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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1866 

av 28. november 2018 

om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper som er underlagt 

driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen(*) 

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, opprettet. 

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

flysikkerhetsbyrå («EASA») oversendt Kommisjonen opplysninger som er relevante for ajourføringen av nevnte liste. 

Relevante opplysninger er også oversendt av tredjestater og internasjonale organisasjoner. På grunnlag av disse opplys-

ningene bør listen 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 listene 

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

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

inngi skriftlige merknader og gi Kommisjonen og komiteen nedsatt ved forordning (EF) nr. 2111/2005 

(«Flysikkerhetskomiteen») en muntlig redegjørelse. 

5) Kommisjonen har underrettet Flysikkerhetskomiteen om de felles samrådene, innenfor rammen av forordning (EF)  

nr. 2111/2005 og kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006(4), som pågår med vedkommende myndigheter og luftfarts-

selskaper i Angola, Hviterussland, Benin, Gambia, Indonesia, Mauritania, Mexico, Moldova, Nepal, Russland, 

Thailand, Venezuela og Zambia. Kommisjonen har også underrettet Flysikkerhetskomiteen om flysikkerhetssituasjonen 

i Afghanistan, Gabon, Kasakhstan, Libya og Mosambik. 

6) EASA har også underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om resultatene av analysen av inspeksjoner på 

bakken utført i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(5) innenfor rammen av programmet for 

sikkerhetsvurdering av utenlandske luftfartøyer («SAFA»).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 29.11.2018, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(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) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 (EUT L 344 av 27.12.2004, s. 15). 

(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). 

(5) 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). 
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7) I tillegg har EASA underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om faglige bistandsprosjekter som er 

gjennomført i tredjestater som er underlagt driftsforbud i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006. EASA 

framla opplysninger om planer og anmodninger om ytterligere faglig bistand og samarbeid for å forbedre den 

administrative og faglige kapasiteten til sivile luftfartsmyndigheter i tredjestater med sikte på å bidra til å løse saker der 

gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder for sivil luftfart ikke er oppfylt. Medlemsstatene ble oppfordret til å svare 

bilateralt på nevnte anmodninger og samordne med Kommisjonen og EASA. I den forbindelse understreket Kommi-

sjonen nytten av å dele opplysninger med det internasjonale luftfartsmiljøet, særlig gjennom SCAN-databasen (SCAN – 

Safety Collaborative Assistance Network) til Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart («ICAO»), om den faglige 

bistanden som Unionen og dens medlemsstater gir tredjestater for å forbedre flysikkerheten verden over. 

8) Eurocontrol har gitt Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen ajourførte opplysninger om status for alarmfunksjonen til 

SAFA og tredjestatsoperatører («TCO» – Third Country Operator) og om aktuell statistikk over varselmeldinger for 

luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud. 

Luftfartsselskaper i Unionen 

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

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

luftfartsmyndigheter, har flere medlemsstater truffet visse tvangstiltak og underrettet Kommisjonen og Fly-

sikkerhetskomiteen om disse. Bulgaria og Malta har underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om tiltak som 

er truffet overfor luftfartsselskapene som er sertifisert i henholdsvis Bulgaria og Malta. 

10) Medlemsstatene understreket igjen sin vilje til å til å treffe nødvendige tiltak dersom relevante sikkerhetsopplysninger 

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

relevante sikkerhetsstandarder. 

Luftfartsselskaper fra Angola 

11) Ved brev av 30. april 2018 anmodet Kommisjonen vedkommende myndighet i Angola, Instituto Nacional da Aviação 

Civil («INAVIC»), om å framlegge en liste over dokumenter og over tiltak som skal gjennomføres. 

12) INAVIC framla all ønsket dokumentasjon innen rimelig tid. EASA analyserte dokumentasjonen fra INAVIC og 

konkluderte med at den var oversiktlig og godt strukturert. Videre var kopiene av luftfartsselskapenes godkjennings-

sertifikater («AOC») og driftsspesifikasjonene som var framlagt av INAVIC, i samsvar med ICAO-formatet. INAVIC 

ga en god oversikt over oppfølgingstiltakene for å utbedre manglene som ble påvist under sikkerhetstilsynet med 

angolanske luftfartsselskaper på områdene flygeoperasjoner («OPS») og luftdyktighet («AIR»). 

13) INAVICs prosedyrer og regler er blitt oppdatert siden 2015, først og fremst på områdene AIR, OPS og flymedi-

sin. Videre har INAVIC i samsvar med relevante internasjonale sikkerhetsstandarder aktivt oversendt ICAO ajourførte 

versjoner av sin plan for korrigerende tiltak. 

14) For å få en mer detaljert og faktabasert forståelse av tilsynsvirksomheten i Angola har Kommisjonen bedt INAVIC om å 

framlegge rapporter fra inspeksjoner og tilsyn i forbindelse med forlengelse av godkjenningssertifikater, herunder 

detaljerte beskrivelser av resultatene og oppfølgingstiltakene som er truffet overfor luftfartsselskapene Sonair, Air Jet og 

Heli-Malongo. 

15) Disse rapportene ble sendt til EASA, som konkluderte med at dataene i dem var relevante og av god kvalitet. 

Rapportene viste også at de berørte luftfartsselskapene har truffet hensiktsmessige korrigerende tiltak basert på funnene 

til INAVIC. 

