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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.o 1146/2012 DA COMISSÃO
de 3 de dezembro de 2012
o

que altera o Regulamento (CE) n. 474/2006 que estabelece a lista comunitária das transportadoras
aéreas que são objeto de uma proibição de operação na Comunidade
(Texto relevante para efeitos do EEE)

n.o 473/2006 (5), das autoridades competentes e trans
portadoras aéreas dos seguintes Estados: Afeganistão, An
gola, Argélia, Aruba, Bangladeche, Benim, Burquina Faso,
Camarões, Cazaquistão, China, Comores, República do
Congo, Cuba, Curaçau, Egito, Eritreia, Etiópia, Federação
da Rússia, Filipinas, Gabão, Gana, Geórgia, Guiné-Bissau,
Guiné Equatorial, Honduras, Iémen, Indonésia, Irão, Jibu
ti, Jordânia, Lesoto, Libéria, Líbia, Madagáscar, Maláui,
Mali, Mauritânia, Moçambique, Nepal, Paquistão, Quir
guistão, República Centro-Africana, República Democrá
tica do Congo, República do Congo, República Popular
Democrática da Coreia, Ruanda, São Martinho, São Tomé
e Príncipe, Serra Leoa, Suazilândia, Sudão, Suriname,
Ucrânia, Venezuela e Zâmbia.

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2111/2005 do Parla
mento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 2005,
relativo ao estabelecimento de uma lista comunitária das trans
portadoras aéreas que são objeto de uma proibição de operação
na Comunidade e à informação dos passageiros do transporte
aéreo sobre a identidade da transportadora aérea operadora, e
que revoga o artigo 9.o da Diretiva 2004/36/CE (1), nomeada
mente o artigo 4.o (2),
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 474/2006 (3) da Comissão, de
22 de março de 2006, estabeleceu a lista comunitária das
transportadoras aéreas que são objeto de uma proibição
de operação na Comunidade, prevista no capítulo II do
Regulamento (CE) n.o 2111/2005.

(2)

Nos termos do artigo 4.o, n.o 3, do Regulamento (CE)
n.o 2111/2005, alguns Estados-Membros e a Agência
Europeia para a Segurança da Aviação (a seguir designada
por «AESA») transmitiram à Comissão informações rele
vantes no contexto da atualização da lista comunitária.
Alguns países terceiros também comunicaram informa
ções relevantes. A lista comunitária deve, por conseguin
te, ser atualizada.

(3)

A Comissão informou todas as transportadoras aéreas em
causa, diretamente ou, quando tal não foi possível, atra
vés das autoridades responsáveis pela sua supervisão re
gulamentar, indicando os factos e as considerações essen
ciais que estariam na base de uma decisão destinada a
impor-lhes uma proibição de operação na União ou a
alterar as condições de uma proibição de operação im
posta a uma transportadora aérea incluída na lista da UE.
A Comissão concedeu às transportadoras aéreas em causa
a possibilidade de consultarem os documentos facultados
pelos Estados-Membros, de apresentarem por escrito as
suas observações e de fazerem uma exposição oral à
Comissão no prazo de 10 dias úteis, bem como ao Co
mité da Segurança Aérea instituído pelo Regulamento
(CEE) n.o 3922/1991 do Conselho, de 16 de dezembro
de 1991, relativo à harmonização de normas técnicas e
dos procedimentos administrativos no setor da aviação
civil (4).

(4)

O Comité da Segurança Aérea recebeu informações atua
lizadas por parte da Comissão sobre as consultas conjun
tas em curso, iniciadas no quadro do Regulamento (CE)
n.o 2111/2005 e do seu Regulamento de Execução (CE)

(5)
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344 de 27.12.2005, p. 15.
143 de 30.4.2004, p. 76.
84 de 23.3.2006, p. 14.
373 de 31.12.1991, p. 4.

(6)

O Comité da Segurança Aérea ouviu as exposições da
AESA sobre as conclusões dos relatórios das auditorias
realizadas pela Organização da Aviação Civil Internacio
nal (a seguir designada por «ICAO»), no âmbito do seu
Programa Universal de Auditoria da Supervisão da Segu
rança (USOAP). Os Estados-Membros foram convidados a
atribuir prioridade nas inspeções a efetuar na plataforma
de estacionamento às transportadoras aéreas licenciadas
nos Estados em que a ICAO detetou problemas de segu
rança graves ou relativamente aos quais a AESA concluiu
que o sistema de supervisão da segurança apresentava
deficiências graves. Sem prejuízo das consultas realizadas
pela Comissão em conformidade com o Regulamento
(CE) n.o 2111/2005, esta medida permitirá recolher in
formações adicionais sobre o desempenho das transpor
tadoras aéreas licenciadas nestes Estados no plano da
segurança.

