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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1014 

av 25. juni 2015 

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 listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, omhandlet i kapittel II i forordning (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 EU-

listen. Relevante opplysninger er også oversendt av visse tredjestater. På grunnlag av disse opplysningene og kontroller 

utført av Kommisjonen bør EU-listen nå ajourføres. 

3) Kommisjonen har underrettet alle berørte luftfartsselskaper direkte eller gjennom de 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 EU-

listen. 

4) Kommisjonen har gitt berørte luftfartsselskaper mulighet til å gjennomgå dokumentene framlagt av medlemsstatene, 

EASA og de berørte tredjestatene, inngi skriftlige merknader og gi Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen nedsatt ved 

rådsforordning (EØF) nr. 3922/1991(3) en muntlig redegjørelse. 

5) Kommisjonen har gitt Flysikkerhetskomiteen ajourførte opplysninger om de felles samrådene, innenfor rammen av 

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

myndigheter og luftfartsselskaper i Angola, Botswana, Den demokratiske republikk Kongo, Gabon, Ghana, India, 

Indonesia, Iran, Kasakhstan, Libanon, Libya, Madagaskar, Den islamske republikk Mauritania, Mosambik, Filippinene, 

Sudan, Thailand, Jemen og Zambia. Flysikkerhetskomiteen mottok også opplysninger fra Kommisjonen om Afghanistan, 

Benin, Republikken Guinea, Republikken Kirgisistan, Nepal, Nord-Korea, São Tomé og Príncipe, og Taiwan, og den har 

fått ajourførte opplysninger fra Kommisjonen om faglige samråd med Den russiske føderasjon. 

6) EASA har framlagt for Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen resultatene av tilsynsrapportanalysen utført av Den 

internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO) innenfor rammen av ICAOs program for sikkerhetstilsyn (USOAP). 

I denne forbindelse ble det understreket hvor viktig det er at medlemsstatene prioriterer inspeksjoner på bakken av 

luftfartsselskaper som har fått lisens i stater der ICAO har påvist alvorlige sikkerhetsproblemer, eller der EASA har 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 27.6.2015, s. 65, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 279/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 69. 

(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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konkludert med betydelige svakheter i sikkerhetstilsynsordningen. I tillegg til de samråd som Kommisjonen har 

gjennomført i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005, forventes slik prioritering å gjøre det mulig å framskaffe 

ytterligere opplysninger om sikkerhetsnivået hos luftfartsselskaper med lisens i nevnte stater. 

7) EASA har framlagt for Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen 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) EASA har også gitt Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen ajourførte opplysninger om faglige bistandsprosjekter 

gjennomført i stater som berøres av tiltak eller overvåking i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005. EASA har 

framlagt sine planer i den forbindelse, og har gitt opplysninger om anmodninger om ytterligere faglig bistand og 

samarbeid for å forbedre sivile luftfartsmyndigheters administrative og faglige kapasitet med sikte på å bidra til å løse 

saker der gjeldende internasjonale standarder ikke er oppfylt. Medlemsstatene ble oppfordret til å svare bilateralt på 

nevnte anmodninger og samordne med Kommisjonen og EASA. I den forbindelse understreket Kommisjonen nytten av 

å gi opplysninger til det internasjonale luftfartsmiljøet, særlig gjennom ICAOs SCAN-database (SCAN – Safety 

Collaborative Assistance Network), om den faglige bistanden som Unionen og dens medlemsstater yter for å forbedre 

flysikkerheten verden over. 

9) Eurocontrol har gitt Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen 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. Estland meddelte at den sivile luftfartsmyndigheten i Estland har ført tilsyn med 

luftfartsselskapet AS Avies, og at resultatene behandles av luftfartsselskapet. 

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

tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer fordi luftfartsselskaper i Unionen ikke overholder gjeldende 

sikkerhetsstandarder. 

Luftfartsselskaper fra Angola 

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

TAAG Angola 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 registrerings-

merke D2-TEG og D2-TEH. 

13) TAAG Angola 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. Etter 

invitasjon fra Kommisjonen deltok både INAVIC og TAAG Angola Airlines på et faglig samrådsmøte i Brussel 

  

(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. 
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25. februar 2015, der den aktuelle sikkerhetssituasjonen ble grundig gjennomgått i alle aspekter, herunder når det gjelder 

å tilføye et nytt luftfartøy til TAAG Angola Airlines' flåte. 

14) INAVIC har i hovedsak rettet sin oppmerksomhet mot å tilpasse den rettslige rammen til internasjonale krav, forbedring 

av infrastrukturen (radiodekning på sitt territorium) og styrking av lisenskravene for personell og organisasjoner samt 

tilsyn med eksisterende operatører. Sistnevnte virksomhet er ennå ikke fullt ut i samsvar med de påkrevde internasjonale 

standardene, ettersom sertifiseringen av operatører ikke er en tilstrekkelig stabil prosess, og derfor er det ikke rom for å 

lempe på det aktuelle driftsforbudet for alle luftfartsselskaper som er sertifisert av INAVIC, bortsett fra TAAG Angola 

Airlines. Kommisjonen har merket seg at kommunikasjonen og samordningen mellom INAVIC og TAAG Angola 

Airlines er forbedret, idet det regelmessig avholdes møter for å drøfte alle aspekter ved luftfartsselskapets virksomhet. 

15) TAAG Angola Airlines redegjorde for fornyelsen og utvidelsen av flåten, med tilbakekallingen av B737-200 og B747-

300 Combi og kjøp av nye luftfartøyer B777-200, B777-300ER og B737-700, supplert med stor vekt på kvalitet i drift 

og teknologi samt vedlikehold og vekst. Flygerutdanningen er vesentlig forbedret ved hjelp av eksterne rådgivere. 

Sikkerheten er ytterligere styrket ved innføring av en anonymisert ordning for hendelsesrapportering som ikke er knyttet 

til sanksjoner. Disse opplysningene brukes nå, sammen med en omfattende analyse av overvåking av flygedata (FDM), 

systematisk til å identifisere og hindre gjentakelse av tidligere hendelser eller avvik, og meldes tilbake inn i 

flygerutdanningsprogrammet. 

16) I forbindelse med godkjenningsprosessen for en tredjestatsoperatør(1) har TAAG Angola Airlines siden november 2014 

vært i kontinuerlig dialog med EASA, og har gitt faktiske og detaljerte opplysninger om sin luftfartøyflåte og sin 

virksomhet. 

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

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å føre opp et nytt luftfartøy at 

typen Boeing 777-300 med registreringsmerke D2-TEI, som tilhører TAAG Angola Airlines, i vedlegg B til forordning 

(EF) nr. 474/2006 som får driftstillatelse i Unionen. 

18) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere at TAAG Angola Airlines overholder gjeldende sikkerhetsstandarder, ved å 

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

Luftfartsselskaper fra Botswana 

19) På anmodning fra Kommisjonen ga den sivile luftfartsmyndigheten i Botswana ved brev av 30. januar 2015 

opplysninger om utviklingen i arbeidet med å utbedre de alvorlige sikkerhetsproblemene og andre mangler påvist av 

ICAO. Den sivile luftfartsmyndigheten i Botswana har vist ytterligere framgang i gjennomføringen av internasjonale 

sikkerhetsstandarder. Den sivile luftfartsmyndigheten i Botswana oppmuntres til å be om ICAO-kontroll av arbeidet 

med å utbedre de alvorlige sikkerhetsproblemene. 

20) De sikkerhetsopplysningene som foreligger, gir ikke grunnlag for en beslutning om å pålegge et forbud eller 

driftsbegrensninger på luftfartsselskaper som er sertifisert i Botswana. Kommisjonens vurdering er imidlertid at 

situasjonen fortsatt bør overvåkes nøye. 

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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved 

å føre opp luftfartsselskaper fra Botswana.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014 av 29. april 2014 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner utført av tredjestatsoperatører i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008. 
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Luftfartsselskaper fra Den demokratiske republikk Kongo 

22) Alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Den demokratiske republikk Kongo, har vært oppført i vedlegg A til 

forordning (EF) nr. 474/2006 siden mars 2006(1). 