16) INAVIC underrettet Kommisjonen om at den hadde sertifisert to nye luftfartsselskaper, Bestflya Aircraft Management 

og SJL. INAVIC underrettet også Kommisjonen om at sju luftfartsselskaper, Air Nave, Air26, Angola Air Services, 

Diexim, Fly540, Gira Globo og Mavewa, ikke lenger innehar et gyldig godkjenningssertifikat.  
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17) På grunnlag av de tilgjengelige opplysningene konkluderer Kommisjonen med at INAVIC har gjort framskritt med 

hensyn til gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder. Før det kan tas en beslutning om å oppheve forbudet 

mot luftfartsselskaper fra Angola, må disse framskrittene kontrolleres gjennom et EU-besøk hos INAVIC og utvalgte 

angolanske luftfartsselskaper med vurdering på stedet. 

18) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering på 

nåværende tidspunkt derfor at listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å 

føre opp de nye luftfartsselskapene Bestflya Aircraft Management og SJL. Luftfartsselskapene Air Nave, Air26, Angola 

Air Services, Diexim, Fly540, Gira Globo og Mavewa bør fjernes fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006 

ettersom de ikke lenger innehar et gyldig godkjenningssertifikat. 

Luftfartsselskaper fra Hviterussland 

19) Den 17. september 2018 innledet Kommisjonen samråd med luftfartsmyndigheten i Hviterussland («AD-BLR») i 

henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 473/2006, i forbindelse med sikkerhetsmanglene påvist av EASA 

innenfor rammen av TCO-godkjenningsprosessen. 

20) Den 8. november 2018 holdt Kommisjonen, EASA og representanter for AD-BLR et fagmøte. På dette møtet 

understreket Kommisjonen viktigheten av at den blir riktig og regelmessig informert om myndighetens sikkerhetstil-

synsvirksomhet. AD-BLR redegjorde for de korrigerende tiltakene som er truffet for å utbedre sikkerhetsmanglene 

påvist av EASA innenfor rammen av TCO-godkjenningsprosessen og sin overvåkingsvirksomhet. Selv om det ble 

anmodet om disse opplysningene allerede da samrådet ble innledet, framla ikke AD-BLR tilstrekkelige opplysninger om 

planleggingen og resultatene av tilsynsvirksomheten. Med tanke på vanskelighetene visse søkere som er sertifisert i 

Hviterussland, har hatt med å bli godkjent i forbindelse med TCO-prosessen, hovedsakelig på grunn av sikkerhetsmang-

ler, understreket Kommisjonen viktigheten av at AD-BLR overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder 

under utøvelsen av sitt sikkerhetstilsynsansvar. 

21) På bakgrunn av de eksisterende sikkerhetsmanglene inviterte Kommisjonen AD-BLR til en høring i samsvar med 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 2111/2005, som fant sted 13. november 2018. Under høringen framla AD-BLR for 

Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen generelle opplysninger om luftfartssektoren i Hviterussland, tilgjengelig 

personell til tilsynsvirksomhet og hvordan Hviterussland gjennomfører havarietterforskning. AD-BLR opplyste også om 

status for sikkerhetstilsynet i Hviterussland ved å henvise til ICAOs relevante kritiske punkter. AD-BLR gjentok sitt 

ønske om et nært samarbeid med EU og informerte om at gjennomføringen av visse EU-forordninger er satt i gang, 

særlig på områdene luftdyktighet og drift. AD-BLR var overbevist om at den utfører sin virksomhet i fullt samsvar med 

internasjonale sikkerhetsstandarder, og oppfordret EU til å foreta et vurderingsbesøk for å få bedre innsikt i 

sikkerhetstilsynsordningen til Hviterussland. 

22) Kommisjonen anser at mangelen på dokumenterte opplysninger og utfordringene med utveksling av opplysninger etter 

innledningen av det offisielle samrådet gjør det vanskelig å vurdere hvordan AD-BLR ivaretar sitt ansvar. Kommisjonen 

mener derfor at det er nødvendig å gjennomføre et EU-besøk med vurdering på stedet før neste møte i  

Flysikkerhetskomiteen. 

23) Videre mener Kommisjonen at resultatene fra SAFA-inspeksjonene på bakken hos BELAVIA, den eneste operatøren 

med passasjerruter som er sertifisert i Hviterussland, på nåværende tidspunkt ikke gir grunn til spesifikke sik-

kerhetsmessige bekymringer for dette luftfartsselskapet. Med hensyn til luftfartsselskapene som driver fraktvirksomhet, 

har EASA allerede truffet håndhevingstiltak mot JSC Aircompany Grodno og Transaviaexport Airlines. 

24) Selv om det åpenbart at de ulike påviste manglene må utbedres, er de ennå ikke av en slik art at de berettiger oppføring 

av luftfartsselskaper fra Hviterussland i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

25) På grunnlag av de tilgjengelige opplysningene og i samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning 

(EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over 

luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Hviterussland. 

26) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere at Hviterussland faktisk overholder de gjeldende internasjonale sik-

kerhetsstandardene ved å prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Hviterussland, i 

henhold til forordning (EU) nr. 965/2012.  
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27) 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 Benin 

28) I mai 2017 fjernet Kommisjonen alle luftfartsselskaper under tilsyn av Benin fra vedlegg A til forordning (EF)  

nr. 474/2006(1). 

