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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1318/2014 

av 11. desember 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper 

som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet(*) 

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 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006(2) ble fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt 

driftsforbud i Unionen, omhandlet i kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005, 

opprettet. 

2) I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2111/2005 har visse medlemsstater samt Det europeiske 

flysikkerhetsbyrå («EASA») underrettet Kommisjonen om opplysninger som er relevante for ajourføringen av nevnte 

liste. Relevante opplysninger er også oversendt av visse tredjestater. På grunnlag av disse opplysningene bør felles-

skapslisten ajourføres. 

3) Kommisjonen har underrettet alle berørte luftfartsselskaper direkte eller 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, 

inngi skriftlige merknader og gi Kommisjonen og komiteen nedsatt ved rådsforordning (EØF) nr.  3922/1991 

(«Flysikkerhetskomiteen»)(3) en muntlig redegjørelse. 

5) Flysikkerhetskomiteen har mottatt ajourførte opplysninger fra Kommisjonen om felles samråd, innenfor rammen av 

forordning (EF) nr. 2111/2005 og dens gjennomføringsforordning (EF) nr. 473/2006(4), som pågår med vedkommende 

myndigheter og luftfartsselskaper i statene Angola, Botswana, Georgia, Republikken Guinea, India, Indonesia, Kasakh-

stan, Republikken Kirgisistan, Libanon, Libya, Madagaskar, Den islamske republikk Mauritania, Mosambik, Nepal, 

Filippinene, São Tomé og Príncipe, Sudan og Zambia. Flysikkerhetskomiteen har også mottatt opplysninger fra Kommi-

sjonen om Afghanistan, Ghana, Iran og Nord-Korea. Flysikkerhetskomiteen har også mottatt ajourførte opplysninger fra 

Kommisjonen om faglige samråd med Den russiske føderasjon. 

6) Flysikkerhetskomiteen har hørt redegjørelser fra EASA om resultatene av revisjonsrapportanalysen utført av Den 

internasjonale organisasjon for sivil luftfart («ICAO») innenfor rammen av ICAOs program for sikkerhetstilsyn 

(USOAP). Medlemsstatene ble oppfordret til å prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som har fått lisens 

i stater der ICAO har påvist alvorlige sikkerhetsproblemer, eller der EASA har konkludert med betydelige svakheter i 

sikkerhetstilsynsordningen. I tillegg til de samråd som Kommisjonen har gjennomført i henhold til forordning (EF) 

nr. 2111/2005, vil prioritering av inspeksjoner på bakken gjøre det mulig å framskaffe ytterligere opplysninger om 

sikkerhetsnivået hos luftfartsselskaper som har lisens i nevnte stater.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 355 av 12.12.2014, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

4.8.2016, s. 68. 

(1) EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 2006 om opprettelse av fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 84 av 23.3.2006, s. 14.) 

(3) Rådsforordning (EØF) nr. 3922/1991 av 16. desember 1991 om harmonisering av tekniske krav og administrative framgangsmåter i sivil 

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

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 av 22. mars 2006 om fastsettelse av gjennomføringsregler for fellesskapslisten omhandlet i 

kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet 

(EUT L 84 av 23.3.2006, s. 8). 
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7) Flysikkerhetskomiteen har hørt redegjørelser fra EASA om resultatene av analysen av inspeksjoner på bakken utført 

innenfor rammen av programmet for sikkerhetsvurdering av utenlandske luftfartøyer («SAFA») i samsvar med 

kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(1). 

8) Flysikkerhetskomiteen har også hørt redegjørelser fra EASA om faglige bistandsprosjekter gjennomført i stater som 

berøres av tiltak eller overvåking i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005. Komiteen er blitt underrettet om EASAs 

planer, og om anmodninger om ytterligere faglig bistand og samarbeid for å bedre sivile luftfartsmyndigheters admini-

strative og faglige kapasitet med sikte på å bidra til å løse situasjoner der gjeldende internasjonale standarder ikke er 

overholdt. Medlemsstatene ble også oppfordret til å svare bilateralt på nevnte anmodninger og samordne med Kommi-

sjonen og EASA. I den forbindelse understreket Kommisjonen nytten av å gi opplysninger til den internasjonale 

luftfartssektoren, særlig gjennom ICAOs SCAN-database, om faglig bistand som Unionen og dens medlemsstater yter 

for å bedre flysikkerheten verden over. 

9) Flysikkerhetskomiteen har også hørt en redegjørelse fra Eurocontrol der det ble gitt ajourførte opplysninger om 

status for SAFAs alarmfunksjon og om aktuell statistikk over varselmeldinger for luftfartsselskaper som er 

underlagt driftsforbud. 

Luftfartsselskaper i Unionen 

10) Som følge av EASAs analyse av opplysninger fra inspeksjoner på bakken utført på luftfartøyer fra luftfartsselskaper i 

Unionen eller fra standardiseringsinspeksjoner utført av EASA, samt særlige inspeksjoner og tilsyn utført av nasjonale 

luftfartsmyndigheter, har flere medlemsstater truffet visse håndhevingstiltak og underrettet Kommisjonen og 

Flysikkerhetskomiteen om disse. Hellas har opplyst at den sivile luftfartsmyndigheten i Hellas har utført inspeksjoner på 

Gain Jet Aviation og Skygreece Airlines. Ingen større problemer ble påvist under tilleggsinspeksjonene. 

11) Medlemsstatene gjentok at de er villige til å treffe nødvendige tiltak dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle 

tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer fordi EU-luftfartsselskaper ikke overholder relevante sik-

kerhetsstandarder. 

Luftfartsselskaper fra Angola 

12) Ved forordning (EF) nr. 474/2006, endret ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1197/2011(2), gis 

TAAG Angolan Airlines, sertifisert i Angola, driftstillatelse i Unionen for fire luftfartøyer av typen Boeing 737-700 

med registreringsmerke D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH og D2- TBJ, tre luftfartøyer av typen Boeing 777-200 med 

registreringsmerke D2-TED, D2-TEE og D2-TEF og to luftfartøyer av typen Boeing 777-300 med regist-

reringsmerke D2-TEG og D2-TEH. 

13) TAAG Angolan Airlines framla 21. november 2014, gjennom vedkommende myndighet i Angola («INAVIC»), en 

anmodning om at et nytt luftfartøy av typen Boeing 777-300 tilføyes i vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006. Det er 

imidlertid vedvarende vanskeligheter med å opprette og opprettholde regelmessig kontakt med både INAVIC og TAAG 

Angolan Airlines. Disse vanskelighetene omfatter også INAVICs kontakt med ICAO, noe som nylig har medført 

kansellering av en rekke planlagte ICAO-kontroller. Dette tyder på at det er interne kommunikasjonsproblemer innenfor 

både TAAG Angolan Airlines og INAVIC og dem imellom, noe som gjør det vanskelig på en tilstrekkelig måte å 

vurdere hvorvidt en godkjenning av anmodningen fra TAAG Angolan Airlines vil medføre en sikkerhetsrisiko. 