(7)

O Comité da Segurança Aérea ouviu as exposições da
AESA sobre as conclusões da análise das inspeções efe
tuadas na plataforma de estacionamento no âmbito do
Programa de Avaliação da Segurança de Aeronaves Es
trangeiras (SAFA), em conformidade com o Regulamento
(UE) n.o 965/2012 da Comissão, de 5 de outubro de
2012, que estabelece os requisitos técnicos e os procedi
mentos administrativos para as operações aéreas nos ter
mos do Regulamento (CE) n.o 216/2008 do Parlamento
Europeu e do Conselho (6).

(8)

A AESA também fez exposições ao Comité da Segurança
Aérea sobre os projetos de assistência técnica levados a
cabo nos Estados abrangidos pelas medidas previstas no
Regulamento (CE) n.o 2111/2005. O Comité foi infor
mado dos pedidos adicionais de assistência técnica e coo
peração com o objetivo de melhorar a capacidade admi
nistrativa e técnica das autoridades de aviação civil, tendo
em vista resolver os problemas de falta de conformidade
com as normas internacionais aplicáveis. Os Estados-Membros foram convidados a dar resposta a estes pedi
dos, em termos bilaterais, em coordenação com a Comis
são e com a AESA.

(5) JO L 84 de 23.3.2006, p. 8.
(6) JO L 296 de 25.10.2012, p. 1.
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O Regulamento (CE) n.o 474/2006 deve, por conseguin
te, ser alterado em conformidade.

Comlux Aruba N.V.
(14)

Em fevereiro de 2012, as autoridades competentes de
Aruba comprometeram-se a introduzir alterações no sis
tema jurídico nacional e a tomar medidas administrativas
relativamente à Comlux Aruba, de modo a garantir que, a
partir de 1 de agosto de 2012, o controlo operacional da
transportadora aérea fosse exercido a partir de Aruba.

(15)

Para obter informações atualizadas nesta matéria, a Co
missão, a AESA e alguns membros do Comité da Segu
rança Aérea reuniram-se com as autoridades competentes
de Aruba, em 15 de outubro de 2012, em Bruxelas. Essas
autoridades comunicaram e apresentaram provas de que
tinham alterado a legislação relativa às operações de voo
para reforçar os requisitos aplicáveis no respeitante à
implantação do estabelecimento principal em Aruba. Es
sas autoridades confirmaram também que, a seu conten
to, o controlo operacional da Comlux Aruba N.V. passara
a fazer-se a partir de Aruba. Neste capítulo, foram intro
duzidas alterações ao nível da organização e das respon
sabilidades da transportadora. Além disso, o COA da
transportadora, que se limita a uma aeronave de tipo
B767, será renovado apenas por um ano, sob reserva
da apresentação de resultados satisfatórios no âmbito
das atividades de supervisão contínua, de modo a garantir
a eficácia das reformas organizacionais.

(16)

A Comissão tomou nota dos progressos alcançados pelas
autoridades competentes de Aruba e convidou-as a pros
seguirem os seus esforços de consolidação do seu sistema
de supervisão da aviação civil em conformidade com as
normas de segurança internacionais.

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité da Segurança
Aérea.
Transportadoras aéreas da União Europeia

(11)

Na sequência da análise realizada pela AESA dos dados
das inspeções efetuadas na plataforma de estacionamento
às aeronaves de determinadas transportadoras aéreas da
União no âmbito do programa SAFA, assim como das
inspeções de normalização levadas a cabo pela AESA e
das inspeções e auditorias realizadas pelas autoridades
nacionais da aviação em determinadas áreas específicas,
alguns Estados-Membros adotaram medidas executórias,
que comunicaram à Comissão e ao Comité da Segurança
Aérea. A Grécia informou que o certificado de operador
aéreo (COA) da Sky Wings tinha sido suspenso, na se
quência da suspensão, em 7 de outubro de 2012, da
autorização concedida à organização responsável pela
gestão da sua aeronavegabilidade contínua. O Luxem
burgo comunicou que o COA da Strategic Airlines tinha
sido revogado em 8 de outubro de 2012 e que a trans
portadora aérea tinha sido extinta. A Espanha informou
que a transportadora aérea IMD Airways aplicou com
êxito as medidas corretivas e continua sob vigilância re
forçada. A Eslovénia informou que o COA da Linxair
Business Airlines tinha sido revogado em 2 de outubro
de 2012.
Air Algérie

