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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/2105 

av 9. desember 2019 

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) Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006(2) opprettet listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen. 

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

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

Tredjestater og internasjonale organisasjoner har også framlagt relevante opplysninger. Listen bør ajourføres på 

grunnlag av disse opplysningene. 

3) Kommisjonen har underrettet alle berørte luftfartsselskaper direkte eller gjennom myndighetene som har ansvar for 

regelverksbasert tilsyn med dem, om de vesentlige faktaene og årsakene 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 

listen i vedlegg A eller 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 («Flysikkerhets-

komiteen») 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(3), som pågår med vedkommende myndigheter og 

luftfartsselskaper i Armenia, Hviterussland, Den dominikanske republikk, Ekvatorial-Guinea, Gabon, Indonesia, 

Moldova og Russland. Kommisjonen har også underrettet Flysikkerhetskomiteen om flysikkerhetssituasjonen i Angola, 

Kongo-Brazzaville, Irak, Republikken Kirgisistan, Malaysia, Nepal, Turkmenistan og Venezuela. 

6) EASA underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om de tekniske vurderingene som ble gjort ved førstegangs-

evalueringen og den kontinuerlige overvåkingen av godkjenninger som tredjestatsoperatør («TCO» – Third Country 

Operator) som er utstedt i henhold til bestemmelsene i kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014(4).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 318 av 10.12.2019, s. 79, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2020 av  

25. september 2020 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) 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). 

(4) 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 (EUT L 133 av 

6.5.2014, s. 12). 
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7) EASA har også underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om resultatene av analysen av inspeksjoner på 

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

med kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(5). 

8) I tillegg har EASA underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om faglige bistandsprosjekter som er 

gjennomført i tredjestater som er underlagt driftsforbud i samsvar med forordning (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 Kommisjonen nytten 

av å dele opplysninger med det internasjonale luftfartsmiljøet, særlig gjennom ASIAP-verktøyet (ASIAP – Aviation 

Safety Implementation Assistance Partnership) 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. 

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

SAFA og tredjestatsoperatører (TCO) 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 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 Flysikkerhets-

komiteen om disse. Bulgaria har underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om tiltak som er truffet overfor 

luftfartsselskapene som er sertifisert i Bulgaria. 

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

tyder på overhengende sikkerhetsrisikoer fordi luftfartsselskaper i Unionen ikke overholder relevante sikkerhets-

standarder. 

Luftfartsselskaper fra Armenia 

12) Luftfartsselskaper fra Armenia har aldri vært oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

13) Som en del av TCO-godkjenningsprosessen gjennomførte EASA i juli 2019 et besøk hos komiteen for sivil luftfart i 

Armenia («CAC») og to luftfartsselskaper, nemlig Taron Avia LLC og Atlantis European Airways. 

14) Etter besøket konkluderte EASA med at CAC ikke systematisk har fulgt den fastsatte sertifiseringsprosessen ved 

oppdatering av driftsspesifikasjonene for disse luftfartsselskapene. CAC kunne dessuten ikke vise at den drev 

systematisk vurdering av sikkerhetsstyringssystemene, systemene for kontinuerlig luftdyktighet og vedlikeholds-

organisasjonene til luftfartsselskapene den hadde sertifisert. Videre hadde CAC ikke kapasitet til å avdekke alvorlige 

tilfeller av manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder hos luftfartsselskapene. 

15) Med henvisning til EASAs merknader fra TCO-godkjenningsprosessen underrettet Kommisjonen ved brev av  

11. oktober 2019 CAC om en rekke bekymringer rundt sikkerheten knyttet til luftfartsselskapene som er registrert i 

Armenia, og inviterte CAC og luftfartsselskapet Taron Avia LLC til en høring i Flysikkerhetskomiteen i samsvar med 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 2111/2005.  