Kommisjonen mener derfor at den mest hensiktsmessige måten å gå videre på, er å anmode både INAVIC og TAAG 

Angolan Airlines om å inngå et tett samarbeid med Kommisjonen i nær framtid, med sikte på å foreta en grundig 

gjennomgåelse av alle aspekter ved den aktuelle sikkerhetssituasjonen, herunder når det gjelder å tilføye et nytt 

luftfartøy til TAAG Angolan Airlines' flåte. 

14) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, ved å føre opp et nytt luftfartøy fra TAAG Angolan Airlines.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 av 25.10.2012, s 1.) 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1197/2011 av 21. november 2011 (EUT L 303 av 22.11.2011, s. 14). Særlig 

betraktning 26–30. 



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/977 

 

15) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere at TAAG Angolan Airlines overholder gjeldende sikkerhetsstandarder, ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartøyer som tilhører dette luftfartsselskapet, i henhold til forordning (EU)  

nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Botswana 

16) I april 2013 foretok ICAO et samordnet valideringsbesøk i Botswana. Resultatene var delvis positive: Den faktiske 

gjennomføringen var forbedret. Det var imidlertid også et negativt resultat, ettersom to alvorlige sikkerhetsproblemer 

ble påvist. Siden 2010 har det dessuten inntruffet to ulykker med luftfartøyer registrert i Botswana. 

17) På grunnlag av tilgjengelige opplysninger, den manglende effektive gjennomføringen av ICAOs standarder og anbefalte 

praksis, de to alvorlige sikkerhetsproblemene, de to ulykkene og den uregelmessige kommunikasjonen mellom Kommi-

sjonen og den sivile luftfartsmyndigheten i Botswana («CAAB»), anmodet Kommisjonen i et brev til CAAB av  

8. juli 2014 om opplysninger om luftfartsselskaper som er registrert i Botswana. 

18) CAAB svarte 3. oktober 2014 med opplysningene det ble anmodet om, for å vise at staten gjennomfører ICAOs 

standarder og anbefalte praksis på en effektiv måte og utbedrer de to sikkerhetsproblemene. 

19) Av disse opplysningene framgår det at CAAB ønsker at ICAO foretar et nytt samordnet valideringsbesøk innen 

utgangen av inneværende år, for å kontrollere at de utbedringstiltakene som er truffet, er tilstrekkelige til å utbedre de to 

alvorlige sikkerhetsproblemene. 

20) Vurderingen av de framlagte opplysningene viser dessuten at alle luftfartsselskaper hadde blitt sertifisert på nytt og 

hadde fått nye godkjenningssertifikater for luftfartsselskap («AOC» – Air Operator's Certificate) på samme dato. Dette 

vil føre til økt arbeidsmengde for CAAB hver gang disse AOC-ene skal fornyes. CAAB har utviklet et overvåkings-

program for sikkerhetstilsynet med luftfartsselskaper, men gjennomføringen av dette programmet er forsinket. Endelig, i 

tilsynsvirksomheten ble bare et begrenset antall avvik registrert, og det er derfor vanskelig å fastslå CAABs evne til på 

løse nye sikkerhetsproblemer som oppstår. For å avklare disse spørsmålene vil Kommisjonen anmode om tilleggs-

opplysninger, og vil invitere CAAB til et fagmøte for å drøfte eventuelle ytterligere detaljer med hensyn til sikkerhets-

tilsynssituasjonen i Botswana. 

21) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på dette 

tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved å 

føre opp luftfartsselskaper fra Botswana. 

Luftfartsselskaper fra Georgia 

22) Samrådene med vedkommende myndigheter i Georgia («GCAA») fortsetter med sikte på å overvåke gjennomføring av 

planen for korrigerende tiltak som GCAA har utarbeidet for å utbedre de alvorlige sikkerhetsproblemene som ble påvist 

under ICAOs omfattende systemtilsyn (CSA) i Georgia i oktober 2013. 

23) På bakgrunn av opplysningene framlagt av GCAA om de tiltak som ble truffet av GCCA for å utbedre de alvorlige 

sikkerhetsproblemene, mente Kommisjonen at det ikke var nødvendig å be GCAA møte for Flysikkerhetskomiteen. 

Kommisjonen avla en rapport for Flysikkerhetskomiteen om gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak 

utarbeidet av GCAA. 

24) I samsvar med de felles kriterier fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på dette 

tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved å 

føre opp luftfartsselskaper fra Georgia. 

Luftfartsselskaper fra Republikken Guinea 

25) Som avtalt på møtet i Brussel i januar 2013 har vedkommende myndigheter i Republikken Guinea («DNAC») 

regelmessig framlagt opplysninger om den pågående gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak, som ble 

godkjent av ICAO i desember 2012, samt all virksomhet knyttet til denne planen.  
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26) I den siste framdriftsrapporten, som ble mottatt 21. oktober 2014, er det redegjort for den seneste virksomheten og 

utviklingen med hensyn til gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak. Opplæringen av personell fortsetter for 

ytterligere å forsterke tilsynskapasiteten, hovedsakelig innenfor luftdyktighet og drift. DNAC har fortsatt sitt arbeid med 

de uløste USOAP-merknadene ved å svare på tilknyttede protokollspørsmål ved bruk av ICAOs nettbaserte verktøy for 

løpende overvåking. Fra begynnelsen av august til slutten av september 2014 foretok ICAO en validering av de 

protokollspørsmålene som kunne kontrolleres uten å avlegge besøk på stedet. Resultatet er en liten bedring av den 

generelle mangelen på effektiv gjennomføring av de åtte avgjørende punktene. 

27) Det forberedes et lovgivningsinitiativ for å omdanne DNAC til en uavhengig, økonomisk og driftsmessig selvstyrt sivil 

luftfartsmyndighet, med sin egen forvaltningsstruktur. En sivil luftfartsmyndighet i Guinea (AGAC), som er helt i 

samsvar med ICAOs krav, forventes å bli opprettet innen januar 2015. 