(12)

(13)

Tendo em conta os resultados das inspeções efetuadas na
plataforma de estacionamento, em 2008 e 2009, à aero
nave operada pela transportadora aérea Air Algérie no
âmbito do programa SAFA, a Comissão encetou consul
tas formais das autoridades competentes da Argélia
(DACM) em dezembro de 2009, conforme previsto
nos Regulamentos (CE) n.o 590/2010 (1) e (CE)
n.o 1071/2010 (2). Estas consultas formais conduziram
à adoção de soluções satisfatórias para corrigir as defi
ciências de segurança detetadas no curto prazo, assim
como à elaboração de um plano de medidas corretivas
e preventivas sólido, por parte da DACM e da operadora
Air Algérie, tendo em vista a aplicação de soluções sus
tentáveis. O desempenho da transportadora aérea Air
Algérie no plano da segurança continuou a ser avaliado
através dos resultados do programa SAFA, juntamente
com os relatórios mensais enviados pela DACM à Comis
são com as conclusões das suas atividades de fiscalização
do operador aéreo e os progressos registados na execu
ção dos planos de medidas corretivas e preventivas su
pramencionados.
Considerando a evolução positiva observada a partir dos
resultados das inspeções SAFA desde novembro de 2010,
a ausência de deficiências graves no plano da segurança e
a aplicação de medidas corretivas e preventivas de acordo
com o planeado, a Comissão decidiu, em julho de 2012,
encerrar as consultas formais mantidas com a DACM ao
abrigo do Regulamento (CE) n.o 2111/2005.

(1) JO L 170 de 6.7.2010, p. 9.
(2) JO L 306 de 23.11.2010, p. 44.
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Transportadoras aéreas da República do Congo
(17)

Todas as transportadoras aéreas certificadas na República
do Congo constam do anexo A desde novembro de
2009. A Comissão e a AESA consultaram as autoridades
competentes da República do Congo (ANAC) em 12 de
outubro de 2012, tendo sido informadas dos avanços
registados até à data na resolução dos problemas de
segurança detetados pela Organização da Aviação Civil
Internacional (ICAO) por ocasião da auditoria realizada
em 2008 no quadro do seu Programa Universal de Au
ditoria da Supervisão da Segurança (USOAP).

(18)

A ANAC forneceu à Comissão provas de que o COA da
transportadora aérea Société Nouvelle Air Congo tinha
perdido a validade e confirmou que a transportadora
tinha cessado a atividade. Por conseguinte, com base
nos critérios comuns, esta transportadora deve ser reti
rada do anexo A.

(19)

De acordo com as informações prestadas pela ANAC à
Comissão, foi concedido um COA às transportadoras
Canadian Airways’ Congo, Eméraude, Equajet e Mistral
Aviation. No entanto, uma vez que a ANAC não apre
sentou provas de que a supervisão da segurança destas
transportadoras seja garantida em conformidade com as
normas de segurança internacionais, considera-se, com
base nos critérios comuns, que estas transportadoras aé
reas devem constar do anexo A.

5.12.2012

(20)
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constatações relativamente a todas as áreas críticas do seu
sistema de supervisão da segurança. Concretamente, as
autoridades competentes das Antilhas Neerlandesas não
dispõem de um quadro técnico de efetivos em número
suficiente nos domínios do licenciamento de pessoal, das
operações de aeronaves e dos serviços de navegação aérea
nem de aeródromos para poderem desempenhar as suas
funções de supervisão da segurança.

A Comissão tomou nota dos progressos realizados pelas
autoridades competentes da República do Congo e con
vidou-as a prosseguirem os seus esforços de implantação
de um sistema de supervisão da aviação civil em confor
midade com as normas de segurança internacionais.
Transportadoras aéreas da República Democrática do
Congo

(21)

As transportadoras aéreas certificadas na República De
mocrática do Congo constam do anexo A desde março
de 2006 (1). As autoridades competentes da República
Democrática do Congo tomaram a iniciativa de voltar a
realizar consultas ativas da Comissão e da AESA, mani
festando a sua firme intenção de efetuar uma análise
aprofundada e uma inspeção completa do setor da avia
ção, assim como da autoridade nacional responsável pela
supervisão regulamentar.

