilstrekkelig tilsyn. Før å støtte GCAAs innsats for å 
forbedre sin tilsynsordning, har Kommisjonen anmodet 
om at Det europeiske flysikkerhetsbyrå yter faglig bistand 
gjennom et besøk i begynnelsen av 2011.

Airlift International (GH) Ltd.

29) Luftfartsselskapet Airlift International (GH) Ltd ble på 
anmodning hørt av Flysikkerhetskomiteen 10. november 
2010. Luftfartsselskapet redegjorde for de forbedringer 
som er gjort i deres organisasjonsstruktur, politikk og 
framgangsmåter, ressurser og oppfyllelse av regler. 
Luftfartsselskapet bekreftet at luftfartøyene med 
registreringsmerke 9G-SIM og 9G-FAB fortsatt står på 
bakken i påvente av beslutninger om vedlikeholdstiltak 
for å gjenopprette deres luftdyktighet før de settes i drift 
igjen. Luftfartsselskapet er enig med GCAA i at de på en 
passende måte har utbedret de manglene som ble påvist 
ved 9G-RAC.

30) Kommisjonen merket seg framdriften i luftfartsselskapets 
utbedring av de påviste sikkerhetsmanglene. På bakgrunn 
av disse funnene og på grunnlag av de felles kriterier 
er vurderingen at luftfartøyet av typen DC8 med 
registreringsmerke 9G-RAC, bør fjernes fra vedlegg B og 
tillates å fly i Unionen.

31) Medlemsstatene vil fortsette å kontrollere at 
Airlift International faktisk oppfyller gjeldende 
sikkerhetsstandarder, gjennom å prioritere at inspeksjoner 
på bakken utføres på dette luftfartsselskapets luftfartøyer 
i henhold til forordning (EF) nr. 351/2008, og 
Kommisjonen vil fortsatt nøye overvåke de tiltak som 
Airlift International treffer.

Air Charter Express

32) Det foreligger bevis på sikkerhetsmangler hos Air Charter 
Express, som er sertifisert i Ghana. Manglene er påvist 
ved inspeksjoner på bakken som Belgia, Frankrike, 
Nederland og Det forente kongerike har utført innenfor 
rammen av SAFA-programmet(1).

33) Luftfartsselskapet hadde møte med Kommisjonen og 
medlemsstatene 9. juni 2010 for å drøfte problemene som 
ble avdekket i SAFA-inspeksjonene, og luftfartsselskapet 
godtok å framlegge en plan for korrigerende tiltak for å 
utbedre de påviste manglene.

(1) BCAA-2009-157, BCAA-2010-87, DGAC/F-2009-2422, 
DGAC/F-2009-2651, DGAC/F-2009-2766, DGAC/F-2010-1678, 
DGAC/F-2010-2075, CAA-NL-20109-195, CAA-NL-20109-196, CAA-
UK-2010-923.

34) Luftfartsselskapet Air Charter Express ble på anmodning 
hørt av Flysikkerhetskomiteen 10. november 2010. 
Luftfartsselskapet redegjorde for de tiltak som hittil er 
truffet innenfor planen for korrigerende tiltak, særlig på 
områdene framgangsmåter, driftskontroll, vedlikehold og 
opplæring, og bekreftet at arbeidet med utbedringstiltak 
var i gang.

35) Kommisjonen merket seg luftfartsselskapets 
framskritt og understreket behovet for å sikre at alle de 
utbedringstiltak og forebyggende tiltak som Air Charter 
Express treffer faktisk gjennomføres, for å unngå at de 
samme sikkerhetsmanglene som ble påpekt i forbindelse 
med tidligere inspeksjoner på bakken, oppstår på nytt. 
Medlemsstatene vil fortsette å kontrollere at Air Charter 
Express faktisk oppfyller gjeldende sikkerhetsstandarder, 
gjennom å prioritere at inspeksjoner på bakken utføres 
på dette luftfartsselskapets luftfartøyer i henhold til 
forordning (EF) nr. 351/2008, og Kommisjonen vil 
fortsatt nøye overvåke de tiltak som Air Charter Express 
treffer.

Luftfartsselskaper fra Kasakhstan

36) Kommisjonen har i samsvar med forordning (EF) nr. 
1144/2009 aktivt fortsatt samrådet med vedkommende 
myndigheter i Kasakhstan med henblikk på å følge opp 
framdriften i disse myndighetenes gjennomføring av 
planen for korrigerende tiltak som staten har fastsatt for 
å utbedre manglene som ICAO påviste i sin omfattende 
sikkerhetskontroll i april 2009 innenfor rammen av det 
verdensomspennende kontrollprogram for tilsyn med 
sikkerhet, og særlig de betydelige sikkerhetsmanglene 
som ICAO meddelte alle stater som er parter i Chicago-
konvensjonen.

37) Etter samrådet med Kommisjonen 27. september 2010 
ble vedkommende myndigheter i Kasakhstan (CAC) 
hørt av Flysikkerhetskomiteen 10. november 2010. 
De opplyste at det har vært ytterligere framdrift i 
gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak. Blant 
annet vedtok Kasakhstan en ny luftfartslov 15. juli 2010, 
og det arbeides med over 100 avledede rettsakter som må 
vedtas de neste månedene for at luftfartsloven skal kunne 
gjennomføres.