28) Alle tidligere eksisterende AOC-er ble midlertidig opphevet i slutten av mars 2013. En fullstendig ICAO-sertifisering  

(i fem faser) av det nasjonale luftfartsselskapet PROBIZ Guinée, med ett luftfartøy av typen BE90, er under 

gjennomføring med hjelp og støtte fra en særlig delegasjon fra African Civil Aviation Conference / Banjuk Accord 

Group Aviation Safety Oversight Organisation, herunder samtidig opplæring på arbeidsplassen av DNACs inspektører i 

hele prosessen. To andre luftfartsselskaper — Eagle Air Guinée og Sahel Aviation Service Guinée — har også innledet 

sertifiseringsprosessen. DNAC, med støtte fra ICAOs regionkontor i Dakar, forventer å fullføre sertifiseringsprosessen 

for alle tre luftfartsselskaper innen utgangen av 2014. 

29) DNAC anmodet om et samordnet valideringsbesøk for å validere framdriften i gjennomføringen av planen for 

korrigerende tiltak. ICAO hadde opprinnelig planlagt å foreta det samordnede valideringsbesøket i mai 2014. Endringer 

i den øverste ledelsen i transportdepartementet i Republikken Guinea medførte en forsinkelse, og det samordnede 

valideringsbesøket er nå foreløpig satt til andre halvdel av september 2014. Det pågående ebolautbruddet har medført at 

det samordnede valideringsbesøket og et ICAO-bistandsbesøk som opprinnelig var satt til juli 2014, nå er utsatt på 

ubestemt tid. 

30) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Republikken Guinea. 

31) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe tiltak i samsvar med 

forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra India 

32) Den 7. november 2014 ble det avholdt et fagmøte i Brussel. Kommisjonen og EASA samt representanter på ledelsesnivå 

fra det indiske generaldirektoratet for sivil luftfart («DGCA») deltok på møtet. Møtet omhandlet Indias oppfyllelse av 

sine internasjonale sikkerhets- og tilsynsforpliktelser, herunder De forente staters føderale luftfartsmyndighets («FAA») 

beslutning om å nedgradere Indias status for samsvar fra kategori 1 til kategori 2, som følge av manglene som ble påvist 

i en vurdering av den internasjonale luftfartssikkerheten («IASA»). DGCA framla nærmere opplysninger om status for 

deres korrigerende tiltak for å utbedre de avvikene som førte til FAAs nedgradering. DGCA gjentok at tiltak var truffet 

for å utbedre de fleste av de avvikene FAA hadde påvist, og at det er utarbeidet en strukturert plan for korrigerende 

tiltak for de gjenværende problemområdene. På det fagmøtet framla DGCA dessuten nærmere opplysninger om 

bærekraft og om pågående forbedringer i så henseende. 

33) På dette fagmøtet påtok DGCA seg å gå i sikkerhetsdialog med Kommisjonen, herunder gjennom tilleggsmøter dersom 

og når Kommisjonen mener at det er nødvendig. DGCA påtok seg dessuten å framlegge for Kommisjonen alle relevante 

sikkerhetsopplysninger, som en del av det offisielle samrådet med myndigheter som har ansvar for regelverksbasert 

tilsyn med luftfartsselskaper sertifisert i India, i henhold til bestemmelsene i artikkel 3 nr. 2 i kommisjonsforordning 

(EF) nr. 473/2006. 

34) På grunnlag av opplysningene framlagt på fagmøtet 7. november 2014 og den forpliktelsen DGCA påtok seg da, mener 

Kommisjonen at det på dette tidspunktet er unødvendig å pålegge indiske luftfartsselskaper driftsbegrensninger. 

35) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra India.  
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36) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere den faktiske overholdelsen av gjeldende sikkerhetsstandarder ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av indiske luftfartsselskaper i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Indonesia 

37) Samrådene med Indonesias vedkommende myndigheter («DGCA») fortsetter med sikte på å overvåke DGCAs 

framskritt i arbeidet med å sikre at sikkerhetstilsynet med alle luftfartsselskaper sertifisert i Indonesia, er i samsvar med 

internasjonale sikkerhetsstandarder. 

38) DGCAs innsats for å oppnå et luftfartssystem som er fullt ut oppfyller ICAOs standarder, anerkjennes. Det er også 

tilfredshet med at DGCA har vist nødvendig åpenhet og vilje til å dele opplysninger. 

39) ICAO utførte et systemtilsyn i perioden 5.–14. mai 2014. Sluttrapporten til dette tilsynet ble offentliggjort  

18. november 2014, og resultatene viser at det fortsatt er behov for en vesentlig forbedring av sikkerhetstilsyns-

ordningen i Indonesia. DGCA har foreslått en plan for korrigerende tiltak for ICAO, for å utbedre avvikene som er 

påvist i denne kontrollen. 

40) I september 2014 offentliggjorde den nasjonale komiteen for transportsikkerhet i Indonesia sluttrapporten om Lion Air-

ulykken som inntraff på Bali 13. april 2013. I den omfattende rapporten analyseres ulykken, og det gis sikkerhets-

anbefalinger til blant andre luftfartsselskapet og DGCA. 

41) På nåværende tidspunkt er det imidlertid ingen objektive og avgjørende beviser på at gjennomføringen av planen for 

korrigerende tiltak og sikkerhetsanbefalingene er tilstrekkelig. 

42) I et brev av 20. oktober 2014 underrettet DGCA Kommisjonen om at fire luftfartsselskaper var blitt sertifisert siden 

forrige ajourføring, nærmere bestemt AOC nr. 121-042 var blitt utstedt til PT. MY INDO Airlines 15. august 2014, 

AOC nr. 121-054 var blitt utstedt til PT Indonesia Air Asia Extra 28. august 2014, AOC nr. 135-052 var blitt utstedt til 

PT. Elang Lintas Indonesia 28. februar 2014 og AOC nr. 135-053 var blitt utstedt til PT. Elang Nusantara Air  

12. mars 2014. DGCA framla imidlertid ikke dokumentasjon på at sikkerhetstilsynet med disse luftfartsselskapene 

sikres i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

43) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at felles-

skapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å føre opp disse fire luftfarts-

selskapene i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

Luftfartsselskaper fra Kasakhstan 

44) Samrådene med Kasakhstans vedkommende myndigheter («CAC») fortsetter med sikte på å overvåke CACs framskritt i 

arbeidet med å sikre at sikkerhetstilsynet med alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Kasakhstan, er i samsvar med 

internasjonale sikkerhetsstandarder. 

45) CAC underrettet Kommisjonen om utviklingen i tilknytning til det samordnede valideringsbesøket i Kasakhstan som ble 

foretatt fra 27. mai til 4. juni 2014, herunder status for de to alvorlige sikkerhetsproblemene som ICAO påviste i 2009. 