(22)

As autoridades competentes da República Democrática
do Congo comunicaram que tinham concedido um
novo COA às transportadoras aéreas Air Fast Congo,
Fly Congo, Katanga Express, Katanga Wings, Mango Air
lines e Will Airlift. No entanto, uma vez que a ANAC
não apresentou provas de que a supervisão da segurança
destas transportadoras seja garantida em conformidade
com as normas de segurança internacionais, considera-se, com base nos critérios comuns, que estas transporta
doras aéreas devem constar do anexo A.

(23)

(24)

As autoridades competentes da República Democrática
do Congo não apresentaram provas da cessação das ope
rações das restantes transportadoras aéreas mencionadas
no anexo A. Assim, com base nos critérios comuns,
considera-se que estas transportadoras aéreas devem con
tinuar a constar do anexo A.
A Comissão tomou nota dos progressos realizados pelas
autoridades competentes da República Democrática do
Congo e incentiva-as a prosseguirem os seus esforços
de implantação de um sistema de supervisão da aviação
civil em conformidade com as normas de segurança in
ternacionais, mantendo o empenho em continuar o diá
logo construtivo recentemente restabelecido.
Transportadoras aéreas de Curaçau e de São Martinho

(25)

A ICAO realizou uma auditoria nas Antilhas Neerlande
sas (2) em 2008, de que resultou um conjunto de

(1) Considerandos 60 a 64 do Regulamento (CE) n.o 474/2006, de
22 de março de 2006, JO L 84 de 23.3.2006, p. 18.
(2) Em outubro de 2010, as Antilhas Neerlandesas (que fazem parte do
Reino dos Países Baixos) foram dissolvidas, dando lugar a dois novos
países: Curaçau e São Martinho. O Reino dos Países Baixos é atual
mente composto por quatro países: Países Baixos (Europa), Aruba,
Curaçau e São Martinho. Curaçau e São Martinho são os sucessores
legais das Antilhas Neerlandesas, pelo que partilham o mesmo re
gisto de aeronaves (PJ). Desde outubro de 2010, cabe a estes países
organizar o seu próprio sistema de supervisão da segurança da
aviação, tendo cada um deles instituído as suas próprias autoridades
competentes. Devido à interdependência entre os dois países, os
processos são revistos em paralelo.
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(26)

Além disso, na sequência de uma avaliação realizada pela
Federal Aviation Administration (FAA) dos Estados Uni
dos no âmbito do programa IASA, em setembro de
2011, Curaçau e São Martinho baixaram de categoria,
passando da categoria 1 para a categoria 2, dado a
FAA considerar que não cumprem de modo satisfatório
as normas de segurança internacionais.

(27)

Por último, as constatações feitas no decurso das ins
peções na plataforma de estacionamento realizadas no
âmbito do programa SAFA (3) no período de maio de
2011 a maio de 2012 apontam para, em média, mais
de uma constatação de deficiência grave por inspeção.

(28)

Por conseguinte, Comissão deu início a consultas das
autoridades competentes de Curaçau e de São Martinho
e, em julho de 2012, solicitou, por escrito, informações
pormenorizadas sobre as medidas corretivas aplicadas ou
planeadas. Estas consultas estão em curso.

(29)

Na sua resposta à Comissão, as autoridades competentes
de Curaçau e de São Martinho especificaram as medidas
corretivas em curso e planeadas para dar resposta às
constatações das auditorias da FAA e da ICAO.

(30)

Os Países Baixos informaram o Comité da Segurança
Aérea da assistência técnica prestada a Curaçau e a São
Martinho, a qual visa apoiar estes países nos seus esfor
ços de criação de um sistema de supervisão da segurança
em conformidade com as normas da ICAO.