  

(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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16) Den 7. november 2019 holdt Kommisjonen, EASA og CAC et fagmøte i Brussel. På dette møtet framla CAC 

opplysninger om sin overvåkingsvirksomhet, herunder omorganiseringsplaner, rekruttering og opplæring av teknisk 

personell og forbedring av overvåkingskapasiteten. CAC underrettet Kommisjonen om at den 7. november 2019 

besluttet å tilbakekalle godkjenningssertifikatet (AOC – Air Operator Certificate) til Taron Avia LLC som følge av 

EASAs TCO-merknader fra juli 2019 om dette luftfartsselskapet. Ettersom Taron Avia LLC som følge av dette har 

innstilt sin virksomhet, er det ikke lenger var nødvendig å invitere luftfartsselskapet til en høring i Flysikkerhets-

komiteen. 

17) På grunnlag av opplysningene som foreligger, herunder resultatene av EASAs TCO-vurdering, inspeksjoner på bakken 

utført av medlemsstatene innenfor rammen av SAFA-programmet og opplysninger framlagt av CAC, mener 

Kommisjonen at CAC bør øke sin kapasitet til å inspisere luftfartsselskapene myndigheten har ansvar for å sertifisere og 

føre tilsyn med. 

18) I en høring i Flysikkerhetskomiteen som fant sted 20. november 2019, framla CAC en oversikt over sin organisasjon og 

struktur, herunder nærmere opplysninger om arbeidsstokken knyttet til avdelingene for luftdyktighet og luftfarts-

operasjoner. CAC framla nærmere opplysninger om tiltakene som er truffet med hensyn til en rekke luftfartsselskaper 

som er registrert i Armenia, om opplæringen av inspektørene og den framtidige utviklingen, herunder planene om 

rekruttering av nye inspektører. Kommisjonen understreket at den forventer at CAC, i likhet med andre sivile 

luftfartsmyndigheter, bare utsteder godkjenningssertifikater og godtar luftfartøyer i sitt register om og når den fullt ut er 

i stand til å føre tilsyn med dem. 

19) CAC framhevet dessuten den planlagte tilnærmingen til Unionens rammeregler som følge av inngåelse og 

gjennomføring av avtalen mellom Den europeiske union og dens medlemsstater og Armenia om et felles luftfarts-

område. 

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

truffet for ytterligere å øke sikkerhetsnivået innen sivil luftfart i Armenia, særlig videreutviklingen og gjennomføringen 

av Armenias statlige sikkerhetsprogram. 

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

vurderingsbesøk i Armenia for å kontrollere om CAC utfører sertifisering av og tilsyn med luftfartsselskaper i samsvar 

med relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. Dette vurderingsbesøket vil være rettet mot CAC og utvalgte 

luftfartsselskaper i Armenia. 

22) Selv om de ulike påviste manglene må utbedres, er de ikke av en slik art at de berettiger oppføring av alle luftfarts-

selskaper fra Armenia i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

23) 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 Armenia. 

24) Medlemsstatene bør gjennom prioritering av inspeksjoner på bakken av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Armenia, i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Armenia, overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. 

25) 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 Hviterussland 

26) Luftfartsselskaper fra Hviterussland har aldri vært oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

27) 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.  
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28) Etter høringen i Flysikkerhetskomiteen 3. april 2019 anerkjente Flysikkerhetskomiteen at AD-BLR har gjort framskritt i 

gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder, men slo samtidig fast at AD-BLR bør forbedre sin 

sikkerhetstilsynskapasitet ytterligere. 

29) Den 5. november 2019 holdt Kommisjonen, EASA og representanter for AD-BLR et fagmøte. Formålet med dette 

møtet var å gjennomgå planen for korrigerende tiltak som er iverksatt av AD-BLR, samt tilhørende tiltak som er truffet 

av AD-BLR for å sikre at sikkerhetstilsynsordningen dens overholder internasjonale sikkerhetsstandarder. Det framgikk 

av møtet at AD-BLR må gi Kommisjonen ytterligere opplysninger om visse tiltak som er truffet. Kommisjonen mottok 

disse opplysningene 14. november 2019. 

30) Kommisjonen ba også AD-BLR om å revidere planen for korrigerende tiltak ved å arbeide videre med årsaksanalysen 

av sikkerhetsmanglene som ble påvist under EU-vurderingsbesøket i mars 2019, slik at planen kan diskuteres på neste 

fagmøte i Brussel i første kvartal 2020. 