38) En første lovpakke om arbeidsflyging ble vedtatt 
18. oktober 2010, og samme dag tilbakekalte 
vedkommende myndigheter i Kasakhstan 15 selskapers 
AOC-er – KazAirWest, IJT Aviation, Euro Asia Air 
International, Berkut ZK, Tyan Shan, Kazavia, Navigator, 
Salem, Orlan 2000, Fenix, Association of amateur pilots 
of Kazakhstan, Burundayavia, Sky Service, Aeroprakt 
KZ og Asia Continental Avialines.
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39) Vedkommende myndigheter i Kazakhstan opplyste at to 
av disse luftfartsselskapene, Burundayavia og Euro Asia 
Air International, 28. oktober 2010 hadde anmodet om å 
få tilbake sitt AOC. På møtet med Flysikkerhetskomiteen 
klarte ikke vedkommende myndigheter i Kazakhstan å 
gjøre rede for status for disse selskapenes virksomhet. 
På grunnlag av de felles kriterier er derfor vurderingen at 
Burundayavia og Euro Asia Air International fortsatt bør 
være oppført i vedlegg A.

40) Merknadene og redegjørelsene fra vedkommende 
myndigheter i Kazakhstan (CAC) om selskapene Asia 
Continental Avialines, KazAirWest, Kazavia og Orlan 
2000 inneholder ikke tilstrekkelige opplysninger til å 
bevise at disse selskapene har stanset sin kommersielle 
lufttransportvirksomhet. CAC kunne ikke framlegge 
fullstendig dokumentasjon på disse selskapenes 
sertifikater og godkjenninger etter at deres AOC-er ble 
tilbakekalt. Det finnes blant annet opplysninger om at 
disse selskapene har fløyet store luftfartøyer beregnet 
på transport. På grunnlag av de felles kriterier er derfor 
vurderingen at disse fire selskapene fortsatt bør være 
oppført i vedlegg A.

41) Vedkommende myndigheter i Kazakhstan erklærte 
og framla bevis på at Association of Amateur Pilots of 
Kazakhstan, Aeroprakt KZ, Berkut ZK, IJT Aviation, 
Navigator, Fenix, Salem, Sky Service og Tyan Shan 
Flight Center ikke lenger driver kommersiell lufttransport 
og ikke lenger innehar gyldige lisenser. De anses derfor 
ikke lenger som luftfartsselskaper i henhold til artikkel 2 
bokstav a) i forordning (EF) nr. 2111/2005. På bakgrunn 
av dette og på grunnlag av de felles kriterier er vurderingen 
at disse ni selskapene bør fjernes fra vedlegg A.

42) Kommisjonen støtter den omfattende reformen av 
systemet for sivil luftfart som myndighetene i Kazakhstan 
har påtatt seg, og oppfordrer disse myndighetene til 
fortsatt besluttsom innsats for å gjennomføre planen for 
korrigerende tiltak som er avtalt med ICAO, med særlig 
vekt på de betydelige sikkerhetsmanglene som ikke er 
utbedret samt på fornyet sertifisering av alle operatører 
som de har ansvaret for. Kommisjonen er rede til, på et 
passende tidspunkt og med bistand fra Det europeiske 
flysikkerhetsbyrå og støtte fra medlemsstatene, å foreta 
en vurdering på stedet for å kontrollere framdriften i 
gjennomføringen av handlingsplanen.

Luftfartsselskaper fra Den islamske republikk 
Mauritania

43) Det foreligger bevis på at myndighetene som er ansvarlige 
for tilsynet med luftfartsselskaper som har lisens i Den 
islamske republikk Mauritania, har vist manglende 

evne til å utbedre sikkerhetsmangler, slik det framgår 
av resultatene fra kontrollen av Mauritania som ICAO 
foretok i april 2008 innenfor rammen av det verdens-
omspennende kontrollprogram for tilsyn med sikkerhet 
(USOAP). Sluttrapporten, som ble gjort tilgjengelig i 
mars 2009, avdekket et stort antall alvorlige mangler når 
det gjelder sivile luftfartsmyndigheters evne til å utøve 
sitt ansvar for tilsynet med flysikkerheten. Da ICAO-
kontrollen ble avsluttet, var mer enn 67 % av ICAO-
standardene ikke gjennomført på en tilfredsstillende  
måte. Når det gjelder det avgjørende punktet om utbedring 
av påviste sikkerhetsmangler, rapporterte ICAO at mer 
enn 93 % av ICAO-standardene ikke var gjennomført.

44) Det foreligger bevis på alvorlige sikkerhetsmangler hos 
luftfartsselskapet Mauritania Airways som er sertifisert 
i Mauritania. Manglene er påvist ved inspeksjoner på 
bakken som Frankrike og Spania har utført innenfor 
rammen av SAFA-programmet(1). Mauritania Airways 
har ikke gitt tilfredsstillende svar til myndighetene som 
utførte inspeksjonene og har ikke vist at manglene er blitt 
utbedret på en varig måte.

45) Kommisjonen innledet samråd med vedkommende 
myndigheter Mauritania i februar 2010, der den uttrykte 
alvorlig bekymring for sikkerheten i forbindelse med 
driften av luftfartsselskapene som har lisen i denne 
staten, og ba om ytterligere opplysninger om de tiltak 
vedkommende myndigheter i Mauritania har truffet for 
å utbedre manglene som ble påvist under ICAOs besøk 
og i SAFA-inspeksjonene. Samrådet ble etterfulgt av 
brevveksling i mars og oktober 2010 om de samme 
spørsmålene. Vedkommende myndigheter i Mauritania 
ble dessuten hørt av Flysikkerhetskomiteen 9. november 
2010.