(31)

A Comissão tomou nota das medidas adotadas pelas
autoridades competentes de Curaçau e de São Martinho
e convida-as a prosseguirem com determinação os seus
esforços de correção das deficiências do seu sistema de
supervisão da segurança da aviação, na ausência das quais
será obrigada a tomar medidas ao abrigo do Regula
mento (CE) n.o 2111/2005. Os Estados-Membros conti
nuarão a acompanhar de perto, por intermédio das ins
peções prioritárias na plataforma de estacionamento no
âmbito do programa SAFA, a eficácia das medidas cor
retivas.

(3) CAA-NL-2012-30, CAA-NL-2012-154, CAA-NL-2012-155, CAA-NL-2012-156, CAA-NL-2012-161, CAA-NL-2012-162; DGAC/F-2011-1628, DGAC/F-2011-1640, DGAC/F-2011-2007, DGAC/F-2011-2329, DGAC/F-2012-230, DGAC/F-2012-231, DGAC/F-2012-603 e DGAC/F-2012-693.

L 333/10

PT

Jornal Oficial da União Europeia

missão de validação da ICAO, embora beneficie da assis
tência da equipa de segurança da delegação regional da
ICAO. No entanto, na opinião do Comité da Segurança
Aérea, as autoridades não conseguiram demonstrar de
forma adequada que tinham tomado medidas de alcance
geral para dar resposta a todas as questões levantadas
pelo problema de segurança grave. Também não conse
guiram prestar esclarecimentos sobre os acordos de su
pervisão relacionados com as aeronaves mencionadas nos
COA emitidos pela Eritreia que incluem aeronaves freta
das com tripulação a transportadoras aéreas estrangeiras,
significando isso que essas aeronaves constam de vários
COA, o que constitui uma violação das normas de segu
rança internacionais.

Transportadoras aéreas da Guiné Equatorial
(32)

Todas as transportadoras aéreas certificadas na Guiné
Equatorial são proibidas de realizar operações na UE e
constam do anexo A desde março de 2006. As informa
ções prestadas pelas autoridades competentes da Guiné
Equatorial (DGAC) à Comissão apontam para a conces
são de um novo COA à transportadora aérea Tango
Airways. Uma vez que não existem provas de quaisquer
alterações na capacidade da DGAC para garantir a super
visão das transportadoras aéreas certificadas naquele país
em conformidade com as normas de segurança aplicá
veis, considera-se, com base nos critérios comuns, que a
transportadora aérea deve também passar a constar do
anexo A.
Transportadoras aéreas da Eritreia

(33)

Na sequência das constatações da auditoria realizada pela
ICAO na Eritreia em novembro de 2010, a ICAO noti
ficou todas as Partes Contratantes na Convenção de Chi
cago da existência de três problemas de segurança graves
nas áreas das operações, da aeronavegabilidade e dos
serviços de navegação aérea. Além disso, no seu relatório
final de auditoria, a ICAO informou que 79,9 % das
normas de segurança internacionais não eram eficaz
mente aplicadas.

(34)

Tendo em conta estes resultados, a Comissão encetou
consultas formais das autoridades competentes da Eritreia
(ER-CAA) de modo a obter informações sobre as medidas
tomadas pela ER-CAA para corrigir as deficiências de
segurança detetadas no âmbito da auditoria da ICAO.

(35)

A ER-CAA informou a Comissão, por carta, de que,
embora dois dos problemas de segurança graves, relacio
nados com a aeronavegabilidade e com os serviços de
navegação aérea, tivessem sido resolvidos, o terceiro, re
lacionado com o processo de certificação para efeitos de
emissão de certificados de operador aéreo, não tinha
ainda sido solucionado e exigiria uma missão de valida
ção da ICAO para poder ser encerrado. Contudo, os
dados fornecidos pela ER-CAA não continham quaisquer
informações sobre as medidas tomadas para corrigir o
referido problema de segurança nem sobre a supervisão
das operações das transportadoras aéreas eritreias, ambas
autorizadas pela Eritreia a realizar operações para a UE.

(36)

(37)

(38)

Embora todas as transportadoras aéreas licenciadas na
Eritreia tenham sido convidadas a participar na reunião
do Comité da Segurança Aérea, apenas uma delas, a
Eritrean Airlines, fez uma exposição, em 21 de novembro
de 2012. Esta transportadora aérea confirmou que efetua
operações com duas aeronaves de tipo A320 para Roma
no âmbito de um acordo de locação com tripulação, sem
prestar esclarecimentos, a contento do Comité da Segu
rança Aérea, sobre a supervisão operacional e o controlo
das suas operações.