CAC opplyste blant annet at ett alvorlig sikkerhetsproblem i forbindelse med utstedelse av luftdyktighetsbeviser for 

luftfartøy er utbedret, mens det andre i forbindelse med sertifiseringsprosessen for utstedelse av AOC-er gjenstår. 

46) Air Astana framla dessuten sine regelmessige ajourførte opplysninger om utviklingen i luftfartsselskapet på sikkerhets-

området, særlig om nylige endringer av den flåten som for tiden har driftstillatelse i Unionen. De fleste av de nye luft-

fartøyene er nybygde fly som leies gjennom finansiell leasing. Det er også en viss vekst i det nåværende og planlagte 

driftsnivået. 

47) På grunnlag av tilgjengelige opplysninger om sikkerhetstilsynsordningen i Kasakhstan er vurderingen at kasakhstanske 

luftfartsmyndigheter opplever en mangel på inspektører med tilstrekkelig opplæring og erfaring til å lede sertifiserings-

oppgavene med hensyn til AOC-er og spesialtillatelser, og at de på det nåværende tidspunktet ikke kan sikre løpende 

tilsyn på området luftfartsoperasjoner. Det rettes en kraftig oppfordring til Kasakhstans myndigheter om å fortsette med 

å trappe opp sin innsats for å oppnå samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder.  
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48) Kommisjonen og EASA har til hensikt å nøye overvåke CACs framdrift når det gjelder å rekruttere, beholde og utdanne 

sine inspektører, samt de skritt CAC har tatt i gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak for de gjenværende 

alvorlige sikkerhetsproblemene. 

49) Den 29. september 2014 anmodet Kommisjonen CAC om ajourførte opplysninger om luftfartsselskaper som CAC fører 

tilsyn med, særlig opplysninger om tilbakekalling av AOC-er. I sitt svar underrettet CAC Kommisjonen om de AOC-

ene som er utstedt i Kasakhstan, og framla bevis på tilbakekallingen av tre AOC-er, nemlig AOC-ene til Jet One, Luk 

Aero og Air Trust Aircompany. 

50) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne Jet One, Luk 

Aero og Air Trust Aircompany fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

51) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere den faktiske overholdelsen av gjeldende sikkerhetsstandarder ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av Air Astanas luftfartøyer i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Republikken Kirgisistan 

52) Ved brev av 18. oktober 2014 og 13. november 2014 framla vedkommende myndigheter i Republikken Kirgisistan 

(«KG CAA») ajourførte opplysninger om luftfartsselskapene som er sertifisert i staten, og som for tiden er underlagt 

driftsforbud i Unionen. Ifølge disse brevene og underlagsdokumentene har KG CAA midlertidig opphevet AOC-ene til 

fire luftfartsselskaper, nemlig Kyrgyz Airlines, SAEMES, Supreme Aviation og Click Airways, og den har tilbakekalt 

AOC-et til Kyrgyz Trans Avia. I henhold til lovgivningen i Republikken Kirgisistan innebærer en midlertidig oppheving 

av et AOC, en tilbakekalling av AOC-et, når innehaveren av det midlertidig opphevede sertifikatet ikke har søkt om 

sertifisering innen tre måneder etter den midlertidige opphevingen. Kyrgyz Airlines, SAEMES, Supreme Aviation og 

Click Airways har ikke søkt om sertifisering etter at deres AOC ble midlertidig opphevet. Deres AOC-er kan dermed 

anses som tilbakekalt. 

53) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne Kyrgyz 

Airlines, SAEMES, Supreme Aviation og Click Airways fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

Luftfartsselskaper fra Libanon 

54) Samrådene med vedkommende myndigheter i Libanon («DGCA Libanon») fortsetter med sikte på å få bekreftet at 

Libanon er i ferd med å utbedre manglene som ble påvist av ICAO under det samordnede valideringsbesøket i Libanon 

5.–11. desember 2012. DGCA Libanon har utarbeidet en plan for korrigerende tiltak, og er i ferd med å gjennomføre 

disse tiltakene, særlig i tilknytning til det alvorlige sikkerhetsproblemet i forbindelse med sertifisering av luftfarts-

selskaper i Libanon. 

55) På et fagmøte 14. juli 2014 framla DGCA Libanon opplysninger om endringen i sin ledelse, utnevnelsen av nytt 

personell, både ansatt av DGCA Libanon og utlånt av Middle East Airlines, forbedret påvisning av årsakene til alvorlige 

sikkerhetsproblemer og bevissthet på politisk plan rundt forbedringer som må gjennomføres i Libanon. DGCA Libanon 

framla en fullstendig liste over gyldige AOC-er i Libanon og opplysninger om fornyelsen av to luftfartsselskapers  

AOC-er. 

56) DGCA Libanon underrettet Kommisjonen om at rapporten om utbedring av de alvorlige sikkerhetsproblemene er sendt 

ICAO. Disse korrigerende tiltakene må imidlertid fortsatt kontrolleres. 

57) Den 14. og 15. oktober 2014 avla Kommisjonen DGCA Libanon et uformelt besøk. Under dette besøket understreket 

Libanon DGCAs framdrift siden juli 2014, særlig på grunn av god kommunikasjon med Unionen. Libanon ser alvorlig 

på de alvorlige sikkerhetsproblemene som ble påvist av Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, og 

kontrollerte alle AOC-er. DGCA Libanon understreket at generaldirektoratet for sivil luftfart nå har full myndighet til å 

overvåke alle sikkerhetsaspekter hos alle luftfartsselskaper, til tross for at det ennå ikke finnes en uavhengig sivil 

luftfartsmyndighet med tilstrekkelige ressurser. Libanon framla ytterligere opplysninger om sin handlingsplan for sivil 

luftfart 9. november 2014, herunder planer for videre utvikling en uavhengig sivil luftfartsmyndighet.  
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58) På grunnlag av dette skal samrådene med libanesiske myndigheter fortsette i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 473/2006. 

59) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på dette 

tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved å 

føre opp luftfartsselskaper fra Libanon. 

60) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Libya 

61) I april 2012 samtykket vedkommende myndigheter i Libya («LYCAA») i å pålegge alle luftfartsselskaper som er 

sertifisert i Libya driftsforbud i Unionen. Hensikten var å gi YCAA tid til å sertifisere disse luftfartsselskapene på nytt 

og sørge for tilstrekkelig tilsynskapasitet til å sikre samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

62) Kommisjonen har overvåket hvor virkningsfulle disse begrensningene er. Kommisjonen har også hatt regelmessige samråd 

med LYCAA om utviklingen i reformen av sikkerhetssystemet for sivil luftfart. 