29) Ved brev av 14. september 2018 anmodet Kommisjonen Agence Nationale de l'Aviation Civile du Bénin («ANAC 

Bénin») om å framlegge en rekke dokumenter om myndighetens struktur, tilsynsordning og virksomhet, herunder en 

liste over AOC-innehavere og registrerte luftfartøyer, og om hvilke håndhevingstiltak som er truffet. 

30) Den 15. oktober 2018 framla ANAC Bénin de ønskede opplysningene, herunder opplysninger om ANAC Bénins interne 

organisasjon, personalets kvalifikasjoner, opplæringspraksis, tilsynsordningen, systemet for hendelsesrapportering og 

prosessen for utstedelse og validering av lisenser. 

31) Av de framlagte dokumentene framgikk det også at ANAC Bénin har sertifisert to luftfartsselskaper, Air Taxi Bénin og 

ASAB. 

32) Kommisjonen oppfordrer ANAC Bénin til å regelmessig rapportere om løpende forbedringer i gjennomføringen av 

internasjonale sikkerhetsstandarder, og til å framlegge relevante nye opplysninger, særlig om sertifisering av nye 

luftfartsselskaper. 

33) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Benin. 

Luftfartsselskaper fra Gambia 

34) Luftfartsselskaper fra Gambia har aldri vært oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. Ved brev av  

24. august 2018 anmodet Kommisjonen den sivile luftfartsmyndigheten i Gambia («CAAG») om å framlegge 

dokumentasjon på myndighetens struktur, om dens tilsynsordning og -virksomhet, herunder en liste over AOC-

innehavere og registrerte luftfartøyer, og om hvilke håndhevingstiltak som er truffet. CAAG framla de ønskede 

opplysningene 28. september 2018. 

35) CAAG underrettet Kommisjonen om at det på det tidspunktet ikke fantes noen AOC-innehavere i landet, og at 

luftfartøyregisteret inneholdt 18 luftfartøyer. En rekke av disse luftfartøyene ligger i opplag, og andre er ikke lenger i 

drift. 

36) Med hensyn til luftfartsselskapet Sonnig International Private Jets Gambia – SIPJ(G) bekreftet CAAG at det ikke har 

hatt et gyldig gambisk godkjenningssertifikat siden august 2017. 

37) I det samme brevet opplyste CAAG også at ICAO hadde gjennomført sikkerhetstilsyn på stedet fra 16. til 26. juli 2018 

innenfor rammen av ICAOs USOAP-CMA-program. CAAG forpliktet seg til å framlegge tilsynsrapporten for 

Kommisjonen når denne er tilgjengelig. Tidligere tilsynsresultater fra 2005 viser en faktisk gjennomføringsgrad på 

78,46 %. 

38) På grunnlag av disse opplysningene anser Kommisjonen at det på dette tidspunktet ikke finnes noen tegn til at CAAG 

ikke vil være i stand til å oppfylle sine internasjonale forpliktelser med hensyn til sikkerhetstilsyn. 

39) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Gambia.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/830 av 15. mai 2017 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til 

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen (EUT L 124 av 17.5.2017, s. 3), betraktning 

12–19 om Benin. 
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Luftfartsselskaper fra Indonesia 

40) Alle luftfartsselskaper fra Indonesia ble fjernet fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006 i juni 2018(1). For å 

fortsette å overvåke sikkerhetstilsynet i Indonesia fortsatte Kommisjonen og generaldirektoratet for sivil luftfart i 

Indonesia («DGCA Indonesia») sitt samråd i henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 473/2006. Kommisjonen 

overvåker utviklingen i arbeidet til DGCA Indonesia med å bringe sikkerhetstilsynsordningen for luftfart i Indonesia i 

samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. I den forbindelse framla DGCA Indonesia et brev av 26. september 

2018 for Kommisjonen med tilleggsopplysninger og en oppdatering om sikkerhetstilsynsvirksomheten i indonesisk 

luftfart i perioden fra mai 2018 til august 2018 og om den avtalte planen for korrigerende tiltak. 

41) Disse opplysningene omfattet en liste over luftfartsselskaper som er sertifisert i Indonesia, over registrerte luftfartøyer 

og over sikkerhetstilsynsvirksomheten, en liste over håndhevingstiltak som er truffet av DGCA Indonesia, en 

oppdatering om status for planene for korrigerende tiltak som følge av EU-besøket med vurdering på stedet i mars 2018 

samt oppdateringer om gjennomføringen av handlingsplanen for ytelsesbasert navigasjon («PBN») og om den faglige 

bistanden som DGCA Indonesia har fått. 

42) Med hensyn til listen over luftfartsselskaper, luftfartøyer og tilsynsvirksomhet har DGCA Indonesia i nevnte periode 

utstedt ett nytt Part-121-godkjenningssertifikat og to nye Part-135-godkjenningssertifikater. 

43) Med hensyn til håndhevingstiltak som er truffet, har DGCA Indonesia midlertidig opphevet to godkjenningssertifikater 

(ett Part-121-sertifikat og ett Part-135-sertifikat), tilbakekalt ett valideringssertifikat og iverksatt én administrativ 

sanksjon mot en innehaver av et Part-135-godkjenningssertifikat. Videre har DGCA Indonesia tatt de første skrittene for 

å styrke tilsynet med den medisinske delen av lisenser på bakgrunn av problemene som ble påpekt under EUs 

vurderingsbesøk i mars 2018, ved at direktoratet midlertidig har opphevet lisensen til to akkrediterte flyleger. 