(39)

A Comissão e o Comité da Segurança Aérea reconhecem
o trabalho desenvolvido pela Eritreia para corrigir as de
ficiências de segurança detetadas no seu sistema de avia
ção civil. No entanto, com base nos critérios comuns e
na pendência da efetiva aplicação de medidas corretivas
adequadas para colmatar as deficiências detetadas pela
ICAO, nomeadamente os graves problemas pendentes
no plano da segurança, considera-se que as autoridades
competentes da Eritreia não dispõem, nesta fase, de ca
pacidade para aplicarem e fazerem cumprir as normas de
segurança pertinentes pelas transportadoras aéreas sob o
seu controlo regulamentar. Por conseguinte, todas as
transportadoras aéreas certificadas na Eritreia devem ser
proibidas de operar e constar do anexo A.

(40)

Uma vez que o grave problema de segurança pendente
foi resolvido a contento da ICAO, além de as principais
constatações da auditoria da ICAO terem obtido uma
resposta satisfatória, a Comissão está disposta a organi
zar, com a assistência da AESA e o apoio dos Estados-Membros, uma avaliação in loco para verificar os progres
sos alcançados e preparar uma reanálise do dossiê no
âmbito do Comité da Segurança Aérea.

A Comissão convidou por diversas vezes a ER-CAA para
reuniões de consulta no sentido de procurar obter mais
esclarecimentos sobre a supervisão das transportadoras
titulares de COA emitidos naquele país. Contudo, a ER-CAA declinou o convite para participar nessas reuniões.
A ER-CAA foi convidada pelo Comité da Segurança Aé
rea, tendo-lhe feito uma exposição em 21 de novembro
de 2012. A ER-CAA informou que a ICAO tinha apro
vado o seu plano de medidas corretivas e que, na sequên
cia da alteração do seu direito primário no domínio do
transporte aéreo e da promulgação de um conjunto de
regulamentos no domínio da aviação civil, considerava
que, pela sua parte, o problema de segurança grave tinha
sido corrigido. Não ficou claro se a Eritreia solicitou uma

5.12.2012

Rollins Air das Honduras
(41)

As autoridades competentes das Honduras solicitaram,
em junho de 2012, a retirada da Rollins Air da lista
das companhias aéreas proibidas de operar na UE por
razões de segurança, dado o seu COA ter sido suspenso.
Em 21 de novembro de 2012, apresentaram provas de
que o COA da Rollins Air, que havia sido suspenso por
seis meses, tinha caducado e acabado por ser cancelado
em 24 de setembro de 2012. Por conseguinte, com base
nos critérios comuns, a Rollins Air deve ser retirada do
anexo A.
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quais a Comissão, assistida pela AESA, realizou uma reu
nião de consulta em 17 de outubro de 2012. As auto
ridades competentes do Cazaquistão também foram ou
vidas pelo Comité da Segurança Aérea em 21 de novem
bro de 2012, tendo feito uma apresentação.

Transportadoras aéreas da Indonésia
(42)

(43)

Prosseguem as consultas das autoridades competentes da
Indonésia (DGCA) tendo em vista acompanhar os pro
gressos por estas registados na supervisão da segurança
de todas as transportadoras aéreas certificadas naquele
país, em conformidade com as normas de segurança
internacionais.
Em 18 de outubro de 2012, foi realizada uma videocon
ferência entre a Comissão, a AESA e a DGCA, no âmbito
da qual esta última apresentou dados atualizados sobre
certas transportadoras aéreas sob a sua supervisão. A
DGCA comunicou também a certificação de cinco novas
transportadoras aéreas: a Jayawijaya Dirantara, em 16 de
abril de 2012, a Pacific Royale Airways, em 29 de maio
de 2012, a Citilink Indonesia, em 22 de junho de 2012,
a Angkasa Super Services, em 7 de junho de 2012, e a
Air Born Indonesia, em 6 de março de 2012. No entan
to, uma vez que a DGCA não apresentou provas de que a
supervisão da segurança destas transportadoras aéreas
seja garantida em conformidade com as normas de segu
rança internacionais, considera-se, com base nos critérios
comuns, que estas transportadoras devem ser incluídas
no anexo A.

(44)

A DGCA também informou sobre a mudança de nome
das transportadoras PT Sampoerna Air Nasantara e PT
Nyaman Air para, respetivamente, PT Pegasus Air Servi
ces e PT Heavy Lift, o que implica a alteração dos nomes
constantes do anexo A.