46) Vedkommende myndigheter i Mauritania (ANAC) har 
vist manglende evne til å utbedre de manglene som ICAO 
har påvist, noe som viser seg ved at gjennomføringen av 
handlingsplanen for å utbedre manglene som ICAO har 
påvist, er forsinket. ANAC framla ingen dokumentasjon 
på at de rapporterte manglene er utbedret på en 
tilfredsstillende måte. Loven om sivil luftfart av 1972 
og avledet luftfartslovgivning er for eksempel ennå ikke 
blitt revidert. Det rettslige grunnlaget for sertifisering og 
kontinuerlig luftdyktighet for alle luftfartsselskaper som 
har lisens i Mauritania, oppfyller derfor ikke gjeldende 
internasjonale sikkerhetsstandarder.

(1) DGAC/F-2009-2728; DGAC/F-2010-343; DGAC/F-2010-520, 
DGAC/F-2010-723, DGAC/F-2010-1007, DGAC/F-2010-1294, 
DGAC/F-2010-1573, DGAC/F-2010-1914, DGAC/F-2010-2004; 
AESA-E-2010-46, AESA-E-2010-249; AESA-E-2010-396; 
AESA-E-2010-478.



24.9.2015 Nr. 58/583EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

47) ANAC opplyste at Mauritania Airways for tiden er det 
eneste luftfartsselskapet som er sertifisert i Mauritania, og 
at selskapets AOC ble fornyet 8. juli 2010 for en begrenset 
periode på seks måneder, som utløper 31. desember 2010. 
ANAC framla imidlertid ingen bevis på at det er utført 
kontroller før fornyelsen samt nærmere opplysninger om 
eventuelle handlingsplaner som skal sikre at de påviste 
sikkerhetsmanglene utbedres på en effektiv og varig måte. 
Det ble blant annet ikke framlagt bevis på godkjenning av 
operatørens driftshåndbok, operatørens minste utstyrsliste, 
operatørens håndbok for styring av vedlikehold eller 
håndboken til vedlikeholdsorganisasjonen.

48) Mauritania Airways ble hørt av Flysikkerhetskomiteen 
9. november 2010, og opplyste at luftfartsselskapet 
har iverksatt en rekke korrigerende tiltak for å utbedre 
manglene som ble påvist i SAFA-inspeksjonene på 
bakken og ved den interne undersøkelsen som følge 
av ulykken til deres luftfartøy i juli 2010. Mauritania 
Airways kunne imidlertid ikke dokumentere at disse 
tiltakene har gitt resultater så langt. Selskapet kunne heller 
ikke dokumentere at det innehar ovennevnte nødvendige 
godkjenninger.

49) Mauritania Airways bekreftet at et luftfartøy av typen 
Boeing B737-700 med registreringsmerke TS-IEA 
som ble drevet av Mauritania Airways var innblandet 
i en ulykke 27. juli 2010, som førte til flere skadde 
samt betydelig skade på luftfartøyet som har vært til 
reparasjon siden den gang. Foreløpige opplysninger fra 
luftfartsselskapet avdekket flere mangler, blant annet et 
avvik i forlengelsen av forkantklaffene samt en ikke-
stabilisert innflyging.

50) Mauritanias vedkommende myndigheter (ANAC) 
har ikke vist at de er i stand til å ivareta sitt ansvar for 
sikkerhetstilsynet med luftfartsselskaper som er sertifisert 
i Mauritania. På denne bakgrunn og på grunnlag av de 
felles kriterier er vurderingen at alle luftfartsselskaper 
som er sertifisert i Mauritania, bør oppføres i vedlegg A.

51) Kommisjonen oppfordrer Mauritanias vedkommende 
myndigheter (ANAC) til aktivt å fortsette med 
gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak som er 
framlagt for ICAO, og er rede til å yte støtte ved behov. 
Kommisjonen er blant annet rede til, med bistand fra Det 
europeiske flysikkerhetsbyrå og støtte fra medlemsstatene, 
å foreta en vurdering på stedet for å kontrollere framdriften 
i gjennomføringen av handlingsplanen.

Ukrainian Mediterranean Airlines

52) Ukrainian Mediterranean Airlines som er sertifisert i 
Ukraina ble på anmodning hørt av Flysikkerhetskomiteen 
9. november 2010. Luftfartsselskapet opplyste at det er 
i ferd med å fornye sin flåte og at luftfartøyer av typen 
DC-9 ikke lenger er i drift. Ukrainian Mediterranean 
Airlines framla imidlertid ikke de fullstendige og aktuelle 
driftsspesifikasjonene som er knyttet til det nåværende 
godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap, og kunne 
under høringen ikke gjøre rede for den flåten som for tiden 
er i drift. Det ble dessuten bekreftet at vedkommende 
myndigheter i Ukraina foretar en kontroll av Ukrainian 
Mediterranean Airlines som et ledd i framgangsmåten for 
fornyelse av selskapets AOC, som utløper 28. november 
2010, og at denne framgangsmåten ennå ikke er fullført. 
På grunnlag av de felles kriterier er derfor vurderingen 
at Ukrainian Mediterranean Airlines fortsatt bør være 
oppført i vedlegg B.

53) Redegjørelser som sendes inn etter høringen av 
luftfartsselskapet, vil bli undersøkt av Kommisjonen 
og Flysikkerhetskomiteen på det neste møte i 
Flysikkerhetskomiteen.

Air Algérie

54) Etter vedtakelsen av forordning (EU) nr. 590/2010(1) har 
luftfartsselskapet Air Algérie utført en rekke inspeksjoner 
av sine luftfartøyer før avgang til bestemmelsessteder i 
Unionen. I september 2010 satte dessuten vedkommende 
myndigheter i Algerie sammen lag av teknikere for 
på grunnlag av SAFAs metode å utføre inspeksjoner 
(såkalte SANAA-inspeksjoner) av luftfartøyer drevet av 
selskapet Air Algérie, særlig de som brukes til flyginger 
til Unionen. Denne samordnede innsatsen bør gjøre 
det mulig å oppdage og utbedre en rekke mangler før 
luftfartøyets avgang. Resultatene fra disse inspeksjonene 
reiser imidlertid visse spørsmål om kvaliteten på 
luftfartsselskapets vedlikeholdsvirksomhet.