63) Fram til mars 2014 ble det observert en viss framdrift, både for LYCAAs del og for de viktigste luftfartsselskapene, 

Libyan Airlines og Afriqiyah Airways. Sertifiseringen av disse luftfartsselskapene tok imidlertid mye lengre tid enn 

forventet. 

64) Som Kommisjonen uttalte i april 2014(1), bør det før LYCAA kan gi sine luftfartsselskaper tillatelse til å fly i Unionen, 

kunne godtgjøres overfor Kommisjonen at prosessen med fornyet sertifisering faktisk er fullført, og at et varig løpende 

tilsyn er på plass i samsvar med ICAO-standarder. 

65) Sikkerhetssituasjonen i Libya ble imidlertid betydelig forverret i løpet av juni og juli 2014, særlig etter at det brøt ut 

voldsomheter i og omkring Tripoli International Airport. Den ustabile sikkerhetssituasjonen fortsetter. Voldsomhetene 

har ført til alvorlige ødeleggelser av bygninger, infrastruktur og luftfartøyer på bakken på Tripoli International Airport, 

noe som gjør både lufthavnen og den lokale luftrommet ubrukelig. 

66) Med tanke på den uklare statusen som råder rundt LYCAAs evne til å føre tilsyn med sine luftfartsselskaper som følge 

av voldsomhetene og fraværet av en stabil og effektiv regjering, har Kommisjonen ikke lenger den nødvendige tilliten til 

at LYCAA fortsatt har myndighet til å pålegge luftfartsselskaper fra Libya driftsforbud i Unionen. I tillegg er 

Kommisjonen heller ikke overbevist om LYCAAs evne til å oppfylle sine internasjonale forpliktelser når det gjelder 

sikkerhetstilsynet med sine luftfartsselskaper. Kommisjonen er dessuten bekymret for det store antallet luftfartøyer som 

ble skadet i voldsomhetene, og setter spørsmålstegn ved om deres kontinuerlige luftdyktighet kontrolleres i tilstrekkelig 

grad. 

67) Det framgikk klart av LYCAAs muntlige redegjørelse for Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen 25. november 2014 

om myndighetens tiltak for å sikre luftfartssikkerheten i Libya, at det til tross for LYCAAs innsats under den nåværende 

ledelsen fortsatt er vesentlige betenkeligheter ved om de overhengende flysikkerhetsrisikoene begrenses i tilstrekkelig 

grad. Disse betenkelighetene forsterkes vesentlig av den fortsatte ustabiliteten. 

68) På grunn av den uklare statusen for LYCAAs evne til å føre tilstrekkelig tilsyn med libyske luftfartsselskaper og til å 

kontrollere overhengende sikkerhetsrisikoer, er vurderingen at LYCAA ikke klarer å oppfylle sine internasjonale 

forpliktelser i forbindelse med luftfartssikkerhet. 

69) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å føre opp alle 

luftfartsselskaper som er sertifisert i Libya i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 368/2014 av 10. april 2014 (EUT L 108 av 11.4.2014, s. 16). Særlig betraktning 64. 



Nr. 77/982 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

Luftfartsselskaper fra Madagaskar 

70) Samrådene med vedkommende myndigheter på Madagaskar har fortsatt aktivt med sikte på å overvåke disse myndighe-

tenes framskritt i arbeidet med å sikre at sikkerhetstilsynet med alle luftfartsselskaper som er sertifisert på Madagaskar, 

er i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

71) Kommisjonen, med bistand fra EASA, hadde 23. oktober 2014 et samrådsmøte med vedkommende myndigheter på 

Madagaskar og representanter for luftfartsselskapet Air Madagascar. På dette møtet framla luftfartsselskapet opplys-

ninger om utviklingen innenfor flåten, og underrettet særlig om at to luftfartøyer av typen Boeing 737, som er nevnt i 

vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006, fra 2015 gradvis vil erstattes med luftfartøyer av samme type, og at et 

luftfartøy av typen ATR 72-600 vil tilføyes flåten i første kvartal av 2015. 

72) Den 10. november 2014 anmodet luftfartsselskapet Air Madagascar om endring av vedlegg B for å tillate flyginger med 

de nye luftfartøyene av typen Boeing 737, som vil erstatte de eksisterende luftfartøyene av typen Boeing 737 i flåten, 

samt flyginger med luftfartøyer av typen ATR 72-600 som vil tilføyes flåten. 

73) Air Madagascar framla dokumentasjon på at sikkerhetsnivået i selskapets flåte er forbedret. Madagaskars vedkommende 

myndigheter uttalte at når det gjelder flyginger med luftfartøyer av typen Boeing B737, er de tilfredse med Air 

Madagascars nåværende nivå av samsvar med ICAO-standardene. Medlemsstatene og EASA bekreftet at ingen særskilte 

problemer ble påvist under inspeksjoner på bakken gjennomført i lufthavner i Unionen innenfor rammen av SAFA-

programmet. 

74) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at felles-

skapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres med hensyn til Air Madagascar. 

Vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006 bør endres for å tillate flyginger med luftfartøyer av typen B737 samt 

luftfartøyer av typen ATR 72/42, som er eller vil bli oppført på Air Madagascars AOC. 

75) Medlemsstatene vil fortsette å kontrollere den faktiske overholdelsen av de relevante sikkerhetsstandardene ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av Air Madagascars luftfartøyer i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Den islamske republikk Mauritania 

76) EASA underrettet Kommisjonen om rapporter som viser alvorlige sikkerhetsmangler og en vedvarende manglende evne 

hos luftfartsselskapet Mauritania Airlines International («MAI») til å utbedre manglene påvist ved inspeksjoner på 

bakken foretatt i henhold til SAFA-programmet. Manglene er knyttet til beregninger i forbindelse med flygeforberedelse 

og flygeytelse. Til tross for noen forbedringer når det gjelder luftfartøyers stand, har arten av og alvoret i de nylig 

påviste manglene direkte innvirkning på driftssikkerheten, og krever korrigerende tiltak. 

77) Kommisjonen har underrettet vedkommende nasjonale myndigheter («ANAC») og Mauritania Airlines International 

(«MAI») direkte om disse manglene, slik at de umiddelbart kan treffe risikoreduserende tiltak. ANAC bekreftet mottak 

ved å rapportere om en rekke korrigerende tiltak og om de seneste resultatene fra ICAO-tilsyn med flyplasser og 

flysikringstjenester. 

78) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Den islamske republikk Mauritania. 

79) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005.  
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Luftfartsselskaper fra Mosambik 

80) Vedkommende myndigheter i Mosambik («IACM») har rapportert om den pågående gjennomføringen av planen for 

korrigerende tiltak som er framlagt for og godkjent av ICAO. Den seneste framdriftsrapporten og dens underlags-

dokumenter som Kommisjonen og EASA mottok 26. september 2014, viser at IACM har fortsatt arbeidet med å 

ajourføre den rettslige rammen ved å framlegge forslag til regelverk for ytterligere å bringe loven om sivil luftfart i 

samsvar med ICAOs krav, for å få sin rolle oppgradert fra å være bare regulator til å være en myndighet og for å 

fortsette tilpasningen av sine eksisterende forskrifter til ICAOs endrede standarder og anbefalte praksis (SARP). 

Rekruttering og opplæring av personell fortsetter, for ytterligere å forsterke tilsynskapasiteten, hovedsakelig innenfor 

drift og lisensiering, flyplasser, luftdyktighet, regulering og håndheving. Innsatsen for å bygge opp internkapasiteten er 

styrket gjennom partnerskap med afrikanske og europeiske myndigheter samt med regionale organisasjoner. En analyse 

av manglene ved flyplassertifisering er gjennomført for alle lufthavner, og det er anmodet om en detaljert plan for 

sertifisering av internasjonale lufthavner (Maputo, Beira og Nacala) slik at prosessen kan starte i 2015. Et statlige 

sikkerhetsprogram er opprettet og forventes fullført innen 2017. 

81) IACM har fortsatt sitt arbeid med de uløste USOAP-merknadene ved å svare på de tilknyttede protokollspørsmålene.  

I tillegg er mange av de påkrevde forskriftene og prosedyrene til støtte for svarene utarbeidet, og tilknyttet dokumenta-

sjon er lastet opp ved bruk av ICAOs nettbaserte CMA-verktøy. ICAOs validering av disse tiltakene er ennå ikke klar. 

82) IACM har anmodet om et samordnet valideringsbesøk for å validere framdriften i gjennomføringen av planen for 

korrigerende tiltak som nå etter planen skal foregå fra 26. november til 4. desember 2014, og skal omfatte lovgivning, 

den sivile luftfartsmyndighetens organisasjon, flyplasser og flysikringstjenester. 

83) Den betydelige framdriften rapportert av IACM i utbedringen av manglene som ICAO påviste, er notert, og IACM 

oppfordres til å fullføre arbeidet med å opprette et luftfartssystem som er helt i samsvar med internasjonale standarder. 

På bakgrunn av den betydelige framgangen som allerede er oppnådd, og den ytterligere framgangen som forventes, vil 

en sikkerhetsvurderingsbesøk fra Unionens side kunne foretas i siste kvartal av 2015. For tiden gjenstår imidlertid det 

faktum at flere viktige spørsmål med hensyn til luftfartssikkerhet må utbedres fullt og helt. 

84) Havariet til luftfartsselskapet Linhas Aéreas de Moçambique SA («LAM») 29. november 2013 undersøkes fortsatt. Den 

endelige ulykkesrapporten er ventet i slutten av 2014. Etter ulykken har LAM foretatt en omfattende gjennomgåelse av 

den interne sikkerhetsopplæringen, ordninger og framgangsmåter, noe som førte til innføring av mer krevende 

organisatoriske og driftsmessige krav. Samtidig har arbeidet med å ytterligere forbedre sikkerhetsstyringssystemet 

fortsatt, med særlig fokus på analyse og utveksling av flygedata. 

85) IACM rapporterte dessuten om at den har fortsatt prosessen med sertifisering av luftfartøyer i samsvar med ICAOs 

standarder og anbefalte praksis. Ifølge listen framlagt av IACM er ett nytt luftfartsselskap sertifisert, nemlig Makond 

Lda. IACM var imidlertid ikke i stand til å framlegge dokumentasjon på at sikkerhetstilsynet med dette luftfarts-

selskapet sikres i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

86) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å føre opp luftfarts-

selskapet Makond Lda i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

Luftfartsselskaper fra Nepal 

87) Kommisjonen har fortsatt samrådene med vedkommende myndighet i Nepal («CAAN») for å fastsette dens evne til 

gjennomføre og håndheve de relevante internasjonale sikkerhetsstandarder i tilstrekkelig grad. 

88) På grunnlag av Kommisjonens anmodning framla CAAN dokumentasjon om framdriften innenfor sikkerhetstilsyns-

virksomheten, herunder de manglene som ble påpekt i Unionens vurderingsbesøk i Nepal i februar 2014, de alvorlige 

sikkerhetsproblemene påvist av ICAO samt ICAO-tilsyn.  
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89) Kommisjonen og EASA hadde et møte med CAAN 24. september 2014. Møtet hadde særlig fokus på framskrittene 

innenfor lisensiering av besetningsmedlemmer, sertifisering av luftfartsselskaper og tilsyn med luftfartsoperasjoner. 

90) Det ser imidlertid ut til at framskrittene er utilstrekkelige og at det er behov for mer tid. Det er særlig bekymring for om 

CAAN har vært tilstrekkelig oppmerksomme på kravene som få anvendelse på besetningsmedlemmer som arbeider i et 

miljø med flere besetninger, særlig fordi mangelen på egnet opplæring av besetningsmedlemmer angis som en 

sannsynlig årsak i ulykkesrapporten om dødsulykken 16. februar 2014. 

91) Det er i tillegg fortsatt bekymring for at CAANs fornyede sertifisering av luftfartsselskaper er utilstrekkelig og kan være 

uegnet til sikre at alle nepalske luftfartsselskaper overholder internasjonale flysikkerhetskrav. CAAN oppfordres derfor 

til å søke bistand fra eksperter på området for å vurdere prosessen og kontrollere at den er egnet, og treffe de nødvendige 

tiltakene. 

92) Et møte mellom Kommisjonen, EASA og Nepal Airlines Corporation, Buddha Air, Shree Airlines, Tara Air og Yeti 

Airlines ble holdt 11. november 2014 for å gjennomgå framskrittene med hensyn til resultatene fra Unionens vurdering 

på stedet samt andre spørsmål knyttet til forbedring av flysikkerheten i Nepal. 

93) Det er oppmuntrende å se at visse luftfartsselskaper har evne til å styre driftsrisikoer på et nivå som kan tyde på at de 

også kan redusere risikoer som følger av utilstrekkelig tilsyn fra CAANs side. Kommisjonen mener imidlertid at 

vedkommende myndigheter i Nepal for tiden ikke i tilstrekkelig grad er i stand til å gjennomføre og håndheve gjeldende 

internasjonale sikkerhetsstandarder på et nivå som kan berettige en lemping på det gjeldende driftsforbudet. 