(45)

De igual modo, a DGCA informou e confirmou que o
COA da Dirgantara Air Service tinha sido revogado em
25 de maio de 2012. Consequentemente, considera-se,
com base nos critérios comuns, que esta transportadora
aérea deve ser retirada do anexo A.

(46)

A DGCA comunicou ainda os resultados da visita de
avaliação efetuada pela Federal Aviation Administration
(FAA) dos EUA à Indonésia, em setembro de 2012. Em
bora, nos últimos anos, se tenham verificado melhorias
no sistema de supervisão da segurança da aviação, a FAA
apresentou um conjunto de observações e recomenda
ções no que respeita à formação de inspetores, à fiscali
zação das atividades da aviação estrangeira, à política e
aos procedimentos de execução, em especial no tocante
ao recurso a coimas, e à necessidade de melhorar algu
mas infraestruturas locais. A DGCA concordou em, logo
que disponível, fornecer uma cópia do relatório formal
da visita.

(47)

A Comissão e o Comité da Segurança Aérea tomaram
nota dos francos progressos registados pelas autoridades
competentes da Indonésia e continuam a incentivá-las
nos seus esforços tendentes a concluírem o trabalho de
criação de um sistema de aviação plenamente conforme
com as normas da ICAO.
Transportadoras aéreas do Cazaquistão

(48)

As consultas das autoridades competentes do Cazaquistão
prosseguiram de forma ativa. As autoridades competentes
do Cazaquistão forneceram vários dados, com base nos
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(49)

As autoridades competentes do Cazaquistão informaram
que continuam a trabalhar numa reforma ambiciosa do
setor da aviação, que teve início em 2009 e cujo objetivo
é reforçar a segurança aérea. Na sequência da adoção, em
julho de 2010, de um novo código da aviação civil e de
mais de 100 regulamentos específicos no domínio do
transporte aéreo, as autoridades competentes estão atual
mente empenhadas na sua aplicação. Também registaram
progressos ao nível do desenvolvimento de capacidades,
nomeadamente com a criação de um centro de avaliação
da segurança dos voos e o recrutamento de um maior
número de inspetores qualificados, que deverá prosseguir
nos próximos meses. Além disso, estão a avançar com o
processo de recertificação de aeronaves e de operadores.

(50)

As autoridades competentes do Cazaquistão comunica
ram que continuam a adotar medidas executórias. Por
despacho do Ministro dos Transportes e das Comunica
ções, de 3 de julho de 2011, sobre a criação de regras
para as operações de voo na aviação civil da República
do Cazaquistão, a partir de 1 de novembro de 2012, as
aeronaves de fabrico soviético que não estejam em con
formidade com as normas de segurança da ICAO deixa
ram de ser autorizadas a efetuar operações no espaço
aéreo do Cazaquistão. Nestas circunstâncias, as autorida
des competentes do Cazaquistão proibiram as operações
de 7 aeronaves de tipo Yak-40, 2 aeronaves de tipo
Antonov 12, 5 aeronaves de tipo Antonov 24 e 1 aero
nave de tipo Tu-134 (1).

(51)

As autoridades competentes do Cazaquistão também in
formaram a Comissão da cessação das operações de 5
transportadoras aéreas e apresentaram provas de que os
COA da Asia Wings, Minas, Skybus, Skyjet e Sayakhat
Airlines tinham caducado e não tinham sido renovados.
Por conseguinte, com base nos critérios comuns, estas
transportadoras aéreas devem ser retiradas do anexo A.

(52)

As autoridades competentes do Cazaquistão informaram
ainda a Comissão de que 4 companhias aéreas que ante
riormente prestavam serviços de transporte aéreo comer
cial tinham cessado a atividade, reduzido a frota e sido
recertificadas para o trabalho aéreo. Trata-se da Aero
Aircompany, AK Suncare Aircompany, Kazair West e
Ust-Kamenogorsk Air division of EKA. Por conseguinte,
com base nos critérios comuns, estas transportadoras
aéreas devem ser retiradas do anexo A.

(53)

As autoridades competentes do Cazaquistão comunica
ram que, por despacho do primeiro-ministro, não poderá
ser concedido nenhum novo COA até que as autoridades
competentes estejam em condições de cumprir plena
mente as suas responsabilidade para com a ICAO.