55) Som fastsatt i forordning (EU) nr. 590/2010 og fram 
til møtet i Flysikkerhetskomiteen 10. november 
2010 framla Algeries sivile luftfartsmyndigheter fire 
månedlige rapporter for juni, juli, august og september 
2010. I disse rapportene ble det lagt vekt på resultatene 
fra sikkerhetstilsynet med Air Algéries virksomhet 
samt manglene som ble påvist i inspeksjonene som ble 
utført av Air Algéries inspektører på luftfartsselskapets 
luftfartøyer. Rapportene inneholder imidlertid ingen 
opplysninger om at vedkommende myndigheter i Algerie 
har foretatt en risikovurdering eller om hvordan det 
tas hensyn til resultatene av en slik risikovurdering i 
planleggingen av og framgangsmåten for tilsyn.

(1) EUT L 170 av 5.7.2010, s. 9.
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56) I betraktning av de gjentatte manglene på områdene 
kontinuerlig luftdyktighet, vedlikehold, drift og 
sikkerheten for frakten om bord, som ble påvist i 
SAFA- og SANAA-inspeksjonene samt i Air Algéries 
interne inspeksjoner, og for å oppnå ytterligere 
opplysninger om de månedlige rapportene, ble det 
holdt samråd mellom vedkommende myndighet og 
luftfartsselskapet 11. oktober 2010, der Det europeiske 
flysikkerhetsbyrå og en medlemsstat deltok. På dette 
møtet merket Kommisjonen seg Algeries vedkommende 
myndigheters vilje til å foreta en omfattende analyse av de 
grunnleggende årsakene og til å framlegge en solid plan 
for korrigerende tiltak samt alle relevante opplysninger 
om de tiltak som Algeries vedkommende myndigheter og 
Air Algérie har truffet for å finne en varig løsning. En 
plan for korrigerende tiltak godkjent av vedkommende 
myndigheter i Algerie ble framlagt for Kommisjonen 
20. oktober 2010.

57) Air Algérie framla en ytterligere forbedret plan 
for korrigerende tiltak for Flysikkerhetskomiteen 
10. november 2010. Flysikkerhetskomiteen anerkjente 
den innsats luftfartsselskapet har gjort for å utbedre de 
påviste sikkerhetsmanglene, og oppfordret vedkommende 
myndigheter i Algerie til å øke tilsynsvirksomheten 
for å sikre at relevante sikkerhetsstandarder oppfylles. 
På møtet i Flysikkerhetskomiteen uttrykte Algeries 
vedkommende myndigheter ønske om ytterligere å styrke 
sin kapasitet gjennom et partnerskapsprosjekt. For å støtte 
Algeries vedkommende myndigheter i deres streben etter 
å forbedre sin evne til å ivareta sitt ansvar, vil et besøk for 
å yte faglig bistand bli gjennomført i februar 2011, under 
ledelse av Det europeiske flysikkerhetsbyrå.

58) I mellomtiden fortsetter medlemsstatene grundig 
overvåking av Air Algéries ytelse innenfor rammen av 
forordning (EF) nr. 351/2006 for å danne grunnlag for 
en ny vurdering av denne saken på det neste møtet i 
Flysikkerhetskomiteen.

Luftfartsselskaper fra Republikken Kongo

59) I henhold til forordning (EF) nr. 1144/2009(1) er alle 
luftfartsselskaper som er sertifisert i Republikken Kongo 
underlagt driftsforbud i Unionen og oppført i vedlegg A.

60) Kommisjonen underrettet Flysikkerhetskomiteen 
om resultatene fra Det europeiske flysikkerhetsbyrås 
besøk i Republikken Kongo for å yte faglig bistand 

(1) EUT L 312 av 27.11.2009, s. 16.

i februar 2010, som følge av ICAOs USOAP-
kontroll i november 2008. ICAOs USOAP-kontroll 
avdekket betydelige sikkerhetsmangler på områdene 
luftfartsoperasjoner, sertifisering og tilsyn som utføres 
av de sivile luftfartsmyndigheter i Republikken Kongo 
(ANAC) samt et høyt nivå av manglende gjennomføring 
av sikkerhetsstandarder (76,89 %). De betydelige 
sikkerhetsmanglene er ennå ikke utbedret. I forbindelse 
med besøket for å yte faglig bistand ble det konstatert 
at ANAC hadde gjort en tydelig innsats på alle nivåer 
for å gjennomføre en plan for korrigerende tiltak og 
hadde vist sterk vilje til å løse de sikkerhetsproblemene 
som ble framhevet i ICAO-kontrollen. Kommisjonen 
er tilfreds med disse oppmuntrende initiativene og vil 
fortsatt nøye overvåke ANACs framdrift i den faktiske 
gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak, for 
å sikre at de nåværende sikkerhetsmanglene utbedres så 
snart som mulig.

61) Luftfartsselskapet Equaflight Service, som er sertifisert av 
ANAC, ble på anmodning hørt av Flysikkerhetskomiteen 
10. november 2010. Luftfartsselskapet redegjorde 
for sin virksomhet og underrettet om framdriften i 
gjennomføringen av handlingsplanen.