31) Den 20. november 2019 avla Kommisjonen en rapport for Flysikkerhetskomiteen om opplysningene fra AD-BLR, 

nærmere bestemt framdriften i etableringen av en egen kontrollmyndighet for luftfartssektoren, opprettelsen av en 

kvalitetssikringsavdeling, status for programmet for fornyet sertifisering av luftfartsselskaper sertifisert av AD-BLR 

samt tiltakene som er truffet for å forbedre overvåkingsprogrammet. Kommisjonen underrettet også Flysikkerhets-

komiteen om at tilstanden til den sivile luftfarten i Hviterussland fortsatt følges nøye. 

32) 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 

Hviterussland, når det gjelder luftfartsselskaper fra Thailand. 

33) Medlemsstatene bør gjennom prioritering av inspeksjoner på bakken av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Hviterussland, i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Hviterussland, overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. 

34) 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 Den dominikanske republikk 

35) Luftfartsselskaper fra Den dominikanske republikk har aldri vært oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

36) Den 15. april 2019 innledet Kommisjonen samråd med Instituto Dominicano de Aviación Civil («IDAC») 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 og på grunnlag av analysen av inspeksjoner på bakken utført innenfor rammen av 

SAFA-programmet. 

37) Den 10. oktober 2019 holdt Kommisjonen, EASA, en representant for en medlemsstat og representanter for IDAC et 

fagmøte. Under møtet framla IDAC for Kommisjonen generelle opplysninger om luftfartssektoren i Den dominikanske 

republikk, tilgjengelig personell til tilsynsvirksomhet og hvordan denne virksomheten gjennomføres. Vanskelighetene 

som visse luftfartsselskaper har hatt i forbindelse med TCO-godkjenningsprosessen, hovedsakelig på grunn av 

sikkerhetsmangler, samt manglene som ble påvist under SAFA-inspeksjoner på bakken, ble også diskutert. IDAC 

underrettet Kommisjonen om at det vil bli truffet korrigerende tiltak for å fjerne de underliggende årsakene til 

sikkerhetsmanglene som ble påvist av EASA. IDAC opplyste særlig om pågående tiltak med hensyn til opplæring av 

personale. 

38) På dette møtet informerte IDAC også om i hvor stor grad det statlige sikkerhetsprogrammet i Den dominikanske 

republikk er gjennomført. IDAC er overbevist om at den utfører sin virksomhet i fullt samsvar med internasjonale 

sikkerhetsstandarder, og oppfordret Unionen til å foreta et vurderingsbesøk. Kommisjonen mener at det er nødvendig å 

gjennomføre et EU-vurderingsbesøk før neste møte i Flysikkerhetskomiteen.  
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39) Selv om Kommisjonen og EASA har påvist ulike mangler gjennom en analyse av opplysninger fra dokumenter og 

fagmøtet, er de ikke av en slik art at berettiger oppføring av luftfartsselskaper fra Den dominikanske republikk i vedlegg 

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

40) 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 Den dominikanske 

republikk. 

41) Medlemsstatene bør gjennom prioritering av inspeksjoner på bakken av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Den 

dominikanske republikk, i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er 

sertifisert i Den dominikanske republikk, overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. 

42) 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 Ekvatorial-Guinea 

43) I 2006 ble alle luftfartsselskaper sertifisert i Ekvatorial-Guinea oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

44) I oktober 2017 ble det gjennomført et EU-vurderingsbesøk i Ekvatorial-Guinea, der arbeidet som utføres av 

luftfartsmyndigheten, Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial («AAGE»), ble vurdert. To aktive luftfartsselskaper 

sertifisert i Ekvatorial-Guinea, CEIBA Intercontinental og Cronos Airlines, ble også besøkt. EU-vurderingsbesøket 

avdekket behovet for ytterligere forbedringer for å holde sikkerhetstilsynsordningen à jour med de seneste endringene i 

internasjonale sikkerhetsstandarder. AAGE utarbeidet en plan for korrigerende tiltak for dette formålet. 