23) Ved brev av 27. mai har vedkommende myndighet i Den demokratiske republikk Kongo, Autorité de l'Aviation Civile 

(AAC), meddelt Kommisjonen at godkjenningssertifikatene for luftfartsselskapene Air Baraka, Biega Airways, Cetrac 

Aviation Service SPRL, Congo Express, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, Katanga Express, Okapi Airlines, Patron 

Airways, Pegasus Aviation, Sion Airlines og Tracep Congo er tilbakekalt, og at disse luftfartsselskapene derfor bør 

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

24) Den 4. juni 2015 ga AAC Kommisjonen ytterligere opplysninger som viser at godkjenningssertifikatene for luftfarts-

selskapene African Air Service Commuter, Air Castilla, Air Malebo, Armi Global Business Airways, Business 

Aviation, CHC Stellavia, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly Congo, Galaxy Kavatsi, International Trans Air 

Business, Jet Congo Airlines, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Safe Air, Stellar 

Airways, Waltair Aviation og Wimbi Dira Airways er tilbakekalt, og at disse luftfartsselskapene derfor bør fjernes fra 

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

25) AAC meddelte også Kommisjonen at det var utstedt lisens til luftfartsselskapene Dakota SPRL, Malu Aviation, Serve 

Air og Congo Airways, uten å dokumentere at sertifiseringen av og tilsynet med disse luftfartsselskapene fullt ut 

overholder gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder. Disse luftfartsselskapene bør derfor tilføyes på listen i 

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

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

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne luftfartsselskapene African 

Air Service Commuter, Air Baraka, Air Castilla, Air Malebo, Armi global Business Airways, Biega Airways, Business 

Aviation, Cetrac Aviation Service SPRL, CHC Stellavia, Congo Express, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly 

Congo, Galaxy Kavatsi, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, International Trans Air Business, Jet Congo Airlines, Katanga 

Express, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus 

Aviation, Safe Air, Sion Airlines, Stellar Airways, Tracep Congo, Waltair Aviation og Wimbi Dira Airways fra vedlegg 

A til forordning (EF) nr. 474/2006, og at luftfartsselskapene Dakota, Malu Aviation, Serve Air og Congo Airways 

tilføyes på listen i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

Luftfartsselskaper fra Gabon 

27) Luftfartsselskapene Air Services SA og SCD Aviation har vært oppført i vedlegg A siden juli 2008. Luftfartsselskapet 

Gabon Airlines har siden juli 2008 bare hatt tillatelse til å fly i EU med luftfartøyet av typen Boeing 767-200 med 

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

28) Den 5. juni 2015 framla vedkommende myndigheter i Gabon for Kommisjonen bevis på tilbakekallingen av 

godkjenningssertifikatet for luftfartsselskaper (AOC – Air Operator's Certificate) for Air Services SA, SCD Aviation og 

Gabon Airlines, og disse luftfartsselskapene bør derfor fjernes fra EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt et 

forbud eller driftsbegrensninger. 

29) Vedkommende myndigheter i Gabon underrettet 6. mai 2015 Kommisjonen om utstedelsen av et nytt AOC til 

luftfartsselskapet Tropical Air Gabon, uten å dokumentere at sertifiseringen av og tilsynet med dette luftfartsselskapet 

fullt ut overholder gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder. Dette luftfartsselskapet bør derfor tilføyes på listen i 

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

  

(1) 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.) 

(2) Forordning (EF) nr. 715/2008 av 24. juli 2008 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over 

luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 197 av 25.7.2008, s. 36). 
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30) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at EU-

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne luftfartsselskapene Air 

Services SA og SCD Aviation fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006, fjerne luftfartsselskapet Gabon Airlines 

fra vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006 og tilføye luftfartsselskapet Tropical Air Gabon på listen i vedlegg A til 

forordning (EF) nr. 474/2006. 

Luftfartsselskaper fra Ghana 

31) I september 2010 ble Meridian Airways LTD oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006(1). I september 2010 

ble Airlift International (GH) LTD oppført i vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006, hvorved bare ett bestemt 

luftfartøy av typen DC-8-63F fikk tillatelse til å fly i Unionen. Begge beslutningene ble begrunnet med alvorlige 

sikkerhetsmangler påvist ved inspeksjoner på bakken utført innenfor rammen av SAFA-programmet. I november 2010 

ble det vurdert at Airlift International (GH) LTD kunne fly et andre DC-8-63F i Unionen(2). 

32) Den 5. februar 2014 oversendte den sivile luftfartsmyndigheten i Ghana (GCAA) avregistreringssertifikater for visse 

luftfartøyer av typen DC-8-63F registrert i Ghana, til Kommisjonen. GCAA meldte også at den hadde utstedt et direktiv 

som forbød bruken av luftfartøyer av typen DC-8 sertifisert i Ghana, som fikk virkning fra 31. desember 2013. Dette bør 

ses som en bekreftelse på at staten Ghana ikke lenger godtar luftfartøyer av typen DC-8 i sitt luftfartøyregister. 

33) Den 16. februar 2015 framla GCAA skriftlig dokumentasjon for Kommisjonen på at GCAA hadde tilbakekalt 

godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap for Meridian Airways LTD og Airlift International (GH) LTD. Et fagmøte 

mellom representanter på ledelsesnivå fra GCAA, Kommisjonen og EASA fant sted 17. mars 2015, der GCAA framla 

opplysninger om sin eksisterende organisasjonsstruktur, sitt tilsyn med luftfartsselskaper som er sertifisert i Ghana og 

om prosessen med sertifisering av luftfartsselskaper. Dokumentasjonen på tilbakekallingen av godkjenningssertifikatene 

for disse to luftfartsselskapene og fakta framlagt på fagmøtet om GCAAs ordninger for sikkerhetstilsyn med luftfarten 

ble betraktet som tilstrekkelig til å konkludere med at Meridian Airways LTD og Airlift International (GH) LTD sine 

flyginger hadde opphørt. 

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

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne Meridian Airways LTD fra 

vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006 og Airlift International (GH) LTD fra vedlegg B til forordning (EF) 

nr. 474/2006. 

35) 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 

36) Ved brev av 24. desember 2014 ga Indias direktorat for sivil luftfart (DGCA) Kommisjonen ajourførte opplysninger om 

de korrigerende tiltakene som DGCA India har truffet i forbindelse med De forente staters føderale luftfartsmyndighets 

(FAA) beslutning om å nedgradere Indias status for samsvar fra kategori 1 til kategori 2, i henhold til FAAs program for 

vurdering av den internasjonale flysikkerheten (IASA). I dette brevet ble det også opplyst at FAA hadde utført en ny 

vurdering av DGCA India i desember 2014. Den 8. april 2015 kunngjorde FAA at Indias status for samsvar i forbindelse 

med IASA-tilsynet var oppgradert fra kategori 2 til kategori 1.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 791/2010 av 6. september 2010 (EUT L 237 av 8.9.2010, s. 10). Særlig betraktning 9–23. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1071/2010 av 22. november 2010 (EUT L 306 av 23.11.2010, s. 44). Særlig 

betraktning 29–31. 
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37) Ved brev av 10. april 2015 til DGCA India gjentok Kommisjonen, samtidig som den så positivt på den positive 

beslutningen fra FAA om å oppgradere Indias samsvarsstatus i forbindelse IASA, at DGCA India måtte fortsette å 

samarbeide med Kommisjonen når det gjaldt å gi regelmessige ajourførte opplysninger om DGCA Indias oppfyllelse av 

sine internasjonale sikkerhets- og tilsynsforpliktelser. 