62) Luftfartsselskapet Trans Air Congo, som er sertifisert av 
ANAC, ble på anmodning hørt av Flysikkerhetskomiteen 
10. november 2010. Luftfartsselskapet redegjorde 
for sin virksomhet og underrettet om framdriften i 
gjennomføringen av handlingsplanen.

63) Flysikkerhetskomiteen tok framdriftsrapporten til 
etterretning. Luftfartsselskapenes redegjørelser 
bekreftet imidlertid ikke at disse selskapene på 
nåværende tidspunkt oppfyller gjeldende ICAO-
sikkerhetsstandarder. På grunnlag av de felles kriterier og 
i påvente av den faktiske gjennomføringen av passende 
planer for korrigerende tiltak for å utbedre de betydelige 
sikkerhetsmanglene som ICAO har påpekt, og i mangel 
av betydelig framdrift i utbedringen av de manglene som 
ble påvist i ICAO-kontrollen, er dessuten vurderingen 
at vedkommende myndigheter i Republikken Kongo på 
det nåværende tidspunkt ikke er i stand til å gjennomføre 
og håndheve de gjeldende sikkerhetsstandardene når det 
gjelder alle luftfartsselskaper som de har tilsyn med. Alle 
luftfartsselskaper som er sertifisert av disse myndighetene 
bør derfor fortsatt være oppført i vedlegg A.

64) Kommisjonen vil aktivt fortsette samrådet med 
vedkommende myndigheter i Republikken Kongo om de 
tiltak myndighetene har truffet for å bedre flysikkerheten 
og er villig til å foreta et andre besøk for å yte faglig 
bistand i 2011 med det formål å bygge opp Kongos 
administrative og faglige kapasitet innen sivil luftfart.
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Luftfartsselskaper fra Republikken Kirgisistan

65) Vedkommende myndigheter i Kirgisistan ble på 
anmodning hørt av Flysikkerhetskomiteen 10. november 
2010. De opplyste at de gjør framskritt i en omfattende 
reform av sin luftfartssektor som startet i 2006 med sikte 
på å øke flysikkerheten. Vedkommende myndigheter er 
blant annet i ferd med å bygge opp kapasiteten gjennom å 
ansette flere kvalifiserte inspektører, noe man vil fortsette 
med de neste månedene. Statens luftfartslovgivning 
blir nå revidert med henblikk på å sikre samsvar med 
internasjonale sikkerhetsstandarder innen november 
2011.

66) Vedkommende myndigheter i Kirgisistan opplyste at de 
hadde utstedt et nytt AOC til luftfartsselskapet CAAS. 
På grunnlag av de felles kriterier er derfor vurderingen at 
CAAS bør oppføres i vedlegg A.

67) Vedkommende myndigheter i Kirgisistan opplyste 
dessuten at de har midlertidig opphevet AOC-et til tre 
luftfartsselskaper – Itek Air, TransAero og Asian Air. 
I tillegg opplyste de at de har truffet håndhevingstiltak 
overfor følgende selskaper: Golden Rules Airlines, 
Kyrgyzstan Airline, Max Avia og Tenir Airlines. 
Myndighetene kunne imidlertid ikke bevise at disse 
selskapenes lisenser eller AOC-er var tilbakekalt. På 
grunnlag av de felles kriterier er derfor vurderingen 
at disse luftfartsselskapene fortsatt bør være oppført i 
vedlegg A.

68) Ettersom Kommisjonen så langt ikke har mottatt 
bevis på den fullstendige gjennomføringen av egnede 
utbedringstiltak hos luftfartsselskaper som er sertifisert 
i Kirgisistan eller hos tilsynsmyndighetene for disse 
luftfartsselskapene, er vurderingen på grunnlag av de 
felles kriterier at disse luftfartsselskapene fortsatt bør 
være oppført i vedlegg A.

69) Kommisjonen oppfordrer vedkommende myndigheter i 
Kirgisistan til fortsatt innsats for å utbedre alle mangler 
som ble påvist i kontrollen som ICAO utførte i april 2009 
som et ledd i det verdensomspennende kontrollprogram for 
tilsyn med sikkerhet (USOAP). Europakommisjonen er 
rede til, med bistand fra Det europeiske flysikkerhetsbyrå 
og med støtte fra medlemsstatene, å foreta en vurdering 
på stedet så snart gjennomføringen av handlingsplanene 
som er framlagt for ICAO er tilstrekkelig i gang. 
Formålet med besøket vil være å kontrollere hvordan 
vedkommende myndigheter og foretakene som de har 
tilsyn med, anvender gjeldende sikkerhetskrav.

Luftfartsselskaper fra Republikken Gabon

70) Gabons vedkommende myndigheter (ANAC) holdt 26. 
oktober 2010 samråd med Kommisjonen, Det europeiske 

flysikkerhetsbyrå og vedkommende myndigheter i 
Frankrike for å redegjøre for framdriften så langt. 
ANAC opplyste at den rettslige rammen nå revideres, 
med en reform av lovgivningen for sivil luftfart, som 
medfører følgende tiltak: a) en omorganisering av ANAC 
som forventes å bli vedtatt senest 31. desember 2010, 
b) gradvis fastsettelse av et omfattende sett med gabonske 
luftfartsregler (RAG) som vil tre i kraft etappevis i løpet 
av 2011. ANAC underrettet om ytterligere oppbygging 
av kapasiteten gjennom ansettelse av flere inspektører. 
ANAC rapporterte også om framdrift i tilsynet med 
luftfartsselskapene og anvendelsen av gjeldende 
sikkerhetsregler (RACAM), som kom til uttrykk gjennom 
den midlertidige opphevingen av luftfartsselskapet 
Air Services’ AOC 30. juli 2010, og den midlertidige 
opphevingen av luftfartsselskapet Allegiances AOC 
mellom 22. august og 2. september 2010.