44) Det er også tatt hensyn til anbefalingen om innføring av ytelsesbasert navigasjon. Indonesia prioriterer dette og 

forventer å innføre prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon på 23 av 25 internasjonale lufthavner innen utgangen av 

2018. Innføringen av ytelsesbasert navigasjon på innenlandske og fjerntliggende lufthavner går framover, men ikke i 

samme tempo. 

45) DGCA Indonesia underrettet dessuten Kommisjonen om status for de korrigerende tiltakene etter ICAOs samordnede 

valideringsbesøk som fant sted i 2017. Den 25. juli 2018 gjennomgikk ICAO planen for korrigerende tiltak på området 

luftdyktighet. Alle korrigerende tiltak er helt eller delvis godtatt av ICAO. 

46) Etter dødsulykken 29. oktober 2018 som involverte Lion Airs flygning JT610, kontaktet DGCA Indonesia Kommisjonen 

innen 24 timer og fortsetter å framlegge opplysninger, herunder om forebyggende tiltak som er truffet etter ulykken 

overfor operatører som har luftfartøyer av samme type i sin flåte (ett luftfartøy som drives av Garuda og ti som drives 

av Lion Air). 

47) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Indonesia. 

48) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere at Indonesia faktisk overholder de gjeldende internasjonale sikkerhets-

standardene ved å prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Indonesia, i henhold til 

forordning (EU) nr. 965/2012. 

49) 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 Mauritania 

50) I desember 2012 besluttet Kommisjonen å fjerne alle luftfartsselskaper under tilsyn av Mauritania fra vedlegg A til 

forordning (EF) nr. 474/2006(2).  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/871 av 14. juni 2018 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til 

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen (EUT L 152 av 15.6.2018, s. 5), betraktning 

40–64 om Indonesia. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1146/2012 av 3. desember 2012 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om 

opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 333 av 5.12.2012, s. 7), 

betraktning 71–81 om Mauritania. 
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51) Ved brev av 30. august 2018 anmodet Kommisjonen vedkommende myndighet i Mauritania, Agence Nationale de 

l'Aviation Civile («ANAC Mauritania»), om å framlegge dokumentasjon om myndighetens struktur, tilsynsordning og 

virksomhet, herunder en liste over AOC-innehavere og registrerte luftfartøyer, og om hvilke håndhevingstiltak som er 

truffet. 

52) Den 10. oktober 2018 framla ANAC Mauritania de ønskede opplysningene, herunder opplysninger om organisa-

sjonsstruktur og personell, om AOC-innehavere sammen med driftsspesifikasjonene, om luftfartøyer registrert i 

Mauritania samt resultatene av sikkerhetstilsynsvirksomheten, håndhevingstiltak og listen over hendelser og ulykker 

siden 2016. 

53) ANAC Mauritania underrettet Kommisjonen om at det på det tidspunktet var to luftfartsselskaper som var sertifisert i 

Mauritania, nærmere bestemt Mauritania Airlines som har sete i Nouakchott og er landets nasjonale luftfartsselskap, og 

Class Aviation som er et taxiflygingsselskap. 

54) Kommisjonen oppfordrer ANAC Mauritania til å regelmessig rapportere om løpende forbedringer i gjennomføringen av 

internasjonale sikkerhetsstandarder. 

55) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Mauritania. 

Luftfartsselskaper fra Mexico 

56) Luftfartsselskaper fra Mexico har aldri vært oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. Etter at det inntraff en 

dødsulykke med det meksikanske luftfartsselskapet Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) på Cuba 18. mai 2018, 

kontaktet Kommisjonen Dirección General de Aeronáutica Civil i Mexico («DGAC Mexico») og anmodet om detaljerte 

opplysninger. Ifølge DGAC Mexico ble godkjenningssertifikatet til Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) 

midlertidig opphevet, og opphevingen ble deretter avsluttet 29. august 2018 etter inspeksjoner utført av DGAC 

Mexico. Selve ulykken og det korte tidsrommet mellom godkjenningssertifikatet ble midlertidig opphevet og 

opphevingen ble avsluttet, har reist tvil om hvordan DGAC Mexico har foretatt sitt sikkerhetstilsyn. I tillegg til ulykken 

er det forskjellige tegn som tyder på at sikkerhetsnivået innen luftfart i Mexico kan ha sunket, ettersom antallet ulykker 

og alvorlige hendelser har økt i løpet av 2018. 

57) Den 16. oktober 2018 holdt Kommisjonen, EASA og DGAC Mexico et fagmøte. På dette møtet framla DGAC Mexico 

relevante opplysninger om sin struktur, godkjennings-, sertifiserings- og tilsynsvirksomhet, om personalet som er 

ansvarlig for sikkerhetstilsynet, og om tilsynsprosedyrer og den rettslige rammen. DGAC Mexico redegjorde også for 

årsaken til at den midlertidige opphevingen av godkjenningssertifikatet til Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) 

ble avsluttet så raskt. 