38) Den 7. mai 2015 ble det holdt faglig samråd mellom sakkyndige fra Kommisjonen, EASA, en medlemsstat og 

representanter på ledelsesnivå fra DGCA India. På møtet fikk DGCA India muligheten til å gi opplysninger om de 

tiltakene det hadde truffet som førte til at FAA oppgraderte Indias samsvarsstatus fra kategori 2 til kategori 1. DGCA 

India ga opplysninger om planen for korrigerende tiltak som det hadde gjennomført, samt nærmere opplysninger om 

varige tiltak som det hadde gjennomført for å øke sin sikkerhetstilsynskapasitet. The Commission took note of the 

information provided by the Indian DGCA. Det ble vurdert slik at det ikke er behov for forbud eller driftsbegrensninger 

for luftfartsselskaper som er sertifisert i India, men at ytterligere faglige samråd vil være av nytte for fortløpende å 

kunne drøfte sikkerhetsrelaterte spørsmål med DGCA India. 

39) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved 

å føre opp luftfartsselskaper fra India. 

40) 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 

41) Regelmessige samråd mellom Kommisjonen og Indonesias direktorat for sivil luftfart (DGCA) fortsetter med sikte på å 

overvåke det indonesiske DGCAs framskritt i arbeidet med å sikre at sikkerhetstilsynet med alle luftfartsselskaper som 

er sertifisert i Indonesia, er i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. Etter ICAOs tilsyn i mai 2014 ferdigstilte 

DGCA sin plan for korrigerende tiltak, og er for øyeblikket i ferd med å fullføre de korrigerende tiltakene. 

42) Den 28. desember 2014 skjedde det en ulykke med luftfartsselskapet Indonesia AirAsias rute QZ8501 over Javasjøen. 

Luftfartøyet ble ødelagt og alle passasjerer og hele besetningen mistet livet. Den nasjonale transportsikkerhetskomiteen 

(NTSC) i Indonesia undersøker ulykken, og en sluttrapport forventes å foreligge før utgangen av 2015. 

43) I januar 2015 besøkte representanter fra Kommisjonen Indonesia for å drøfte resultatene fra ICAOs tilsyn i mai 2014, 

for å sikre at nivået på sikkerhetstilsynet med de luftfartsselskapene som ikke lenger er oppført på EU-listen, fortsatt er 

slik at det ikke finnes grunn til å føre dem opp på denne listen. Representantene fra Kommisjonen møtte Indonesias 

transportminister og representanter fra DGCA i Indonesia, den nasjonale transportsikkerhetskomiteen og de berørte 

luftfartsselskapene. Disse luftfartsselskapene ga en god oversikt over sine sikkerhetsstyringssystemer og gjennom-

føringen av internasjonale sikkerhetsstandarder. 

44) Ved brev av 31. mars 2015 ga DGCA omfattende opplysninger om de korrigerende tiltakene som pågår for å løse de 

problemene ICAO konstaterte. Videre ga DGCA opplysninger om sikkerhetstilsynet med de berørte luftfartsselskapene. 

Etter analysen av de opplysningene som ble gitt, ba Kommisjonen om ytterligere avklaring med hensyn til 

sikkerhetstilsynet med luftfartsselskapene sertifisert i Indonesia og den nåværende listen over innehavere av 

godkjenningssertifikat for luftfartsselskap i Indonesia. 

45) Ved brev av 13. mai 2015 ble det gitt ytterligere avklaring. Det ble gitt opplysninger om overvåkings- og 

tilsynsprogrammet for de luftfartsselskapene som for øyeblikket er unntatt fra driftsforbudet, det vil si PT. Garuda 

Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua og Indonesia Air Asia. På grunnlag av de opplysningene 

som er gitt, ble det konkludert med at DGCA utfører sikkerhetstilsyn med disse luftfartsselskapene, og at det ikke 

foreligger relevante sikkerhetsopplysninger til støtte for en beslutning om å pålegge et driftsforbud.  
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46) I det samme brevet meddelte DGCA i Indonesia Kommisjonen at godkjenningssertifikatene for luftfartsselskapene 

Mandala Airlines (AOC nr. 121-005), Merpati Nusantara Airlines (AOC nr. 121-002), Sky Aviation (AOC nr. 121-028 

og 135-044) og Republik Express (AOC nr. 121-040) hadde blitt tilbakekalt. Derfor bør luftfartsselskapet Mandala 

Airlines fjernes fra listen over unntatte luftfartsselskaper fra Indonesia, og Merpati Nusantara Airlines, Sky Aviation og 

Republik Express bør fjernes fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

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

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne luftfartsselskapet Mandala 

Airlines fra listen over unntatte luftfartsselskaper og fjerne luftfartsselskapene Merpati Nusantara Airlines, Sky Aviation 

og Republik Express fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

Luftfartsselskaper fra Iran 

48) Luftfartsselskapet Iran Air, sertifisert av organisasjonen for sivil luftfart i Den islamske republikk Iran, ble oppført på 

listen i vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006 30. mars 2010(1). Etter et EU-besøk med vurdering på stedet ble 

driftsbegrensningene for flåten til Iran Air ytterligere spesifisert 5. juli 2010(2). 

(49) Iran Air har gitt Kommisjonen opplysninger om sin nåværende flåte, underbygd av relevant dokumentasjon. 

Luftfartsselskapet ba om å få unnta luftfartøytypen A320 fra driftsbegrensningene for å kunne fly denne typen 

luftfartøyer i Unionen. Det har imidlertid ennå ikke vært mulig å kontrollere den framlagte dokumentasjonen ved et 

fagmøte og/eller et EU-besøk med vurdering på stedet. Det kan derfor på nåværende tidspunkt ikke treffes noen 

beslutning om å tillate bruk av luftfartøyer av typen A320 av Iran Air. 

50) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når 

det gjelder luftfartsselskaper som er sertifisert i Iran. 

Luftfartsselskaper fra Kasakhstan 

51) Kommisjonen fortsetter å overvåke Kasakhstans gjennomføring av planen med korrigerende tiltak etter ICAOs 

samordnede valideringsbesøk (ICVM) i denne staten i 2014. Valideringsbesøket bekreftet utbedringen av ett alvorlig 

sikkerhetsproblem på området luftdyktighet og en generell framgang i gjennomføringen av internasjonale 

sikkerhetsstandarder. ICAO konstaterte imidlertid alvorlige mangler på området luftfartsoperasjoner, og utvidet til og 

med det alvorlige sikkerhetsproblemet på dette området. 

52) Den 27. april 2015 ble det holdt faglig samråd med komiteen for sivil luftfart i Kasakhstan (CAC) med sikte på å la 

CAC gi Kommisjonen ajourførte opplysninger om sin tilsynsvirksomhet og sine prioriteringer på kort og mellomlang 

sikt. I henhold til de opplysningene CAC ga, var det innført visse korrigerende tiltak. Andre korrigerende tiltak befinner 

seg på forskjellige gjennomføringsnivåer. CAC har angitt at deres prioriteringer for 2015 omfatter innføring av en 

prosess for sertifisering av luftfartsselskaper i fem faser, utarbeiding av framgangsmåter for særlige godkjenninger, 

rekruttering av ytterligere teknisk personell, utarbeiding og gjennomføring av et program for sikkerhetstilsyn og en 

inspeksjonsplan, innføring av nye sjekklister for inspeksjoner og tilsyn, opplæring av inspektører og bemyndigelse av 

inspektører til å utføre sine overvåkings- og kontrolloppgaver. 

53) Ved det faglige samrådet meddelte Air Astana at CAC foretok fornyet sertifisering av luftfartsselskapet i april 2015. 

Videre ga luftfartsselskapet regelmessige ajourførte opplysninger om sine luftfartsoperasjoner og sin opplærings- og 

vedlikeholdsvirksomhet.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 273/2010 av 30. mars 2010 (EUT L 84 av 31.3.2010, s. 25). Særlig betraktning 41–49. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 590/2010 av 5. juli 2010 (EUT L 170 av 6.7.2010, s. 9). Særlig betraktning 60–71. 
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54) Ved det faglige samrådet i april 2015 underrettet luftfartsselskapet SCAT Air Company Kommisjonen om at det 

allerede har gjennomgått IATAs driftssikkerhetstilsyn (International Air Transport Association Operational Safety Audit 

– IOSA) med positivt resultat, og at luftfartsselskapet sannsynligvis vil motta et IOSA-sertifikat innen utgangen av 

2015, så snart gjenstående manglende samsvar er utbedret. 