71) ANAC påviste imidlertid ikke at egnede utbedringstiltak 
hadde blitt gjennomført før luftfartsselskapet Allegiance 
fikk tilbake sitt AOC. Antallet og arten av noen av de 
påviste manglene tilsier at ytterligere håndhevingstiltak 
kan være nødvendig, dersom luftfartsselskaper som 
er sertifisert i Gabon unnlater å anvende gjeldende 
sikkerhetsstandarder.

72) Ettersom Kommisjonen så langt ikke har mottatt bevis på 
den fullstendige gjennomføringen av egnede korrigerende 
og forebyggende tiltak hos de luftfartsselskaper som er 
oppført på fellesskapslisten og hos tilsynsmyndighetene 
for disse luftfartsselskapene, er vurderingen på grunnlag 
av de felles kriterier at disse luftfartsselskapene fortsatt 
bør være underlagt enten et driftsforbud (vedlegg A) eller 
driftsbegrensninger (vedlegg B).

73) ANAC underrettet om utstedelsen av et nytt AOC til 
luftfartsselskapet Afric Aviation 25. september 2010, uten 
å framlegge bevis på at sertifiseringen av og tilsynet med 
dette luftfartsselskapet fullstendig oppfyller gjeldende 
internasjonale sikkerhetsstandarder. På grunnlag av de 
felles kriterier er derfor vurderingen at Afric Aviation bør 
oppføres i vedlegg A.

74) Medlemsstatene vil fortsette å overvåke ytelsen til 
luftfartsselskaper som er sertifisert i Gabon gjennom 
målrettede inspeksjoner på bakken som er utført innenfor 
rammen av SAFA-programmet, med henblikk på å 
overvåke at deres drift og vedlikehold oppfyller gjeldende 
sikkerhetsstandarder på en varig måte. Dersom det i 
inspeksjonene på bakken avdekkes sikkerhetsmangler, 
vil Kommisjonen måtte vurdere tiltakene som gjelder 
for disse selskapene på nytt på det neste møtet i 
Flysikkerhetskomiteen.
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Luftfartsselskaper fra Republikken Filippinene

75) I oktober 2010 foretok Kommisjonen, med bistand fra 
Det europeiske flysikkerhetsbyrå og vedkommende 
myndigheter i Tyskland og Spania, et kontrollbesøk på 
Filippinene for å vurdere framdriften for vedkommende 
myndigheter på Filippinene (CAAP) og visse flyselskaper 
de har tilsyn med i gjennomføringen av de tiltak som er 
truffet for å utbedre sikkerhetsmanglene beskrevet i 
forordning (EU) nr. 273/2010.

76) Vurderingsrapporten bekrefter at den sivile 
luftfartsmyndigheten på Filippinene, under ledelse av sin 
nye generaldirektør, siden april 2010 har gjennomført en 
rekke omfattende reformer av Republikken Filippinenes 
luftfartstilsyn. De tiltak som er vedtatt går i riktig retning 
og vil, når de faktisk er gjennomført på en varig måte, 
bidra vesentlig til oppfyllelsen av sikkerhetsstandardene 
fastsatt av Den internasjonale organisasjon for sivil 
luftfart (ICAO). Tiltakene innebærer blant annet a) en 
omarbeiding av eksisterende gjennomføringsregler for 
loven om sivil luftfart, b) en fullstendig gjennomgåelse 
av de eksisterende reglene for sivil luftfart, c) 
utnevnelse av et betydelig antall personer etter skjerpede 
kvalifikasjonskriterier, d) videreføring av omfattende 
opplæringsprogrammer for nyansatte, e) modernisering 
av anleggene og innføring av informasjonssystemer for 
kontroll av godkjenninger og lisenser, f) sertifisering 
av luftfartsselskaper som, til tross for at de utøver 
kommersiell virksomhet, ennå ikke ser sertifisert i 
samsvar med gjeldende luftfartsregler, g) utarbeiding 
av omfattende tilsynsplaner, herunder alle aspekter 
ved operasjonene og h) utbedring av eventuelle påviste 
sikkerhetsmangler.

77) I rapporten understrekes det også at til tross all den vilje 
og innsats CAAP har investert siden april 2010, kunne 
ikke disse omfattende reformene fullføres på noen 
få måneder, blant annet på grunn av den langvarige 
framgangsmåten for utnevnelse og ansettelse på 
Filippinene, som er utenfor CAAPs ansvar, og mangelen 
av egnede ressurser som følger av dette. Mer tid er 
nødvendig for at framdriften skal bli varig og resultatene 
kunne anerkjennes. Til tross for at CAAP har truffet 
tiltak for å utbedre de betydelige sikkerhetsmanglene 
som ICAO underrettet alle signatarstater om i 2009, har 
framdriften så langt ikke vært tilstrekkelig til å utbedre 
de betydelige sikkerhetsmanglene. Tilsvarende er de 
tiltak som CAAP har truffet for å utbedre manglene 
som FAA underrettet om i 2007, så langt ikke vært 
tilstrekkelige til at US FAA anser dem for å oppfylle 
internasjonale sikkerhetsstandarder (kategori 1). På 
denne bakgrunn er vurderingen på nåværende tidspunkt 
at alle luftfartsselskaper som er sertifisert Republikken 
Filippinene fortsatt bør være oppført i vedlegg A.