58) Kommisjonen merket seg en rask vekst i luftfartssektoren i Mexico i 2017, særlig med hensyn til antall registrerte 

luftfartøyer, luftfartsselskaper og ruter, og uttrykte en viss bekymring for DGAC Mexicos evne til å foreta korrekt 

sikkerhetstilsyn. I sitt svar oppga DGAC Mexico at det anser kapasiteten som tilstrekkelig, og understreket det faktum at 

et stort luftfartsselskap (Mexicana de Aviación) var erklært konkurs, og at nye luftfartsselskaper (f.eks. Volaris og 

Aerojet) brukte samme luftfartøymodeller. Ifølge DGAC Mexico har økningen i antallet registrerte luftfartøyer derfor 

ingen vesentlig innvirkning på DGAC Mexicos tilsynskapasitet. 

59) Når det gjelder Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.), forklarte DGAC Mexico at Global Air hadde påklagd 

beslutningen om å midlertidig oppheve selskapets godkjenningssertifikat og gjort innvendinger mot DGAC Mexicos 

særskilte inspeksjonsordning. Mot slutten av rettsprosessen anmodet Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) om 

at registreringen av selskapets luftfartøyer skulle annulleres og godkjenningssertifikatet tilbakekalles. Som følge av 

denne anmodningen har luftfartøyer som tilhører Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.), ikke tillatelse til å fly i 

Mexico. 

60) Etter dette møtet og på anmodning fra Kommisjonen framla DGAC Mexico også opplysninger om ulykker og alvorlige 

hendelser som har funnet sted i løpet av de fem siste årene, samt om antallet midlertidige opphevinger, tilbakekallinger 

og andre håndhevingstiltak som er truffet i 2017 og 2018. DGAC Mexico oversendte også til Kommisjonen resultatene 

av og planene for korrigerende tiltak som følge av ytterligere inspeksjoner utført hos Global Air (Aerolíneas Damojh, 

S.A. de C.V.) etter ulykken på Cuba og resultater og planer for korrigerende tiltak knyttet til tre andre meksikanske 

luftfartsselskaper.  
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61) På bakgrunn av samrådene og de framlagte opplysningene anser Kommisjonen at det for øyeblikket er tilstrekkelig 

kontinuitet i DGAC Mexicos sikkerhetstilsyn (f.eks. at sertifikater fornyes hvert annet år). Den rettslige rammen for 

luftfart i Mexico virker å være omfattende og i samsvar med relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. Resultatene 

av SAFA-inspeksjoner på bakken hos luftfartsselskaper fra Mexico gir på nåværende tidspunkt ikke grunn til spesifikke 

bekymringer rundt sikkerheten. 

62) På grunnlag av de tilgjengelige opplysningene, herunder opplysninger framlagt under og etter det faglige samrådet  

16. oktober 2018, anser Kommisjonen at DGAC Mexico på dette stadiet har den nødvendige evnen og viljen til å 

utbedre sikkerhetsmangler. 

63) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Mexico. 

64) 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 Moldova 

65) Ved brev av 27. september 2018 gjorde Kommisjonen den sivile luftfartsmyndigheten i Moldova («CAAM») 

oppmerksom på visse bekymringer rundt sikkerheten knyttet til luftfartsselskaper som er sertifisert av CAAM. Samtidig 

varslet Kommisjonen CAAM om innledning av samråd i henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 473/2006. 

66) Den 12. oktober 2018 framla CAAM opplysninger for Kommisjonen om tilsynsvirksomhet med hensyn til 

luftfartsselskaper som er sertifisert i Moldova i løpet av de tre siste årene, samt om tilsynet med luftfartsselskapet Air 

Moldova. 

67) På grunnlag av opplysningene som foreligger, herunder EASAs vurdering med henblikk på en TCO-godkjenning, 

inspeksjoner på bakken utført av medlemsstatene innenfor rammen av SAFA-programmet og opplysninger framlagt av 

CAAM, mener Kommisjonen at CAAM bør øke sin kapasitet til å inspisere luftfartsselskapene myndigheten har ansvar 

for å sertifisere og føre tilsyn med. 

68) Den 29. oktober 2018 holdt Kommisjonen, EASA, CAAM og representanter for Air Moldova et fagmøte. På dette møtet 

framla CAAM opplysninger om sin overvåkingsvirksomhet, herunder planer for rekruttering og opplæring av teknisk 

personell og strategien for å øke overvåkingskapasiteten. Air Moldova framla opplysninger om hvordan selskapet 

håndterer bekymringene om en manglende sikkerhetskultur i selskapet, som ble uttrykt på bakgrunn av visse SAFA-

merknader. 

69) På bakgrunn av de påviste sikkerhetsmanglene inviterte Kommisjonen CAAM og luftfartsselskapene Air Moldova og 

Aerotranscargo til en høring i Flysikkerhetskomiteen i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Høringen fant sted 13. november 2018. CAAM redegjorde for sin organisasjonsstruktur og framla også nærmere 

opplysninger om arbeidsstyrken samt om den rettslige rammen for luftfart i Moldova og dens framtidige utvikling, 

herunder gjennomføringen av avtalen mellom Den europeiske union og dens medlemsstater og Republikken Moldova 

om et felles luftfartsområde(1). I henhold til opplysninger framlagt av CAAM ble 14 EU-regelverksakter innarbeidet i 

Moldovas nasjonale lovgivning i 2018, og planen er å innarbeide ytterligere 17 i løpet av 2019. 