55) På bakgrunn av de opplysningene som er tilgjengelige for Kommisjonen og drøftelsene som fant sted under det faglige 

samrådet, ble det konkludert med at Kasakhstan fortsatt har utfordringer med hensyn til gjennomføringen av 

internasjonale sikkerhetsstandarder. Kommisjonen oppfordrer CAC sterkt til å trappe opp sitt arbeid med å gjennomføre 

internasjonale sikkerhetsstandarder, som en forutsetning for at Kommisjonen skal kunne vurdere en ytterligere lemping 

på de begrensningene som for øyeblikket gjelder for luftfartsselskaper under tilsyn av CAC. 

56) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når 

det gjelder luftfartsselskaper fra Kasakhstan. 

57) 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 Libanon 

58) Samrådet med direktoratet for sivil luftfart (DGCA) i Libanon pågår, med det mål å bekrefte at Libanon gjennomfører 

planen for korrigerende tiltak som ble utarbeidet som følge av resultatene og det alvorlige sikkerhetsproblemet som ble 

fastslått på grunnlag av ICAOs samordnede valideringsbesøk i desember 2012. 

59) På et møte i Brussel 9. april 2015 underrettet rådgiveren til Libanons transportminister Kommisjonen og EASA om 

opprettelsen av en sivil luftfartsmyndighet. Ministeren viste også til forslag om å skille sikkerhetstilsynet fra 

tjenesteytingen, som for øyeblikket begge organiseres innenfor DGCA Libanon. Det ble gitt ytterligere opplysninger om 

tiltak som er truffet av DGCA sammen med ICAO. Et besøk fra ICAOs regionale sikkerhetskontor fant sted i mars 2015 

for å kontrollere framdriften i tiltakene for å løse det alvorlige sikkerhetsproblemet. 

60) Kommisjonen ga, gjennom EASA, DGCA Libanon faglig bistand til gjennomføringen av internasjonale 

sikkerhetsstandarder fra september 2014 til mars 2015, som en oppfølging av MASC-prosjektet (Mediterranean 

Aviation Safety Cell). Denne virksomheten har bistått DGCA Libanon med gjennomføringen av de korrigerende 

tiltakene, forbedringen av deres interne prosedyrer og håndbøker og forberedelsene til en forbedret organisasjons-

struktur. 

61) De sikkerhetsopplysningene som foreligger, gir ikke grunnlag for en beslutning om å pålegge et forbud eller 

driftsbegrensninger for luftfartsselskaper som er sertifisert i Libanon. Kommisjonens vurdering er imidlertid at 

situasjonen fortsatt bør overvåkes nøye. Samrådene med libanesiske myndigheter skal fortsette i samsvar med artikkel 3 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 473/2006. 

62) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved 

å føre opp luftfartsselskaper fra Libanon. 

63) 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 Libya 

64) Kommisjonen er fortsatt bekymret over flysikkerhetssituasjonen i Libya. Regjeringen som er anerkjent av Unionen, har 

utpekt en ny vedkommende myndighet, den sivile luftfartsmyndigheten i Libya (LCAA). Visse flysikkerhetsrelaterte 

oppgaver, for eksempel utstedelse av NOTAM (melding til flygere), som LCAA har tildelt vedkommende myndigheter i 

andre stater. Den tidligere vedkommende myndigheten, dvs. den tidligere sivile luftfartsmyndigheten i Libya, LYCAA, 

fortsetter imidlertid å drive virksomhet, og den utsteder fortsatt NOTAM i tillegg til de som blir utstedt på vegne av 

LCAA. Dette kan påvirke flysikkerheten, fordi NOTAM som utstedes av disse organisasjonene, kan inneholde 

motstridende opplysninger dersom de dekker samme luftrom eller samme flyplasser. 

65) Kommisjonen har opprettet kontakt med LCAA, men fikk ikke anvendbare og etterprøvbare opplysninger om den 

aktuelle situasjonen med hensyn til tilsyn med sivil luftfart eller status for flysikkerheten i Libya. 

66) På grunn av den uklare og ustabile situasjonen i Libya og LCAAs begrensede evne til å føre tilstrekkelig tilsyn med 

libyske luftfartsselskaper og til å kontrollere overhengende sikkerhetsrisikoer, er vurderingen at Libya ikke klarer å 

oppfylle sine internasjonale forpliktelser i forbindelse med flysikkerhet. 

67) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når 

det gjelder luftfartsselskaper fra Libya. 

Luftfartsselskaper fra Madagaskar 

68) Samrådene med vedkommende myndigheter på Madagaskar, Aviation Civile de Madagascar (ACM) har fortsatt aktivt 

med sikte på å overvåke disse myndighetenes framskritt i arbeidet med å sikre at sikkerhetstilsynet med alle 

luftfartsselskaper som er sertifisert på Madagaskar, er i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

69) Kommisjonen, med bistand fra EASA, hadde 28. april 2015 et samrådsmøte med ACM og representanter for 

luftfartsselskapet Air Madagascar. På dette møtet ga ACM og luftfartsselskapet opplysninger om de framskrittene som 

er gjort i gjennomføringen av deres respektive planer for korrigerende og forebyggende tiltak, iverksatt for å behandle 

de sikkerhetsproblemene som ble tatt opp under EUs vurderingsbesøk på Madagaskar i februar 2014 

70) ACM rapporterte særlig om de framskrittene som er gjort når det gjelder opplæring av inspektører, utført innenfor 

rammen av ICAOs program for faglig bistand (SAFE), og opplyste at man anser at de kvalifiserte inspektørene på 

tidspunktet for møtet hadde fått omlag 65 % av den opplæringen som kreves for at ACM skal kunne nå et akseptabelt 

prestasjonsnivå ved utøvelsen av sine tilsynsforpliktelser. Samtidig som tilsynsprogrammet i 2014 var blitt utført med 

bistand fra tredjemann, var ACM sikker på at tilsynsprogrammet i 2015 vil dokumentere ACMs evne til å ivareta sine 

tilsynsforpliktelser. ACM opplyste også at de nylig hadde besluttet å midlertidig oppheve AOC-et til luftfartsselskapene 

Aeromarine, Henri Fraise Fils Transport Aérien og Insolite Travel Fl samt godkjenningen av utdanningsorganisasjonen 

Ecole Nationale d'Enseignement de l'Aéronautique et de la Météorologie. ACM understreket til slutt at ICAOs 

vurdering, uten et besøk på stedet, av de kritiske elementene 1–5 i en sikkerhetstilsynsordning var i gang, og at denne 

vurderingen burde være ferdig i juli 2015. 

71) I tillegg til opplysninger om sin plan for forebyggende og korrigerende tiltak ga luftfartsselskapet Air Madagascar de 

siste opplysningene om utvikling av flåten, og meddelte særlig at man vurderte anskaffelse av et tredje luftfartøy av 

typen ATR 72-600, og at to luftfartøyer av typen Boeing 737-300 skulle erstattes av luftfartøyer av typen Boeing  

737-700 i fjerde kvartal av 2015. 

72) Kommisjonen merket seg opplysningene fra ACM og luftfartsselskapet Air Madagascar. Kommisjonen var positiv til 

framskrittene ACM og luftfartsselskapet Air Madagascar har gjort ved å innføre nye prosesser eller forbedre 

eksisterende prosesser. Kommisjonen betoner imidlertid sterkt behovet for at begge organisasjonene har kapasiteten til å 



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/931 

 

kunne gjennomføre disse prosessene på en effektiv måte. Kommisjonen anbefaler å gå fram trinnvis og å unngå 

prosesser som bare delvis blir gjennomført, slik det ble bemerket ved Unionens vurderingsbesøk på Madagaskar i 

februar 2014. 