94) Det bør også bemerkes at Kommisjonen 25. august 2014 skrev til CAAN for å få ajourførte opplysninger om de 

luftfartsselskapene den fører tilsyn med. I et brev av 10. september 2014 underrettet CAAN Kommisjonen om at ett nytt 

luftfartsselskap var blitt sertifisert siden forrige ajourføring, og at AOC nr. 082/2014 var blitt utstedt til Manang Air Pvt. 

Ltd. 3. juli 2014. CAAN framla imidlertid ikke bevis på at sikkerhetstilsynet med dette luftfartsselskapet sikres i 

samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

95) Luftfartsselskaper som tidligere hadde et eget AOC utstedt bare for sine internasjonale flyginger, er nå utstedt med ett 

AOC som dekker alle flyginger. CAAN har derfor tilbakekalt AOC nr. 058/2010 for Buddha Air (Internasjonale 

flyginger) og AOC nr. 059/2010 for Shree Airlines (Internasjonale flyginger). 

96) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å føre opp Manang Air 

Pvt. i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006 og ved å fjerne Buddha Air (Internasjonale flyginger) og Shree 

Airlines (Internasjonale flyginger) fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

Luftfartsselskaper fra Filippinene 

97) Den 9. april 2014 kunngjorde FAA sin beslutning om å oppgradere Filippinenes status for samsvar fra kategori 2 til 

kategori 1 med henblikk på IASAs tilsynsprogram. I et brev til Kommisjonen av 24. juli 2014 viste myndigheten for 

sivil luftfart i Filippinene («CAAP») til FAAs beslutning om å oppgradere Filippinenes samsvarskategori. Brevet viste 

også til meldingen fra ICAO om at Filippinene hadde løst de tidligere påviste alvorlige sikkerhetsproblemene. Til slutt 

uttrykte CAAP i brevet at det neste målet var å få opphevet driftsforbudet for luftfartsselskaper sertifisert i Filippinene 

som fortsatt var underlagt driftsforbud i Unionen. 

98) I et brev til CAAP av 22. september 2014 gjentok Kommisjonen at enhver beslutning om å fjerne luftfartsselskaper som 

er sertifisert i Filippinene fra fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, må bygge 

på faktiske beviser. Det ble derfor holdt et fagmøte 4. november 2014 med eksperter fra Kommisjonen og EASA samt 

representanter på ledelsesnivå fra CAAP. 

99) De bevisene som CAAP framla før og under fagmøtet 4. november 2014, omfattet nærmere opplysninger om den 

nåværende organisasjonsstrukturen i CAAP samt foreslåtte forbedringer som ville forbedre CAAPs tilsynskapasitet. Det 

ble også framlagt opplysninger om CAAPs nåværende tilsyn med luftfartsselskaper sertifisert på Filippinene. CAAP 

viste dessuten til pågående infrastrukturforbedringer, og framla ajourførte opplysninger om den foreslåtte fortsatte 

utviklingen av det statlige sikkerhetsprogrammet.  
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100) I sitt brev av 22. september 2014 foreslo Kommisjonen dessuten at EASA skulle foreta et faglig bistandsbesøk i 

Filippinene. Dette besøket ble gjennomført i løpet av en uke fra 10. november 2014. 

101) Drøftingene og bevisene framlagt av CAAP på fagmøtet 4. november 2014 anses som oppmuntrende med henblikk på 

de framskritt vedkommende myndigheter i Filippinene har gjort når det gjelder tilsyn med luftfartsselskaper sertifisert 

på Filippinene. Dette åpner mulighet for å organisere et kontrollbesøk på stedet fra Unionens side i framtiden. 

102) Når det gjelder CAAPs mål om å søke om en fullstendig oppheving av et driftsforbud for luftfartsselskaper sertifisert på 

Filippinene, må det understrekes at dette krever en fullstendig vurdering av alle relevante opplysninger og at utfallet av 

Unionens kontrollbesøk på stedet er positivt. 

103) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på dette 

tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når det 

gjelder luftfartsselskaper fra Filippinene. 

104)  Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere at Philippine Airlines og Cebu Pacific Air faktisk overholder relevante 

sikkerhetsstandarder, ved å prioritere inspeksjoner på bakken i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon 

105) Kommisjonen, EASA og medlemsstatene har fortsatt å følge nøye med på sikkerhetsnivået hos luftfartsselskaper som er 

sertifisert i Den russiske føderasjon og som har flyginger til Unionen, herunder ved å prioritere inspeksjoner på bakken 

av visse russiske luftfartsselskaper i samsvar med forordning (EU) nr. 965/2012. 

106) Den 15. juli 2014 møtte Kommisjonen representanter for luftfartsselskapet Kogalymavia for å bekrefte virkningen av de 

tiltakene luftfartsselskapet har truffet for å forbedre sikkerhetsnivået. Alt i alt framsto Kogalymavias framskritt som 

varige. Luftfartsselskapet oppfordres til å fortsette å opprette en positiv sikkerhetskultur i organisasjonen, herunder 

rapportering av viktige sikkerhetsopplysninger. 

107) Kommisjonen hadde 6. november 2014, med bistand fra EASA og en medlemsstat, møte med representanter for 

vedkommende myndigheter i Den russiske føderasjon («FATA»). Formålet med dette møtet var å sikre at alle 

merknader mot russiske luftfartsselskaper i SAFAs inspeksjoner på bakken de seneste 12 månedene, var tilstrekkelig 

utbedret av disse luftfartsselskapene. På dette møtet påtok FATA seg å ytterligere undersøke årsakene til visse alvorlige 

merknader og å følge opp de tilfellene der manglende samsvar ennå ikke var korrekt utbedret. 

108) Den 21. november 2014 underrettet FATA Kommisjonen om at den hadde oppfordret alle sine luftfartsselskaper om 

snarest å utbedre alle uløste merknader i SAFA-databasen, og løpende sette i kraft korrigerende tiltak for å unngå 

problemer med SAFA-inspeksjoner og -merknader. 

109) På bakgrunn av tilgjengelige opplysninger ble det konkludert med at det ikke var nødvendig med en høring i 

Flysikkerhetskomiteen av russiske luftfartsmyndigheter eller av luftfartsselskaper som er sertifisert i Den russiske 

føderasjon. 

110) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon. 