70) Under høringen påtok CAAM seg å holde Kommisjonen løpende underrettet om sin tilsynsvirksomhet og tiltak som er 

truffet for å øke sikkerhetsnivået innen sivil luftfart i Moldova. CAAM bekreftet at myndigheten gjerne tar imot og vil 

støtte et EU-besøk med vurdering på stedet i Moldova. 

71) Under høringen redegjorde Air Moldova for oppbygningen av og virkemåten til sitt kvalitetsstyringssystem og 

sikkerhetsstyringssystem. Selskapet informerte også Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om prosesser som det har 

startet for å ivareta sikkerheten under virksomheten, herunder fareidentifikasjon, overvåking av flygedata og 

risikovurdering og -reduksjon. Air Moldova informerte om sin utredning av den alvorlige hendelsen under landing ved 

lufthavnen Fiumicino i Roma i 2017, der et av selskapets luftfartøyer var innblandet, samt om sikkerhetstiltakene som 

ble truffet umiddelbart etter hendelsen.  

  

(1) EUT L 292 av 20.10.2012, s. 3. 
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72) Under høringen framla Aerotranscargo opplysninger om sitt sikkerhetsstyringssystem, sitt program for analyse av 

flygedata og sine sikkerhetsytelsesindikatorer. Selskapet framla særlig nærmere opplysninger om sikkerhetsytelse og 

sikkerhetsbekreftelse. 

73) Kommisjonen har til hensikt å gjennomføre, med bistand fra EASA og støtte fra medlemsstatene, et EU-besøk med 

vurdering på stedet i Moldova for å kontrollere om CAAM utfører sertifisering av og tilsyn med luftfartsselskaper i 

samsvar med relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. Dette besøket vil være rettet mot CAAM og utvalgte 

luftfartsselskaper i Moldova. 

74) Selv om det åpenbart at de ulike påviste manglene må utbedres, er de ennå ikke av en slik art at de berettiger oppføring 

av luftfartsselskaper fra Moldova i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

75) På grunnlag av de tilgjengelige opplysningene og i samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning 

(EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over 

luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Moldova. 

76) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere at Moldova faktisk overholder de gjeldende internasjonale sikkerhets-

standardene ved å prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Moldova, i henhold til 

forordning (EU) nr. 965/2012. 

77) 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 Nepal 

78) Ved brev av 26. august 2018 underrettet den sivile luftfartsmyndigheten i Nepal («CAAN») Kommisjonen om 

framskrittene CAAN har gjort med hensyn til gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder. Ifølge de 

tilgjengelige opplysningene har CAAN gjort visse begrensede framskritt med hensyn til gjennomføringen av 

internasjonale sikkerhetsstandarder. De tilgjengelige opplysningene er imidlertid ikke tilstrekkelige til å trekke en 

konklusjon om den faktiske sikkerhetssituasjonen i Nepal. 

79) Ifølge den tilgjengelige dokumentasjonen har det siden begynnelsen av 2018 inntruffet minst fire ulykker innen sivil 

luftfart i Nepal. Den seneste ulykken inntraff 1. september 2018 ved Tribhuvan International Airport i Katmandu, Nepal, 

der et luftfartøy drevet av Yeti Airlines var innblandet. Kommisjonen oppfordrer CAAN til å arbeide med gjennom-

føringen av anbefalingene fra de offisielle undersøkelsesrapportene etter ulykkene og å utarbeide årsaksanalyser og 

treffe tiltak med utgangspunkt i disse. 

80) Med hensyn til anmodningen fra CAAN om et EU-besøk med vurdering på stedet anser Kommisjonen og 

Flysikkerhetskomiteen at det er for tidlig å gjennomføre et slikt besøk, ettersom ulykkesfrekvensen i Nepal fortsatt er 

uforholdsmessig høy. Følgelig bør Nepal først ta sikte på å redusere antallet ulykker og dokumentere dette over et 

tidsrom på minst to år. 

81) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Nepal. 

Luftfartsselskaper fra Russland 

82) Kommisjonen, EASA og vedkommende myndigheter i medlemsstatene har i den senere tid fortsatt å følge nøye med på 

sikkerhetsnivået hos luftfartsselskaper som er sertifisert i Russland og har flyginger til Unionen, herunder ved å 

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

83) Den 5. oktober 2018 hadde representanter fra Kommisjonen, EASA og en medlemsstat et møte med representanter fra den 

russiske føderale lufttransportmyndigheten («FATA») for å gjennomgå sikkerhetsnivået hos luftfartsselskaper som er 

sertifisert i Russland, på grunnlag av rapporter fra inspeksjoner på bakken utført i tidsrommet mellom 19. september 2017 

og 18. september 2018, og for å identifisere tilfeller der FATAs tilsynsvirksomhet bør styrkes.  
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84) På møtet foretok Kommisjonen en grundigere gjennomgåelse av resultatene av SAFA-inspeksjonene på bakken for fire 

luftfartsselskaper som er sertifisert i Russland. Ingen sikkerhetsproblemer ble påvist, men FATA informerte 

Kommisjonen om at det på grunn av det begrensede antallet inspeksjoner av visse luftfartsselskaper, må foretas 

ytterligere inspeksjoner av to av disse luftfartsselskapene i løpet av det neste kvartalet. 