73) ACM underrettet 8. mai Kommisjonen om at luftfartsselskapet Air Madagascar hadde anmodet om å tilføye luftfartøyer 

av typen Airbus A340-300 med registreringsmerke 5R-EAA på listen over selskapets luftfartøyer som allerede er nevnt i 

vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006. 

74) Den 29. mai 2015 uttrykte Madagaskars minister for turisme, transport og meteorologi et ønske om at situasjonen for de 

to luftfartøyene av typen Airbus A340-300 skulle vurderes på nytt på Flysikkerhetskomiteens møte i juni 2015. Dersom 

revurderingsprosessen for en mulig fjerning av luftfartsselskapet Air Madagascar fra vedlegg B til forordning (EF) 

nr. 474/2006 ikke kunne fullføres før møtet i juni 2015, ville imidlertid ministeren støtte anmodningen fra 

luftfartsselskapet Air Madagascar om å føre opp luftfartøyet av typen Airbus A340-300 med registreringsmerke 5R-

EAA i vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006. 

75) I lys av de alvorlige manglene som ble påpekt ved EUs vurderingsbesøk på Madagaskar i februar 2014, er 

Kommisjonens vurdering at vilkårene for slik oppføring i hovedsak ikke skiller seg fra vilkårene for å fjerne 

luftfartsselskapet Air Madagascar fra vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006. Gjennomgåelsen av opplysningene 

framlagt av ACM og luftfartsselskapet Air Madagascar etter møtet 28. april 2014, som skulle støtte oppføringen av 

luftfartøyet av typen Airbus A340-300 med registreringsmerke 5R-EAA i vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006, 

viser ikke at disse vilkårene er oppfylt. 

76) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når 

det gjelder luftfartsselskaper fra Madagaskar. 

Luftfartsselskaper fra Den islamske republikk Mauritania 

77) Den 24. februar 2015 ble det holdt et fagmøte i Brussel mellom Kommisjonen, EASA, flere medlemsstater og 

Mauritanias sivile luftfartsmyndigheter, Agence Nationale de l'Aviation Civile, og luftfartsselskapet Mauritania Airlines 

International (MAI). Agence Nationale de l'Aviation Civile redegjorde for sikkerhetssituasjonen i Mauritania og sin 

statlige sikkerhetsplan, og påpekte de gode resultatene fra ICAOs tilsyn som ga et høyt nivå med hensyn til effektiv 

gjennomføring av internasjonale sikkerhetsstandarder. MAI forklarte hvordan de hadde reagert på de seneste SAFA-

merknadene, og at de ville gå gjennom registreringsprosessen for IATAs driftssikkerhetstilsyn. MAI bekreftet at de av 

økonomiske årsaker hadde sluttet å fly til visse bestemmelsessteder i Unionen, og at de har til hensikt å utvikle et 

regionalt nett i samarbeid med et luftfartsselskap i Unionen. MAI hadde derfor også besluttet å endre sammensetningen 

av sin flåte for å fly mindre luftfartøyer i en ruteplan med hyppigere flyginger. 

78) EASAs seneste SAFA-analyse viste forbedringer i den forstand at det ble gjort færre merknader ved SAFA-kontroller i 

Unionen, selv om det fra noen medlemsstater ble påpekt at innføring av en ny type luftfartøy i MAIs flåte, Embraer 

ERJ145, ikke hadde blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte. Fra 10. til 14. mars 2015 ble det gjennomført et 

IOSA-forhåndstilsyn i Nouakchott. Agence Nationale de l'Aviation Civile og MAI ga Kommisjonen foreløpige 

resultater fra dette forhåndstilsynet. På grunnlag av dette ser det ut til at internasjonale sikkerhetsstandarder 

gjennomføres på en akseptabel måte, og det er ingenting som tyder på at det foreligger særlig foruroligende 

sikkerhetsmangler. 

79) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved 

å føre opp luftfartsselskaper fra Den islamske republikk Mauritania.  
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80) 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 Mosambik 

81) Et samordnet valideringsbesøk fra ICAO fant sted i november og desember 2014 for å evaluere framdriften i 

gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak til vedkommende sivile luftfartsmyndigheter i Mosambik, Instituto de 

Aviação Civil de Moçambique (IACM). ICAOs samordnede valideringsbesøk dekket områdene innenfor regelverket for 

sivil luftfart i Mosambik, den interne organiseringen til IACM, flyplassene, hjelpemidlene på bakken og 

flysikringstjenestene i Mosambik. Rapporten fra ICAOs samordnede valideringsbesøk ble lagt ut på ICAOs nettsted 5. 

mai 2015. 

82) I anerkjennelse av den framgangen som er oppnådd av IACM i utbedringen av manglene som ICAO påviste, samt den 

innsatsen som IACM har lagt ned for å fullføre arbeidet med å opprette et luftfartssystem som er i samsvar med 

internasjonale standarder, ble det tidligere planlagt å gjennomføre et EU-sikkerhetsvurderingsbesøk i 2015. 

83) EUs vurderingsbesøk til Mosambik fant sted i april 2015, med deltaking av sakkyndige fra Kommisjonen, EASA og 

medlemsstatene. De områdene som ble vurdert, var det primære luftfartsregelverket og regelverket for sivil luftfart, den 

interne organiseringen til IACM, opplæring og sertifisering av personell, tilsyn med luftfartøyers luftdyktighet og tilsyn 

med luftfartøyoperasjoner. 

84) EUs vurderingsbesøk gjorde det klart at den eksisterende rettslige rammen avviker en del fra internasjonale 

sikkerhetsstandarder. Den reviderte grunnleggende luftfartsloven, med endringer som vil utbedre disse påviste avvikene, 

venter på godkjenning fra myndighetene. Det finnes spesifikke lover og tekniske forskrifter, men de er verken 

fullstendige eller konsekvente. De reviderte vedtektene til IACM, som gir IACM nødvendig økonomisk og driftsmessig 

handlefrihet og løser påviste mangler på dette området, venter også på godkjenning fra myndighetene. Det meste av 

rekrutteringen av personell er fullført, og noen av de planlagte organisatoriske endringene er gjennomført, men det 

gjenstår fortsatt en betydelig del av den gjennomføringen som er nødvendig. 

85) EUs vurderingsbesøk påviste også svakheter og mangler på en rekke områder av IACMs arbeid, herunder opplæring og 

sertifisering av personell og tilsyn med luftdyktighet og luftfartøyoperasjoner. Hos de tre operatørene som ble besøkt 

som et relevant utvalg, påviste EUs vurderingsgruppe store mangler i føring av registre, utilstrekkelige håndbøker, 

dårlig organisering og dårlig vedlikeholdspraksis. Selv om noe av dette i sin helhet er operatørens ansvar, kan mange av 

dem betraktes som tegn på mangel på tilstrekkelig tilsyn fra myndighetenes side. 

86) På den annen side viste IACM at de er fast bestemte på å fortsette arbeidet mot det endelige målet å oppnå et 

luftfartssystem som er i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder, og drar fortsatt nytte av full støtte og 

tilslutning fra myndighetene. IACM vil også ha behov for profesjonell, kompetent og objektiv veiledning i tiden som 

kommer. Kommisjonen forbereder sammen med IACM og EASA slik faglig bistand med sikte på å bidra til å utbedre 

gjenværende mangler og avslutte den interne kapasitetsoppbyggingen som er nødvendig for å nå den påkrevde 

bærekraften. 

87) EUs vurderingsbesøk gjorde det mulig for Kommisjonen å konkludere med at det gjenstår viktige mangler i 

sikkerhetstilsynsordningen i Mosambik, selv om IACM viste betydelig framgang i gjennomføringen av internasjonale 

sikkerhetsstandarder. IACMs evne til å føre tilsyn med sivil luftfartsvirksomhet i Mosambik er på dette tidspunktet ennå 

ikke på et tilstrekkelig høyt nivå i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Det foreligger derfor ikke tilstrekkelig 

dokumentasjon som støtter en beslutning om å lempe på driftsforbudet for alle luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Mosambik. 

88) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når 

det gjelder luftfartsselskaper fra Mosambik.  
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Luftfartsselskaper fra Filippinene 

89) I mars 2010 ble alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Republikken Filippinene, oppført i vedlegg A til forordning 

(EF) nr. 474/2006(1), på grunnlag av kontrollert dokumentasjon på at myndighetene som er ansvarlige for tilsynet med 

disse luftfartsselskapene, ikke har tilstrekkelig evne til å håndtere sikkerhetsmangler. Det forelå også utilstrekkelig 

dokumentasjon på samsvar med gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder og anbefalt praksis for luftfartsselskapene 

som er sertifisert i Republikken Filippinene. 

90) I juli 2013 ble luftfartsselskapet Philippine Airlines fjernet fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006(2). I april 

2014 ble også luftfartsselskapet Cebu Pacific Air fjernet fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006(3). Begge disse 

beslutningene bygde på et EU-besøk med vurdering på stedet i juni 2013, forbedret sikkerhetstilsyn fra den sivile 

luftfartsmyndigheten i Filippinene (CAAP) med disse luftfartsselskapene og disse luftfartsselskapenes evne til å sikre 

effektivt samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. I april 2014 kunngjorde De forente staters føderale 

luftfartsmyndighet (FAA) sin beslutning om å oppgradere Filippinenes status for samsvar fra kategori 2 til kategori 1 i 

henhold til sitt program for vurdering av den internasjonale flysikkerheten (IASA). 

91) Den 10. mars 2015 ble det holdt et faglig samråd mellom sakkyndige fra Kommisjonen, EASA, en medlemsstat og 

representanter på ledelsesnivå fra CAAP samt tre luftfartsselskaper sertifisert i Filippinene, nemlig Zest Airways Inc. 

(Dba Air Asia Zest), Air Philippines Corporationog South East Asian Airlines (SEAir) Inc. CAAP framla ajourførte 

opplysninger om pågående organisatoriske forbedringer, herunder omorganiseringen av dets kontrollmyndighet for 

luftfartsstandarder og opplysninger om opplæring av CAAP-inspektører. CAAP framla i tillegg nærmere opplysninger 

om sitt sikkerhetstilsyn med luftfartsselskapene Air Asia Zest, Air Philippines Corporation og South East Asian Airlines 

(SEAir) Inc. Når det gjelder CAAPs sikkerhetstilsyn, omfattet opplysningene framlagt på møtet det planlagte 

programmet for minste antall årlige inspeksjoner (MRAI) for hvert luftfartsselskap samt nærmere opplysninger om 

overvåkingsvirksomheten knyttet til hvert enkelt av dem. På møtet framla CAAP også ajourførte opplysninger om 

gjennomføringen av Filippinenes statlige sikkerhetsprogram. Disse ajourførte opplysningene inneholdt nærmere 

informasjon om Filippinenes statlige program for sikkerhet på rullebanen, herunder et tilhørende opplærings- og 

bevisstgjøringsprogram. CAAP framla også ajourførte opplysninger om undersøkelsen av utforkjøringen fra rullebanen 

med et luftfartøy fra Air Asia Zest som skjedde 30. desember 2014. 

92) Ved de faglige samrådene 10. mars 2015 ga Air Asia Zest, Air Philippines Corporation og South East Asian Airlines 

(SEAir) Inc hver for seg en beskrivelse av sin luftfartsvirksomhet. Opplysningene som hvert luftfartsselskap ga, 

omfattet opplysninger om organisasjonsstruktur og virkemåte for deres respektive sikkerhets- og kvalitetsavdelinger. 

Dette omfattet opplysninger om nåværende flåte, reduksjon av sikkerhetsproblemer hos hvert selskap og opplysninger 

om intern kvalitetssikring. I tillegg presenterte hvert luftfartsselskap sine programmer for overvåking av flygedata 

(FDM). 

93) På bakgrunn av den dokumentasjonen som ble framlagt ved disse faglige samrådene, ble det gjennomført et EU-besøk 

med vurdering på stedet i Filippinene i april 2015. Sakkyndige fra Kommisjonen, EASA og medlemsstatene deltok på 

dette vurderingsbesøket. Vurderingsbesøket ble gjennomført i CAAPs lokaler og hos tilfeldig utvalgte luftfartsselskaper 

som er sertifisert i Filippinene, nemlig Air Asia Inc, Air Asia Zest, Air Philippines Corporation, Island Aviation Inc, 

Magnum Air (Skyjet) Inc, South East Asian Airlines (SEAir) Inc og South East Asian Airlines (SEAIR) International. 

94) Det ble under EU-besøket med vurdering på stedet framlagt dokumentasjon på at kontrollmyndigheten for 

luftfartsstandarder har 173 ansatte som direkte arbeider med sertifisering og tilsyn. Ut fra den dokumentasjonen som ble 

innhentet, ble det bekreftet at de overordnede drifts- og vedlikeholdsinspektørene hadde tilstrekkelig erfaring til å foreta 

effektivt tilsyn, og at de hadde fått formell opplæring med hensyn til sitt tilsynsansvar. For å bistå inspektørene med å 

utføre sine tilsynsoppgaver har CAAP utarbeidet en jobbveiledning for inspektører, som inneholder strukturerte 

sjekklister, CAAPs tekniske retningslinjer, inspeksjonsskjemaer og referansedokumenter for tilsyn.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 273/2010 av 30. mars 2010 (EUT L 84 av 31.3.2010, s. 25). Særlig betraktning 74–87. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 659/2013 av 10. juli 2013 (EUT L 190 av 11.7.2013, s. 54). Særlig betraktning 80–94. 

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

betraktning 102–119. 
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95) I dokumentasjonen som CAAP framla under EU-besøket med vurdering på stedet, inngikk at CAAP som hjelp ved 

planleggingen av tidsplanen for minste antall årlige inspeksjoner (MRAI) bruker en rapporterings- og sporingsdatabase 

(CASORT) i forbindelse med sikkerhetstilsyn med sivil luftfart. Med sikte på å gi den enkelte inspektør mulighet til å 

gjennomføre en strukturert tilsynsplan, offentliggjør CAAP nasjonale retningslinjer for tilsyns- og inspeksjons-

programmer. Dette dokumentet inneholder ulike alternativer for målrettede inspeksjoner dersom en innehaver av et 

godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC) ikke leverer tilstrekkelig gode resultater. Når det gjelder sertifisering 

og fornyelse av AOC, har CAAP offentliggjort en håndbok for sertifisering og administrasjon av luftfartsselskaper. 

Under EUs vurderingsbesøk ble det tatt stikkprøve av dokumentasjonen for sertifisering og fornyelse for ni 

luftfartsselskaper sertifisert av CAAP, herunder alle luftfartsselskapene som EUs vurderingsgruppe besøkte. I tillegg ble 

det gjort observasjoner av CAAP-inspektører som utførte spesifikk tilsynsvirksomhet. Planleggingen og gjennom-

føringen av dette arbeidet ble vurdert å være av tilfredsstillende kvalitet. 

96) Som et relevant utvalg av luftfartsselskaper sertifisert i Filippinene ble sju luftfartsselskaper besøkt under EU-besøket 

med vurdering på stedet. Dette utvalget omfattet de fire største luftfartsselskapene som er sertifisert i Filippinene, som 

fortsatt er oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. Besøket hadde til hensikt å kontrollere i hvor stor grad 

de overholdt internasjonale sikkerhetsstandarder. I tillegg var hensikten med besøket, i samsvar med de felles kriteriene 

fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005, å vurdere disse luftfartsselskapenes vilje og evne til å utbedre 

sikkerhetsmangler. Hovedkonklusjonen av besøkene hos disse luftfartsselskapene er at det ikke manglet vilje og 

generelt heller ikke evne til å utbedre sikkerhetsmangler. 