78) Kommisjonen oppfordrer Filippinene til å følge tidsplanen 
for gjennomføring av sine forpliktelser overfor det 
internasjonale samfunn, særlig med hensyn til utbedring 
av de betydelige sikkerhetsmanglene som ICAO har 
underrettet om. For å oppnå dette er det avgjørende at 
CAAP fortsetter å opptre selvstendig og sørger for å 
ansette nok personale med tilstrekkelig kompetanse til 
å ivareta sitt ansvar overfor det internasjonale samfunn 
og sikre et strengt tilsyn i samsvar med gjeldende 
sikkerhetsstandarder. CAAP trenger støtte fra den 
filippinske regjeringen for å nå disse målene.

Luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon

79) Etter vedtakelsen av forordning (EU) nr. 590/2010 
underrettet vedkommende myndigheter i Den russiske 
føderasjon Kommisjonen om at alle driftsbegrensninger 
som luftfartsselskapet YAK Service var underlagt, ble 
fjernet 11. august 2010 som følge av tilfredsstillende 
resultater fra myndighetenes tilsynsvirksomhet. 
Kommisjonen mottok imidlertid ikke de resultatene 
den hadde anmodet om fra kontrollen av korrekt 
gjennomføring av utbedringstiltakene samt av 
sertifiseringen i samsvar med ICAO-standarder av utstyr 
installert om bord på de av luftfartsselskapets luftfartøyer 
som brukes til internasjonale flyginger.

80) Som et ledd i den kontinuerlige overvåkingen av 
ytelsen til luftfartsselskaper som flyr til Unionen, 
og på grunnlag av resultatene fra inspeksjoner på 
bakken som er utført på disse luftfartsselskapenes 
fartøyer, underrettet Kommisjonen 11. oktober 2010 
vedkommende myndigheter i Den russiske føderasjon om 
resultatene fra slike inspeksjoner som er utført på russiske 
luftfartsselskaper i løpet av de foregående 12 måneder.

81) Ifølge disse resultatene er det for visse russiske 
luftfartsselskaper, om enn på grunnlag av et begrenset 
antall inspeksjoner, konstatert et vedvarende antall 
mangler som tilsvarer to betydelige eller større 
mangler per inspeksjon i løpet av de siste to årene. 
Disse resultatene viser at det er behov for forbedringer 
dersom disse luftfartsselskapene fullt ut skal oppfylle 
internasjonale sikkerhetsstandarder. Det ble holdt samråd 
mellom Kommisjonen og vedkommende myndigheter i 
Den russiske føderasjon i Moskva 18. oktober 2010 om 
de russiske luftfartsselskapenes sikkerhetsnivå. På dette 
møtet samtykket Den russiske føderasjons vedkommende 
myndigheter i å framlegge følgende opplysninger for 
Kommisjonen: a) dokumentasjonen om Yak Service som 
det ble anmodet om 2. september 2010 (oversendelse på 
engelsk av resultatene fra all tilsynsvirksomhet med hensyn 
til kontroll av korrekt gjennomføring av utbedringstiltak 
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 samt sertifiseringen etter ICAO-standarder av alt utstyr 
som er installert om bord på de av luftfartsselskapets 
fartøyer som brukes til internasjonale flyginger; selskapets 
nye AOC utstedt etter at driftsbegrensningene ble fjernet 
samt driftsspesifikasjonene, b) resultatene fra russiske 
myndigheters tilsyn med russiske luftfartsselskaper, som 
Kommisjonen har mottatt SAFA-inspeksjonsrapporter 
og –analyser fra. På dette møtet opplyste dessuten 
vedkomende myndigheter i Den russiske føderasjon 
at de ville framlegge for Kommisjonen rapporter og 
analyser av resultatene (hendelser, metode for utregning 
av forholdstall osv.) fra inspeksjonene på bakken som 
er utført på EU-selskapers luftfartøyer som flyr til Den 
russiske føderasjon.

82) Etter dette møtet oversendte vedkommende myndigheter 
i Den russiske føderasjon 25. oktober dokumenter om 
Yak Service der det framgikk at noe av utstyret som er 
montert om bord på luftfartøyer som er drevet av YAK 
Service var blitt sertifisert på nytt av den mellomstatlige 
luftfartskomité (MAK). På møtet i Flysikkerhetskomiteen 
10. november 2010 framla imidlertid ikke vedkommende 
myndigheter i Den russiske føderasjon bevis på at alle 
luftfartøyer som drives av YAK Service er utstyrt med 
obligatorisk funksjonsdyktig utstyr som er påkrevd 
av ICAO og som er nødvendig for internasjonal 
kommersiell lufttransport. To luftfartøyer oppført i 
dette luftfartsselskapets AOC, med registreringsmerke 
RA-87648 og RA-88308, bør derfor ikke fly til Den 
europeiske union. Medlemsstatene vil fortsette å 
kontrollere Yak Services faktiske overholdelse av de 
gjeldende sikkerhetsstandardene gjennom å prioritere 
inspeksjoner på bakken av dette luftfartsselskapets 
luftfartøyer i henhold til forordning (EF) nr. 351/2008.

83) På møtet i Flysikkerhetskomiteen framla ikke 
vedkommende myndigheter i Den russiske føderasjon 
bevis på resultatene fra deres tilsyn med ulike 
luftfartsselskaper som er sertifisert i Den russiske 
føderasjon, slik Kommisjonen hadde anmodet.