85) På grunnlag av de tilgjengelige opplysningene, herunder opplysninger framlagt av FATA på møtet 5. oktober 2018, 

anser Kommisjonen at FATA på dette stadiet har den nødvendige evnen og viljen til å utbedre sikkerhets-

mangler. Kommisjonen konkluderte derfor med at det ikke var nødvendig med en høring i Flysikkerhetskomiteen av 

russiske luftfartsmyndigheter eller av luftfartsselskaper som er sertifisert i Russland. 

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

derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Russland. 

87) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper fra Russland faktisk overholder relevante internasjonale 

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

88) Dersom disse inspeksjonene peker mot en overhengende sikkerhetsrisiko som følge av manglende overholdelse av 

internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen være tvunget til å pålegge visse luftfartsselskaper fra Russland 

driftsforbud og føre dem opp i vedlegg A eller B til forordning (EF) nr. 474/2006. 

Luftfartsselskaper fra Thailand 

89) Ved brev av 17. september 2018 anmodet Kommisjonen den sivile luftfartsmyndigheten i Thailand («CAAT») om en 

framdriftsrapport om myndighetens sertifiserings- og tilsynsvirksomhet. 

90) Den 24. oktober 2018 framla CAAT en framdriftsrapport som omfattet status for den sivile luftfarten i Thailand, 

hvordan CAAT er organisert, CAATs tilsynsordning og hvilke håndhevingstiltak som er truffet. 

91) Denne framdriftsrapporten ga nærmere opplysninger om gjennomføringen av CAATs bærekraftsplan, som omfattet en 

organisatorisk gjennomgåelse, identifikasjon av nødvendige forbedringer, planlagte revisjoner av lover og forskrifter 

samt behov knyttet til økonomisk bærekraft og budsjett. 

92) CAAT arbeider fortsatt med å fornye sertifikatene til AOC-innehavere. Per september 2018 er 22 luftfartsselskaper blitt 

sertifisert på nytt, mens to luftfartsselskapene er i demonstrasjons- og inspeksjonsfasen og to luftfartsselskaper er i 

dokumentasjonvurderingsfasen. Alle luftfartsselskaper som har tillatelse til å utføre internasjonale flyginger, er blitt 

sertifisert på nytt. 

93) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Thailand. 

94) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere at Thailand faktisk overholder de gjeldende internasjonale sikkerhets-

standardene ved å prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Thailand, i henhold til 

forordning (EU) nr. 965/2012. 

95) 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 Venezuela 

96) Den 6. mars 2017 søkte luftfartsselskapet Avior Airlines, som er sertifisert i Venezuela, EASA om en TCO-godkjenning. 

EASA vurderte søknaden og besluttet 4. oktober 2017 å ikke utstede en TCO-godkjenning av sikkerhetsårsaker, 

ettersom Avior Airlines ikke oppfylte de gjeldende kravene i forordning (EU) nr. 452/2014.  
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97) Den 14. november 2017 ble både Instituto Nacional de Aeronáutica Civil («INAC») og Avior Airlines hørt av 

Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005. Etter høringen endret 

Kommisjonen i 2017 listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, og luftfartsselskapet Avior 

Airlines ble oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006(1). 

98) Kommisjonen fortsatte sine samråd med INAC i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 473/2006. Under et 

fagmøte holdt 29. august 2018 mellom Kommisjonen, EASA og INAC uttrykte Kommisjonen bekymring for INACs 

evne å oppfylle sine internasjonale forpliktelser når det gjelder sikkerhetstilsyn med sine luftfartsselskaper. 

99) På dette fagmøtet ga INAC en generell oversikt over hvordan myndigheten fører tilsyn med luftfartssektoren, det 

statlige sikkerhetsprogrammet og noen eksempler på håndhevingstiltak som er truffet, sammen med opplysninger om 

luftfartssektoren i Venezuela. Som en oppfølging etter møtet framla INAC ytterligere teknisk dokumentasjon. 

Myndigheten forklarte også at den etter møtet i Flysikkerhetskomiteen i november 2017 hadde kontaktet luftfarts-

selskapene med uløste merknader etter SAFA-inspeksjoner på bakken, om anmodet dem om å følge opp disse 

merknadene. Ifølge opplysninger framlagt av de inspiserende medlemsstatene begynte noen luftfartøyselskaper fra 

Venezuela å følge opp merknadene, men iblant på en inkonsekvent måte. For eksempel ble forskjellige korrigerende 

tiltak foreslått for de samme eller lignende merknader, og en rekke korrigerende tiltak viste seg å bare delvis løse 

problemene som merknadene omhandlet. 

100) EASA, medlemsstatene og Kommisjonen analyserte den framlagte dokumentasjonen, TCO-vurderingene fra EASA 

samt SAFA-merknadene og responsen på disse. Selv om visse elementer i et tilsynssystem er gjennomført og syntes å 

være tilfredsstillende med hensyn til struktur, tilsynspersonellressurser, dokumenterte prosedyrer og planlegging av 

inspeksjoner, avdekket analysen av de tilgjengelige opplysningene en rekke mulige avvik. Visse inspeksjonsrapporter 

beskriver alvorlige mangler som normalt ikke burde forekomme dersom luftfartsselskapene var underlagt hensikts-

messig, løpende tilsyn av INAC. Tiltakene som er truffet av luftfartsselskaper som svar på merknadene i INAC-

inspeksjonsrapporter, peker i retning av en mangel på grundige årsaksanalyser og egnede planer for korrigerende tiltak 

som kan hindre gjentakelse av samme eller lignende tilfeller av manglende overholdelse. Dette problemet synes verken 

å være identifisert i eller løst av oppfølgingstiltak etter INACs egne kontroller. 