97) Med hensyn til EU-besøket med vurdering på stedet ble det når det gjelder de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til 

forordning (EF) nr. 2111/2005 konkludert med at den sivile luftfartsmyndigheten i Filippinene både har vilje og evne til 

å utbedre sikkerhetsmangler, og at den har tilstrekkelig evne til å gjennomføre og om nødvendig håndheve gjeldende 

internasjonale sikkerhetsstandarder, herunder Filippinenes regelverk for sivil luftfart. 

98) CAAP ble hørt av Flysikkerhetskomiteen 10. juni 2015. Ved denne anledningen ble som et relevant utvalg tre 

luftfartsselskaper sertifisert i Filippinene også hørt (Air Asia Zest, Air Philippines Corporation og Cebgo Inc, tidligere 

South East Asian Airlines (SEAir) Inc). 

99) CAAP framla for Komiteen den nåværende organisasjonsstrukturen for sin kontrollmyndighet for luftfartsstandarder, 

opplysninger om den eksisterende arbeidsstyrken som utfører sikkerhetstilsynsoppgaver samt en generell oversikt over 

luftfartsvirksomheten i Filippinene. CAAP rapporterte at den har tilsynsansvar for 36 AOC-innehavere, og at den har 

klassifisert ni av dem som operatører av store luftfartøyer. CAAP ga også en oversikt over det tilsynet som er planlagt 

for 2015, for de tre luftfartsselskapene som deltok i høringen. CAAP framhevet dessuten sitt engasjement, i egenskap av 

å være vedkommende myndighet i Filippinene, for å fortsette med sin plan for kontinuerlig forbedring. 

100) I sin presentasjon ga CAAP en oversikt over sin plan for korrigerende tiltak med hensyn til de merknadene som ble 

framsatt av EUs vurderingsgruppe under EU-besøket med vurdering på stedet. De korrigerende tiltakene som ble 

framlagt, omfattet fokus på visse prioriterte saker, som forbedring av CAAPs opplæringsprogram for inspektører, 

forbedringer i infrastrukturen for informasjonsteknologi, fortsatte tiltak for å øke kompetansen hos inspektørene samt en 

forpliktelse til å fortsette arbeidet med standardisering av sikkerhetstilsynet. I tillegg ga CAAP nærmere opplysninger 

om forbedringer i infrastruktur, herunder tiltak knyttet til sitt statlige program for sikkerhet på rullebanen. 

101) Air Philippines Corporation framla nærmere opplysninger om sin organisasjonsstruktur, sine planer for sin 

luftfartøyflåte og om sitt sikkerhetsstyringssystem. Selskapet rapporterte om sin struktur for sikkerhetsmøter, om 

sikkerhetsrapportering og sikkerhetsstyring samt om sitt program for overvåking av flygedata, herunder hvordan det 

kontinuerlig overvåker risikoreduserende tiltak. Air Philippines Corporation ga opplysninger om selskapets funksjon for 

sikkerhetsbekreftelse og anvendelse av framgangsmåter for endringsstyring. Dessuten rapporterte luftfartsselskapet om 

sine oppfølgingstiltak med hensyn til de merknadene som ble framsatt under EU-besøket med vurdering på stedet. 

102) Cebgo Inc framla opplysninger om selskapets styringsstruktur, sikkerhetsstyringssystem, program for forebygging av 

ulykker og flysikkerhet, program for styring av flygedata, kvalitetsstyringssystem og system for kontroll av 

luftdyktighet og vedlikehold. Opplysningene omfattet selskapets sikkerhetsmål for 2015 og dokumentasjon på prosessen 

for sikkerhetsrapportering. Cebgo Inc avga rapport om selskapets fem viktigste prioriteringsområder innen sikkerhet, og 

hvilke tiltak som treffes i den forbindelse. Luftfartsselskapet framla dessuten en oversikt over sine oppfølgingstiltak med 

hensyn til de merknadene som ble framsatt under EU-besøket med vurdering på stedet.  
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103) Air Asia Zest framla opplysninger om selskapets flåte, organisasjonsstruktur og sikkerhets- og kvalitetsstyringsavdeling. 

Opplysningene omfattet selskapets høye sikkerhetsmål, prosess for sikkerhetsrapportering, program for analyse av 

flygedata samt selskapets fem viktigste prioriteringsområder innen sikkerhet. Luftfartsselskapet framla dessuten en 

oversikt over sine oppfølgingstiltak med hensyn til de merknadene som ble framsatt under EU-besøket med vurdering 

på stedet. 

104) På grunnlag av alle tilgjengelige opplysninger, herunder resultatene av EU-besøket med vurdering på stedet og de 

opplysningene som ble gitt på høringen i Flysikkerhetskomiteen, er Kommisjonens vurdering at CAAP har gjort 

vedvarende forbedringer over et lengre tidsrom. Den anerkjenner også at CAAP ikke har manglet vilje til å samarbeide 

fortløpende med Kommisjonen, og at CAAP er åpen i sin anerkjennelse av at den bør fortsette forbedringene for å 

videreutvikle sikkerhetstilsynet og overvåkingsordningene. Vurderingen er at CAAP har evne til å utøve sitt ansvar for 

tilsyn med luftfartsselskaper som er sertifisert i Filippinene. Ved høringen i Flysikkerhetskomiteen forpliktet CAAP seg 

fullt ut til å gå i en kontinuerlig sikkerhetsdialog med Kommisjonen, herunder gjennom tilleggsmøter dersom og når 

Kommisjonen mener at det er nødvendig. 

105) Kommisjonen merket seg at alle de tre luftfartsselskapene som er sertifisert i Filippinene, som ved relevant tilfeldig 

utvalg var invitert til høringen i Flysikkerhetskomiteen, framla sine opplysninger på en tilfredsstillende måte, og alle er i 

stand til å gi nærmere opplysninger om sikker gjennomføring av sine respektive operasjoner. Kommisjonens vurdering 

er at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på samsvar med gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder og 

anbefalt praksis når det gjelder luftfartsselskaper som er sertifisert i Republikken Filippinene. 

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

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne alle luftfartsselskaper som 

er sertifisert i Republikken Filippinene fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

107) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere at alle luftfartsselskaper i Filippinene faktisk overholder gjeldende 

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

resultatene av slike inspeksjoner eller andre relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at internasjonale sikkerhets-

standarder ikke blir overholdt, vil Kommisjonen måtte treffe tiltak i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon 

108) 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. 

109) Kommisjonen hadde 23. mars 2015, med bistand fra EASA, møte med representanter for vedkommende myndigheter i 

Den russiske føderasjon (FATA). Formålet med dette møtet var å gjennomgå sikkerhetsnivået hos russiske 

luftfartsselskaper i SAFAs inspeksjoner på bakken i tidsrommet mellom 10. mars 2014 og 9. mars 2015, og identifisere 

saker som krever særlig oppmerksomhet. Under møtet forpliktet FATA seg til å følge opp visse tilfeller av manglende 

overholdelse som ennå ikke var korrekt utbedret, og til å gi Kommisjonen ajourførte opplysninger om sin status før 

utgangen av mai. 

110) FATA underrettet Kommisjonen om at de på grunn av utvidelsen av SAFA-systemet, også overvåker russiske 

luftfartsselskapers SAFA-resultater i visse tredjestater. FATA opplyste også at de hadde utpekt nye sikkerhetsinspektører til 

å ta seg av luftfartsselskaper som har åpne merknader etter inspeksjoner innenfor rammen av SAFA-programmet. FATA 

uttrykte forventning om at dette tilsynet vil ytterligere forbedre operatørenes evne til rask reaksjon og kvaliteten på deres 

korrigerende tiltak. FATA ga også Kommisjonen ajourførte opplysninger om de siste midlertidige opphevingene og 

tilbakekallingene av godkjenningssertifikater for luftfartsselskaper de har ansvaret for. 

111) På bakgrunn av tilgjengelige opplysninger konkluderte Kommisjonen med at det ikke er nødvendig med en høring i 

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

føderasjon.  
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112) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved 

å føre opp luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon. 