111) Medlemsstatene skal imidlertid fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon faktisk overholder 

de internasjonale sikkerhetsstandardene, ved å prioritere inspeksjoner på bakken i henhold til forordning (EU) 

nr. 965/2012. Dersom disse inspeksjonene peker mot en overhengende sikkerhetsrisiko som følge av manglende 

overholdelse av gjeldende sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen være tvunget til å treffe tiltak mot luftfartsselskaper 

fra Den russiske føderasjon i samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005.  
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Luftfartsselskaper fra São Tomé og Príncipe 

112) Etter en lang periode uten kommunikasjon rapporterte vedkommende myndigheter på São Tomé og Príncipe («INAC») 

22. september 2014 om de framskritt som var oppnådd i dette tidsrommet. 

113) ICAO kunngjorde 28. mai 2014 at de alvorlige sikkerhetsproblemene i forbindelse med sertifiseringsprosessen for 

luftfartsoperatører og tilsynet med dem var løst, og at flyplassoperatørene gir nødvendig beskyttelsesgarantier. São 

Tomé og Príncipe har nå følgelig utbedret de tidligere påviste alvorlige sikkerhetsproblemene. 

114) Planen for korrigerende tiltak framlagt av INAC er nå i ferd med å gjennomføres. Et sammendrag av gjennomføringen av 

planen per midten av april 2014 viser at 20 % av den virksomheten som var planlagt gjennomført før utgangen av 

november 2014, er gjennomført som planlagt, mens 25 % av virksomheten fortsatt pågår og de gjenværende 55 % ennå 

ikke er påbegynt, noe som betyr at fullføringsdatoen er betydelig forsinket. 

115) INAC har tilbakekalt AOC-ene til åtte luftfartsselskaper, nærmere bestemt British Gulf International Company Ltd, 

Executive Jet Services, Global Aviation Operation, Goliaf Air, Island Oil Exploration, Transafrik International Ltd, 

Transcargo og Transliz Aviation. INAC har framlagt skriftlig bevis på at disse luftfartsselskapenes AOC-er er 

tilbakekalt. 

116) Kommisjonen merker seg den positive utviklingen som INAC rapporterer om, og setter særlig pris på tilbakekallingen 

av AOC-ene til luftfartsselskapene som har sitt hovedforetak utenfor staten samt at disse selskapenes luftfartøyer er 

strøket fra São Tomé og Príncipes register. 

117) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne disse luftfarts-

selskapene fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

118) INAC rapporterte dessuten at det er utstedt AOC-er til luftfartsselskapene STP Airways og Africa’s Connection. INAC 

var imidlertid ikke i stand til å framlegge dokumentasjon på at sikkerhetstilsynet med disse to luftfartsselskapene sikres i 

samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

119) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å føre opp luftfarts-

selskapet STP Airways og Africa’s Connection i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

Luftfartsselskaper fra Sudan 

120) Sudans sivile luftfartsmyndighet («SCAA») framla for Kommisjonen opplysninger om fire luftfartsselskaper, nærmere 

bestemt BADR Airlines (BDR), Nova Airlines (NOV), Sudan Airways (SUD) og Tarco Air (TRQ). Av underlags-

dokumentene framgår det at disse luftfartsselskapene ligger på ulike nivåer når det gjelder styring av sikkerheten. 

Dokumentene antyder imidlertid at det er gjort store framskritt med henblikk på å forberede et mulig kontrollbesøk fra 

Unionens side i 2015. 

121) SCAA underrettet dessuten Kommisjonen om resultatene fra det seneste ICAO-tilsynet med flyplasser og flysikrings-

tjenester. Til tross for at dette tilsynet gjelder områder som har minst forbindelse med de fagområdene som skaper størst 

bekymring i Unionen når det gjelder luftfartsselskaper som er registrert i Sudan, det vil si personsertifikater, drift og 

luftdyktighet, viser dette at SCAA har bestrebet seg på å håndtere disse flysikkerhetsspørsmålene på en helhetlig måte. 

122) SCAA har etter alt å dømme foretatt varige forbedringer på en realistisk og progressiv måte. Det må imidlertid fortsatt 

foretas en grundig vurdering for å fastslå om SCAA og luftfartsselskapene sertifisert i Sudan overholder internasjonale 

sikkerhetsstandarder. Dessuten må det foretas ytterligere kontroll gjennom et kontrollbesøk fra Unionens side før 

eventuelle forslag om endringer av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, kan 

tas i betraktning. 

123) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på dette 

tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når det 

gjelder luftfartsselskaper fra Sudan.  
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Luftfartsselskaper fra Zambia 

124) Ved brev av 15. mai 2014 rapporterte det zambiske departementet for sivil luftfart til Kommisjonen at den sivile 

luftfartsmyndigheten i Zambia («ZCAA») er virksom og at dens administrative kapasitet er i ferd med å forsterkes. 

Brevet inneholder også en ajourført plan for de korrigerende tiltakene som er truffet for å utbedre eksisterende mangler, 

herunder en sikkerhetsplan, som Kommisjonen mottok 5. august 2014. I sikkerhetsplanen fastsettes ytterligere tiltak 

som må treffes for å innføre et effektivt og virkningsfullt regulering- og tilsynssystem i Zambia, og den inneholder klare 

mål på kort, mellomlang og lang sikt. 

125) Etter alt å dømme har det zambiske departementet for sivil luftfart gjort framskritt, og zambiske myndigheter oppfordres 

til fortsatt å skape ytterligere forbedringer slik at de nåværende begrensningene kan revurderes på et egnet tidspunkt 

etter den nødvendige kontrollen. På nåværende tidspunkt gjenstår imidlertid en rekke viktige mangler, særlig når det 

gjelder opprettelsen av ZCAA, inkludert et tilstrekkelig antall ansatte med tilstrekkelig opplæring, og ajourføringen av 

lover og forskrifter for å gjennomføre bestemmelsene i ICAO-vedleggene som er angitt i sikkerhetsplanen og som det 

ennå ikke er truffet korrigerende tiltak for. 

126) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Zambia. 

127) I henhold til artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2111/2005 skal beslutninger kunne treffes raskt og om nødvendig etter 

en framgangsmåte for hastesaker, med tanke på de sikkerhetsmessige følgene. Det er derfor av avgjørende betydning for 

å kunne verne om følsomme opplysninger og redusere de kommersielle virkningene til et minimum, at beslutninger i 

forbindelse med ajourføring av listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller begrensninger i 

Unionen, offentliggjøres og trer i kraft umiddelbart etter at de er vedtatt. 

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

129) 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 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 11. desember 2014. 

For Kommisjonen 

på vegne av presidenten 

Violeta BULC 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 355 av 12.12.2014, s. 21–38] 