84) På møtet i Flysikkerhetskomiteen bekreftet dessuten 
vedkommende myndigheter i Den russiske føderasjon 
at følgende luftfartøyer fortsatt vil være utelukket fra 
internasjonal kommersiell lufttransport, ettersom de ikke 
påmontert det utstyret som ICAO krever:

a)  Aircompany Yakutia: Antonov AN-140: RA-41250; 
AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-
47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660.

b) Atlant Soyuz: Tupolev TU-154M: RA-85672 og 
RA-85682, som tidligere ble brukt av Atlant Soyuz, 
brukes nå av andre luftfartsselskaper sertifisert i Den 
russiske føderasjon.

c)  Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 og RA-
85774, Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88300 og 
RA-88186, Yak-40K: RA-21505, RA-98109 og RA-
8830, Yak-42D: RA-42437, alle (22) helikoptre av 
typen Kamov Ka-26 (registreringsmerke ukjent), alle 
(49) helikoptre av typen Mi-8 (registreringsmerke 
ukjent), alle (11) helikoptre av typen Mi-171 
(registreringsmerke ukjent), alle (8) helikoptre av 
typen Mi-2 (registreringsmerke ukjent), alle (1) 
helikoptre av typen EC-120B: RA-04116.

d)  Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, 
RA-85494 og RA-85457.

e)  Krasnoyarsky Airlines: Luftfartøyet av typen TU-
154M RA-85682 som tidligere var oppført på 
Krasnoyarsky Airlines’ AOC, som ble tilbakekalt i 
2009, brukes nå av Atlant Soyuz, luftfartøy av samme 
type med registreringsmerke RA-85682 brukes av 
et annet luftfartsselskap sertifisert i Den russiske 
føderasjon.

f)  Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, 
RA-42336, RA-42350, RA-42538 og RA-42541, 
luftfartøy av samme type RA-42526 er av finansielle 
årsaker ikke i bruk på det nåværende tidspunkt.

g)  Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; 
alle TU-134 (registreringsmerke ukjent), alle 
Antonov An-24 (registreringsmerke ukjent); alle An-2 
(registreringsmerke ukjent), alle helikoptre av typen 
Mi-2 (registreringsmerke ukjent), alle helikoptre av 
typen Mi-8 (registreringsmerke ukjent).

h)  Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-
85619, RA-85622 og RA-85690.

i)  Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42374, 
RA-42433 og RA-42347 brukes av et annet russisk 
luftfartsselskap, Tupolev TU-134A: RA-65970, 
RA-65691, RA-65973, RA-65065 og RA-65102; 
Antonov AN-24RV: RA-46625 og RA-47818 brukes 
nå av et annet russisk luftfartsselskap.

j)  Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85508 
(luftfartøyene med registreringsmerke RA-85319, 
RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374 og 
RA-85432 er av finansielle årsaker ikke i bruk på det 
nåværende tidspunkt).
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k)  UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85733, RA-85755, 
RA-85806, RA-85820, alle (24) TU-134: RA-65024, 
RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-
65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-
65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, 
RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-
65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902 og RA-
65977, luftfartøyene RA-65143 og RA-65916 brukes 
av et annet russisk luftfartsselskap, alle (1) TU-134B: 
RA-65726, alle (10) Yakovlev Yak-40: RA-87348 
(av finansielle årsaker ikke i bruk på det nåværende 
tidspunkt), RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-
88209, RA-88227 og RA-88280, luftfartøy av samme 
type RA-87292 og RA-88244 er tatt ut av drift, alle 
helikoptre av typen Mil-26: (registreringsmerke 
ukjent), alle helikoptre av typen Mil-10: 
(registreringsmerke ukjent), alle helikoptre av typen 
Mil-8 (registreringsmerke ukjent), alle helikoptre 
av typen AS-355 (registreringsmerke ukjent), alle 
helikoptre av typen BO-105 (registreringsmerke 
ukjent), luftfartøyet av typen AN-24B, RA-46388 og 
RA-87348 er av finansielle årsaker ikke i bruk, RA-
46267 og RA-47289 og luftfartøy av typen AN-24RV 
RA-46509, RA-46519 og RA-47800 brukes av et 
annet russisk luftfartsselskap.

l)  Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65979, 
luftfartøyene RA-65904, RA-65905, RA-65911, 
RA-65921 og RA-65555 brukes av et annet russisk 
luftfartsselskap, Ilyushin IL-18: RA-75454 brukes 
av et annet russisk luftfartsselskap, Yakovlev Yak-
40: RA-87203, RA-87968, RA-87971, RA-87972 og 
RA-88200 brukes av et annet russisk luftfartsselskap.

m)  Russair: luftfartøy av typen Tupolev TU-134A3 
med registreringsmerke RA 65124; TU-154 med 
registreringsmerke RA-65124.

85) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen merket 
seg redegjørelsen og merknadene til vedkommende 
myndigheter i Den russiske føderasjon, og vil etterstrebe 
en varig utbedring av sikkerhetsmanglene som ble påvist 
i SAFA-inspeksjoner på bakken gjennom ytterligere 
faglig samråd Den russiske føderasjons vedkommende 
myndigheter. I mellomtiden vil medlemsstatene fortsette å 

kontrollere at russiske luftfartsselskaper faktisk oppfyller 
de gjeldende sikkerhetsstandardene gjennom å prioritere 
inspeksjoner på bakken av dette luftfartsselskapets 
luftfartøyer i henhold til forordning (EF) nr. 351/2008, 
og Kommisjonen vil fortsatt nøye overvåke de tiltak som 
treffes.

Generelle betraktninger om de andre luftfarts-
selskapene i vedlegg A og B

86) 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 øvrige luftfartsselskapene som er oppført på 
fellesskapslisten som ble ajourført 6. september 2010, 
eller hos myndighetene som er ansvarlige for tilsynet 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).

87) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra 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 den tredje dag 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, 22. november 2010.

 For Kommisjonen,
 på vegne av presidenten

 Siim KALLAS

 Visepresident

_____________
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 306 av 23.11.2010, s. 55-67.]

_______________