113) Medlemsstatene skal 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. 

114) 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. 

Luftfartsselskaper fra Sudan 

115) På bakgrunn av den jevnlige kontakten mellom den sivile luftfartsmyndigheten i Sudan (SCAA) og Kommisjonen ser 

det ut til at SCAA har gjort gode framskritt når det gjelder tilsyn med luftfartsselskaper som er sertifisert i Sudan. SCAA 

underrettet også Kommisjonen om at visse luftfartsselskaper har gjort gode framskritt i gjennomføringen av 

internasjonale sikkerhetsstandarder. 

116) SCAA har sagt ja til et EU-besøk med vurdering på stedet i oktober 2015. Dette vurderingsbesøket er planlagt for å 

kontrollere opplysningene som SCAA har gitt, og for å samle ytterligere opplysninger for å støtte en mulig beslutning 

om luftfartsselskaper som er sertifisert i Sudan. På det nåværende tidspunkt foreligger det ikke nok opplysninger til 

støtte for en beslutning om luftfartsselskaper som er sertifisert i Sudan. 

117) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når 

det gjelder luftfartsselskaper fra Sudan. 

Luftfartsselskaper fra Thailand 

118) Et fullstendig tilsyn innenfor rammen av ICAOs program for sikkerhetstilsyn (USOAP) og løpende overvåking (CMA) 

ble gjennomført av ICAO i Kongeriket Thailand i januar 2015. Det generelle resultatet viser at den faktiske 

gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder i Thailand ligger relativt langt under verdensgjennomsnittet. På 

bakgrunn av tilsynsresultatene rapporterte ICAO et alvorlig sikkerhetsproblem med hensyn til sertifisering av 

luftfartsselskaper, herunder godkjenningen av spesifikke driftsprosedyrer. Avdelingen for sivil luftfart (DCA) i Thailand 

framla en plan for korrigerende tiltak for ICAO for å utbedre manglene. 

119) DCA kontaktet Den europeiske union og EASA for å be om faglig bistand som støtte til utbedringen av de merknadene 

som ble framsatt av ICAO. EASA gjennomførte i april 2015 et besøk for å yte faglig bistand i Thailand, og det vil bli 

gitt ytterligere faglig bistand og samarbeid i de kommende månedene. 

120) På grunnlag av resultatene fra ICAOs tilsyn og anbefalingene fra besøket for å yte faglig bistand ble DCA i Thailand, 

sammen med luftfartsselskapet Thai Airways International, invitert til faglige samråd i Brussel for å samle inn 

ytterligere opplysninger om korrigerende tiltak som DCA treffer på kort, mellomlang og lang sikt. DCA i Thailand samt 

Thai Airways International så positivt på denne invitasjonen, og framla på en åpen måte alle opplysningene det ble bedt 

om før møtet. 

121) Ved det faglige samrådet som fant sted 3. juni 2015, viste både DCA og Thai Airways International klar vilje til dialog, 

og framla så mye informasjon som mulig. DCA understreket at thailandske myndigheter er fullstendig klar over 

betydningen av sikkerheten i sivil luftfart, og har forpliktet seg til å yte nødvendige midler for å forbedre 

sikkerhetstilsynsordningen til DCA Thailand, som snart vil bli omorganisert til myndigheten for sivil luftfart i Thailand, 

med et betydelig større budsjett.  
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122) Thai Airways International framla på en tydelig måte selskapets sikkerhets- og kvalitetsstyringssystem. Luftfarts-

selskapet viste at det var i stand til å sikre tilstrekkelig samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

123) Kommisjonens vurdering er at de sikkerhetsopplysningene som foreligger, ikke gir grunnlag for en beslutning om å 

pålegge et forbud eller driftsbegrensninger på luftfartsselskaper som er sertifisert i Thailand. Kommisjonens vurdering 

er imidlertid at situasjonen fortsatt bør overvåkes nøye. 

124) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når 

det gjelder luftfartsselskaper fra Thailand. 

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

prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Thailand, i henhold til forordning (EU) 

nr. 965/2012. 

126) 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 Jemen 

127) Ved brev av 10. april 2015 forhørte Kommisjonen seg med Jemens myndighet for sivil luftfart og meteorologi (CAMA) 

om den forverrede sikkerhetssituasjonen i Jemen påvirker CAMAs evne til å utøve sikkerhetstilsyn med 

luftfartsselskapene som er sertifisert i Jemen. 

128) Den 18. mai 2015 underrettet luftfartsselskapet Yemen Airways (Yemenia) Kommisjonen om at det i slutten av mars 

2015 midlertidig hadde innstilt sine flyginger på grunn av den forverrede situasjonen i Jemen. I tillegg ble det i denne 

underretningen fra Yemenia uttalt at selskapets luftfartøyer ble oppbevart på forskjellige steder utenfor Jemen. I et brev 

av 1. juni 2015 underrettet CAMA Kommisjonen om at luftfartøyene til Yemenia ikke lenger var i Jemen, og at CAMA 

når det gjelder sitt tilsynsansvar, hadde til hensikt å samarbeide med luftfartsmyndighetene i de statene der luftfartøyene 

for øyeblikket blir oppbevart. I det samme brevet opplyste CAMA også at det på grunn av den forverrede 

sikkerhetssituasjonen i Jemen for øyeblikket var lite luftfartsvirksomhet i landet. 

129) På bakgrunn av opplysningene mottatt fra CAMA og Yemenia ble det konkludert med at situasjonen fortsatt burde 

overvåkes nøye, men at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for en beslutning om å pålegge et forbud for luftfartsselskaper 

som er sertifisert i Jemen på dette tidspunktet. 

130) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når 

det gjelder luftfartsselskaper fra Jemen. 

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

prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Jemen, i henhold til forordning (EU) 

nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Zambia 

132) Den 25. februar 2015 ble det holdt et fagmøte med deltaking fra representanter på ledelsesnivå fra den sivile 

luftfartsmyndigheten i Zambia (ZCAA), Kommisjonen, EASA og medlemsstatene. ZCAA ga en omfattende og åpen 

oversikt over hvilke tiltak som er truffet det siste året når det gjelder utviklingen av ZCAA, rekruttering av personell til 

ZCAA, utarbeiding av et regelverk for sivil luftfart i Zambia og forbedringen av tilsynet med luftfartsselskapene.  
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133) Det ser ut til at ZCAA har gjort gode framskritt når det gjelder å utbedre en rekke av ICAOs merknader, og at det er lagt 

et solid grunnlag for videre utvikling av sikkerhetstilsynsordningen for sivil luftfart i Zambia. På de fleste av ICAOs åtte 

kritiske punkter som utgjør en sikkerhetstilsynsordning for sivil luftfart, gjenstår det imidlertid fortsatt et betydelig 

arbeid. 

134) ZCAA opplyste at den vil fortsette å arbeide med gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder. 

Kommisjonen har til hensikt å foreta ytterligere vurderinger for å fastslå hvorvidt det vil la seg gjøre å organisere et EU-

besøk med vurdering på stedet for å kontrollere gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder i Zambia, før 

utgangen av oktober 2015. 

135) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når 

det gjelder luftfartsselskaper fra Zambia. 

Avsluttende betraktninger 

136) Når det gjelder andre luftfartsselskaper som for øyeblikket er oppført på EU-listen, har Kommisjonen kontrollert om det 

er hensiktsmessig å ajourføre listen, og har konkludert med at det ikke er tilfelle. 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når det gjelder disse luftfartsselskapene. 

137) 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 verne følsomme opplysninger og redusere de kommersielle virkningene til et minimum, at beslutninger som treffes av 

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

driftsbegrensninger i Unionen, offentliggjøres i Den europeiske unions tidende og trer i kraft dagen etter at de er 

kunngjort. 

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

139) 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. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 på vegne av presidenten 

 Violeta BULC 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 162 av 27.6.2015, s. 83–97] 