45) I desember 2018 uttrykte AAGE overfor Kommisjonen at myndigheten var interessert i å gjenoppta dialogen om 

endring av vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006 når det gjelder alle luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Ekvatorial-Guinea. Den 12. februar 2019 sendte Kommisjonen et brev til AAGE og ba om en detaljert rapport om 

gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak samt andre relevante opplysninger om framdriften i AAGEs 

håndtering av sikkerhetsmanglene. Mellom 11. juli og 20. august 2019 framla AAGE opplysninger som var 

ufullstendige, og 10. september 2019 underrettet Kommisjonen derfor AAGE om at de framlagte opplysningene var 

ufullstendige. Den 17. september 2019 og 28. oktober 2019 sendte AAGE mer informasjon om henholdsvis CEIBA 

INTERCONTINENTAL og Cronos Airlines, samt informasjon om AAGEs organisasjon, personell og tilsynsvirksomhet. 

46) Den 6. november 2019 konkluderte EASA med at all ønsket dokumentasjon var blitt levert, og at disse opplysningene 

viste forbedringer av tilsynsvirksomheten innenfor AAGEs sikkerhetstilsynsordning, herunder styrket tilsyn med de to 

kommersielle luftfartsselskapene CEIBA INTERCONTINENTAL og Cronos Airlines. EASA konkluderte imidlertid også 

med at det fortsatt er bekymringer knyttet til AAGEs evne til å utbedre mangler på en varig måte. 

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 Ekvatorial-Guinea. 

48) Medlemsstatene bør gjennom prioritering av inspeksjoner på bakken av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Ekvatorial-Guinea, i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er 

sertifisert i Ekvatorial-Guinea, overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder.  
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Luftfartsselskaper fra Gabon 

49) I 2008(6) ble alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Gabon, oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006, med 

unntak av Gabon Airlines og Afrijet, som ble oppført i vedlegg B til forordningen. 

50) Samrådene mellom Kommisjonen og vedkommende myndighet i Gabon, Agence Nationale de l’Aviation Civile 

(«ANAC Gabon»), fortsatte med sikte på å overvåke ANAC Gabons framdrift i arbeidet med å sikre at myndighetens 

sikkerhetstilsynsordning er i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

51) Ved ICAO-tilsynet i januar 2019 ble det konkludert med at ANAC Gabon oppnådde en faktisk gjennomføringsgrad for 

internasjonale sikkerhetsstandarder på 72,6 %, opp fra 26,1 % i 2016. 

52) Fra 14. til 18. oktober 2019 ble det foretatt et EU-vurderingsbesøk i Gabon på kontorene til ANAC Gabon og i lokalene 

til de to nåværende sertifiserte luftfartsselskapene, Afrijet Business Service og Solenta Aviation Gabon. 

53) Under besøket viste ANAC Gabon at myndigheten hadde gjort betydelige framskritt i de senere årene og er i stand til å 

opprettholde og håndheve et robust regelverkssystem. Det ser ut til at nasjonale regler ajourføres regelmessig når det 

vedtas nye endringer av ICAOs standarder og anbefalt praksis. ANAC Gabon har framlagt bevis på at en robust prosess 

for rekruttering og opplæring av personell er på plass. Personalet er godt kvalifisert og motivert, selv om det å skaffe 

erfaring fortsatt er en utfordring. ANAC Gabon bør sikre at det innføres effektiv forvaltning av kompetansen som kreves 

for dens virksomhet. ANAC Gabon framla bevis på at sertifiseringen av luftfartsselskaper er utført i samsvar med 

ICAOs prosess, og at all virksomhet er godt dokumentert. Det var også dokumentert at ANAC Gabon har kapasitet til å 

føre tilsyn med luftfartsvirksomheten i Gabon og til å utbedre de påviste sikkerhetsmanglene. 

54) Besøkene hos de to luftfartsselskapene som for tiden er sertifisert i Gabon, viste at begge hadde kontroll med hensyn til 

kontinuerlig luftdyktighet og utførte operasjoner i samsvar med gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder. 

Stikkprøver av annen virksomhet avdekket imidlertid noen mindre mangler, men ingen av dem har en umiddelbar 

innvirkning på flysikkerheten. 

55) Den 20. november 2019 ble ANAC Gabon og luftfartsselskapene Afrijet Business Service og Solenta Aviation Gabon 

hørt av Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen. 