101) I lys av dette inviterte Kommisjonen INAC til en høring i Flysikkerhetskomiteen i samsvar med artikkel 7 i forordning 

(EF) nr. 2111/2005. Under høringen 14. november 2018 ga INAC Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen en oversikt 

over den rettslige rammen for luftfart i Venezuela, INACs struktur, tall knyttet til personell og luftfartsindustrien samt 

nærmere opplysninger om sikkerhetstilsynsvirksomheten i 2017 og 2018, om gjennomførte og planlagte inspeksjoner, 

om håndhevingstiltak, om status for gjennomføringen av det statlige sikkerhetsprogrammet og om strategien for 

risikobasert tilsyn, i tillegg til andre relevante tekniske opplysninger. INAC understreket igjen sin vilje til å oppfylle sine 

internasjonale forpliktelser i forbindelse med flysikkerhet og til å opprette en ramme for samarbeidet med EASA. 

102) Under høringen stilte medlemsstatene spørsmål med mål om å forstå om tilsynsordningen faktisk er gjennomført i 

Venezuela. Ikke alle svarene fra INAC var tilstrekkelig utfyllende. 

103) Kommisjonen konstaterer at den faktiske gjennomføringen under ICAOs USOAP-program for Venezuela er på 

93,51 %. ICAOs USOAP-CMA-revisjon fant sted i 2009, og ICAOs siste samordnede valideringsbesøk fant sted i 2013. 

104) Kommisjonen konstaterer også at åtte luftfartsselskaper fra Venezuela formelt har søkt EASA om TCO-

godkjenning. Hittil har ingen venezuelanske luftfartsselskaper mottatt en TCO-godkjenning. EASA har avslått søknaden 

fra Avior Airlines av sikkerhetsårsaker, og de sju andre søknadene ble enten avslått av EASA av administrative årsaker 

eller tilbakekalt av luftfartsselskapene. 

105) Kommisjonen anerkjenner at Venezuela har forpliktet seg til å samarbeide med Kommisjonen og gi løpende 

oppdatering om status for sine overvåkingsforpliktelser. Kommisjonen merker seg også INACs vilje til å møte Kommi-

sjonen, EASA og medlemsstatene ved behov.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2215 av 30. november 2017 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med 

hensyn til listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen (EUT L 318 av 2.12.2017, s. 1), 

betraktning 70–81 om Venezuela. 
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106) Selv om det åpenbart at de ulike påviste manglene må utbedres, er de ennå ikke av en slik art at de berettiger oppføring 

av luftfartsselskaper fra Venezuela i vedlegg A eller B til forordning (EF) nr. 474/2006. 

107) På grunnlag av de tilgjengelige opplysningene og i samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning 

(EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over 

luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Venezuela. 

108) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere at Venezuela faktisk overholder de gjeldende internasjonale sikkerhets-

standardene ved å prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Venezuela, i henhold til 

forordning (EU) nr. 965/2012. 

109) 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 Zambia 

110) I juni 2016 besluttet Kommisjonen å fjerne alle luftfartsselskaper under tilsyn av Zambia fra vedlegg A til forordning 

(EF) nr. 474/2006(1). 

111) Ved brev av 3. mai 2018 anmodet Kommisjonen den sivile luftfartsmyndigheten i Zambia («ZCAA») om å framlegge 

dokumentasjon på myndighetens struktur, tilsynsordning og -virksomhet, herunder en liste over AOC-innehavere og 

registrerte luftfartøyer samt håndhevingstiltak. 

112) Den 1. juni 2018 framla ZCAA de ønskede opplysningene, herunder opplysninger om organisasjonsstruktur og 

personell, om AOC-innehavere sammen med driftsspesifikasjonene, om luftfartøyer registrert i Zambia samt resultatene 

av sikkerhetstilsynsvirksomheten, håndhevingstiltak og listen over hendelser og ulykker siden 2016. I tillegg la ZCAA 

fram opplysninger om framdriften i forbindelse med oppfølging av anbefalingene i sluttrapporten fra ICAOs 

samordnede valideringsbesøk utført i mars 2016. 

113) Kommisjonen oppfordrer ZCAA til å regelmessig rapportere om løpende forbedringer i gjennomføringen av interna-

sjonale sikkerhetsstandarder. 

114) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering at 

det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, 

når det gjelder luftfartsselskaper fra Zambia. 

115) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Flysikkerhetskomiteen. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

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

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

Artikkel 2 

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

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/963 av 16. juni 2016 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til 

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen (EUT L 160 av 17.6.2016, s. 50), betraktning 108–121 om Zambia. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 28. november 2018. 

 For Kommisjonen 

på vegne av presidenten 

Violeta BULC 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 304 av 29.11.2018, s. 22–28.] 