56) Under høringen ga ANAC Gabon Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen en presentasjon av systemet som var innført 

for å sikre sikkerhetstilsyn med luftfartsselskaper som er sertifisert i Gabon. Myndigheten forklarte at framdriften i den 

faktiske gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder, slik det framgår av ICAOs tilsyn i 2019, var resultatet 

av en rekke tiltak som er iverksatt siden 2012. ANAC Gabon understreket sin vilje til kontinuerlig forbedring og 

underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak som var 

utarbeidet som oppfølging av resultatene av EU-vurderingsbesøket i oktober 2019. Dette omfatter de strategiske målene 

som er satt, for eksempel innføring av et nasjonalt flysikkerhetsprogram, sertifisering av et kvalitetssystem og ytterligere 

forbedring av den faktiske gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder. Alle denne utviklingen er positiv. 

Den forventede veksten i sivil luftfartsvirksomhet i Gabon vil imidlertid kreve at ANAC Gabon treffer spesifikke 

risikoreduserende tiltak, særlig med hensyn til antallet medarbeidere i organisasjonen og den nødvendige ekspertisen. 

57) Under høringen framla Afrijet Business Service en oversikt over sin organisasjon og struktur, selskapets nåværende 

flåte- og ruteutviklingsplaner og sentrale elementer i luftfartsselskapets sikkerhetsstyringssystem, herunder prosessen 

knyttet til fareidentifikasjon og risikoreduksjon. 

58) Solenta Aviation Gabon framla en oversikt over sin organisasjon og struktur, selskapets nåværende flåte- og 

ruteutviklingsplaner og sentrale elementer i luftfartsselskapets sikkerhetsstyringssystem, herunder prosessen knyttet til 

fareidentifikasjon og risikoreduksjon. Selskapet la vekt på sin vilje til kontinuerlig forbedring av sikkerhetsytelsen og 

framhevet kompleksiteten ved luftfartsselskapets operasjoner og besetningsforvaltning, herunder sikkerhets-

styringsprosessene som brukes til å ivareta sikkerheten. Det tilføyde at ANAC Gabon fører nøye tilsyn med selskapets 

virksomhet.  

  

(6) Kommisjonsforordning (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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59) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

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

selskaper som er sertifisert i Gabon, fra vedlegg A og vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006. 

60) Medlemsstatene bør gjennom prioritering av inspeksjoner på bakken av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Gabon, 

i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er sertifisert i Gabon, 

overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. 

61) 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 Indonesia 

62) Alle luftfartsselskaper fra Indonesia ble i juni 2018 fjernet fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006, som endret 

ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/871(7). For å fortsette å overvåke sikkerhetstilsynsordningen 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. I den forbindelse framla DGCA Indonesia et brev av  

27. september 2019 med opplysninger og en oppdatering om sikkerhetstilsynsvirksomheten i perioden fra mars 2019 til 

september 2019. I tillegg til oppdateringen om planen for korrigerende tiltak som følge av EU-vurderingsbesøket i  

mars 2018, inneholdt opplysningene framlagt av DGCA Indonesia også oppdateringer med hensyn til listen over AOC-

innehavere, registrerte luftfartøyer, ulykker, alvorlige hendelser og hendelser innen sivil luftfart samt håndhevingstiltak 

truffet av DGCA Indonesia. 

63) DGCA Indonesia informerte dessuten Kommisjonen om status for de korrigerende tiltakene etter ICAOs samordnede 

valideringsbesøk som fant sted i 2017, og som viser en kontinuerlig forbedring, særlig innenfor luftdyktighet. 

64) Etter å ha gransket opplysningene og dokumentasjonen den har mottatt, er Kommisjonens vurdering at de fleste 

forklaringene om planen for korrigerende tiltak, alvorlige hendelser og håndhevingstiltak er tilstrekkelige. Som følge av 

dette ble noen av merknadene fra planen for korrigerende tiltak regnet som avsluttet, og de foreslåtte nye 

avslutningsdatoene ble godkjent. 

65) Den 29. oktober 2019 ble det offentliggjort en sluttrapport fra ulykken som involverte Lion Airs flygning JT610. 

Kommisjonen vil anmode DGCA Indonesia om å fortsette å gi relevant informasjon i forbindelse med myndighetens 

løpende overvåkingsvirksomhet, særlig med hensyn til oppfølgingen av sikkerhetstilrådingene i rapporten. 

66) 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. 

67) Medlemsstatene bør gjennom prioritering av inspeksjoner på bakken av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Indonesia, i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Indonesia, overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. 

68) 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.  

  

(7) 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). 
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Luftfartsselskaper fra Moldova 

69) I april 2019(8) ble alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Moldova, unntatt de tre luftfartsselskapene Air Moldova, Fly 

One og Aerotranscargo, underlagt fullt driftsforbud, hovedsakelig fordi den sivile luftfartsmyndigheten i Moldova 

(«CAAM») har vist manglende evne til å gjennomføre og håndheve gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder. 

70) Under et EU-vurderingsbesøk i februar 2019 ble det fastslått en lav gjennomføringsgrad for internasjonale sikkerhets-

standarder, og det ble gjort en rekke bemerkninger med hensyn til CAAMs regler, prosedyrer og praksis. 

71) Den 24. oktober 2019 ble det holdt et fagmøte mellom representanter for Kommisjonen, EASA, en medlemsstat og 

CAAM. På møtet framla CAAM opplysninger om tiltak som er truffet for å utarbeide en nasjonal rettslig ramme i 

samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder, og for å forbedre sikkerhetstilsynsordningen i Moldova, herunder 

tiltak for å innføre en bedre kvalitetsstyringsfunksjon i myndigheten. 

72) CAAM framla også opplysninger om myndighetens nye styringshåndbok, sjekklisten for analyse av mangler i det 

statlige sikkerhetsprogrammet samt den statlige sikkerhetsstrategien og en status for gjennomføringen av sikkerhets-

styringssystemet for luftfartsselskaper i Moldova. CAAM informerte også Kommisjonen om at som følge av tilsynet 

med og inspeksjonene av luftfartsselskapene som er registrert i Moldova, ble fire AOC-er midlertidig opphevet, hvorav 

to ble gjenopprettet og to, som tilhørte CA Î.M «TANDEM AERO» SRL og CA «OSCAR JET» SRL, endte opp med å bli 

tilbakekalt. 

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

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne luftfartsselskapene CA Î.M 

«TANDEM AERO» SRL og CA «OSCAR JET» SRL fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

74) Medlemsstatene bør gjennom prioritering av inspeksjoner på bakken av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Moldova, i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Moldova, overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. 

75) 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 Russland 

76) Kommisjonen, EASA og vedkommende myndigheter i medlemsstatene har 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. 

77) Den 25. oktober 2019 hadde representanter for 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. mars 2019 

og 4. oktober 2019, og for å identifisere tilfeller der FATAs tilsynsvirksomhet bør styrkes. 

78) Ved gjennomgåelsen av SAFA-inspeksjonene på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Russland, ble det ikke 

avdekket noen vesentlige eller tilbakevendende sikkerhetsmangler. På møtet informerte FATA Kommisjonen om 

tiltakene som er truffet for å sikre at luftfartsselskaper som er sertifisert i Russland, overholder kravene om 

språkferdigheter i engelsk som definert av ICAO. 

79) På grunnlag av de tilgjengelige opplysningene, herunder opplysninger framlagt av FATA på møtet, anser Kommisjonen 

at FATA på dette stadiet har den nødvendige evnen og viljen til å utbedre sikkerhetsmangler. 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. 

  

(8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/618 av 15. april 2019 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til 

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen (EUT L 106 av 17.4.2019, s. 1). 
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80) 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. 

81) 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. 

82) Dersom disse inspeksjonene avdekker en overhengende sikkerhetsrisiko som følge av manglende overholdelse av 

internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen pålegge driftsforbud for de berørte luftfartsselskapene som er 

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

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

84) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Flysikkerhetskomiteen nedsatt ved forordning (EF) 

nr. 2111/2005. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

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

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

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

Artikkel 2 

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

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 9. desember 2019. 

 For Kommisjonen 

på vegne av presidenten 

Adina VĂLEAN 

Medlem av Kommisjonen 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 318 av 10.12.2019, s. 88–95.] 