(1) 7 aeronaves de tipo Yak-40, 2 aeronaves de tipo Antonov 12, 5
aeronaves de tipo Antonov 24 e 1 aeronave de tipo Tu-134.

L 333/12

(54)

(55)

(56)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

A Air Astana foi ouvida pelo Comité da Segurança Aérea
em 21 de novembro de 2012 para prestar informações
atualizadas sobre as aeronaves da frota atualmente em
fase de remodelação e apresentou dados sobre a matéria.
Informou sobre a retirada de serviço de diversas aerona
ves e sobre a introdução de novas aeronaves das atuais
séries B767, B757 e A320, bem como de tipo Fokker
50, já mencionadas no anexo B. A Air Astana anunciou e
apresentou provas de melhoria do desempenho da sua
frota no plano da segurança. As autoridades competentes
do Cazaquistão declararam que as operações das aerona
ves que atualmente constam do seu COA são objeto de
supervisão contínua. As autoridades competentes de
Aruba também apresentaram provas da supervisão con
tínua da aeronavegabilidade da aeronave matriculada em
Aruba, que atualmente consta do COA da Air Astana, em
conformidade com as normas de segurança internacio
nais, tendo manifestado a sua satisfação com o nível de
cumprimento das normas relativas à aeronavegabilidade.
Além disso, os Estados-Membros e a AESA confirmaram
que não tinham detetado nenhum problema específico
nas inspeções na plataforma de estacionamento realiza
das nos aeroportos europeus no âmbito do programa
SAFA. Por conseguinte, em conformidade com os crité
rios comuns, o anexo B deve ser alterado de modo a
autorizar, dentro do atual nível de operações, os voos
das aeronaves de tipo B767, B757, A320 e Fokker 50,
que constam ou passarão a constar do COA da Air
Astana, desde que essas aeronaves estejam matriculadas
em Aruba e o referido COA, incluindo as suas eventuais
alterações, sejam comunicados em tempo útil à Comissão
e ao Eurocontrol.
Os Estados-Membros continuarão a verificar o cumpri
mento efetivo das normas de segurança pertinentes me
diante a atribuição de prioridade nas inspeções na plata
forma de estacionamento às aeronaves da Air Astana, em
conformidade com o Regulamento (UE) n.o 965/2012.
Caso os resultados dessas verificações ou quaisquer ou
tras informações de segurança pertinentes, apontem para
o incumprimento das normas de segurança internacio
nais, a Comissão será obrigada a tomar medidas ao
abrigo do Regulamento (CE) n.o 2111/2005.
A Comissão continuará a apoiar a reforma ambiciosa do
sistema de aviação civil levada a cabo pelas autoridades
do Cazaquistão e convida essas autoridades a prossegui
rem com determinação os seus esforços no sentido da
criação de um sistema de supervisão da aviação civil em
conformidade com as normas de segurança internacio
nais. Para o efeito, incentiva estas autoridades a levarem
por diante a aplicação do plano de medidas corretivas
acordado com a ICAO, dando prioridade à resolução dos
dois problemas de segurança graves pendentes e ao pro
cesso de recertificação dos operadores sob a sua respon
sabilidade. Uma vez esses problemas de segurança graves
resolvidos a contento da ICAO, a Comissão está disposta
a organizar, com a assistência da AESA e o apoio dos
Estados-Membros, uma avaliação in loco para verificar os
progressos alcançados e preparar a reapreciação do dossiê
no âmbito do Comité da Segurança Aérea.
Transportadoras aéreas do Quirguistão

(57)

As transportadoras aéreas estabelecidas na República do
Quirguistão estão proibidas de realizar operações desde
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2006. Em 5 de outubro de 2012, a Comissão, assistida
pela AESA, realizou uma reunião de consulta das auto
ridades competentes do Quirguistão, em que estas últi
mas informaram que o país tinha adotado um novo
quadro jurídico e que a retirada das suas transportadoras
da lista das companhias aéreas proibidas de operar na UE
por razões de segurança era uma prioridade do Governo.
(58)

As informações prestadas pelas autoridades competentes
do Quirguistão apontam para a alteração dos nomes das
seguintes transportadoras aéreas: Eastok Avia para Air
Bishkek e Dames para State Aviation Enterprise under
the Ministry of Emergency Situations (SAEMES). Por con
seguinte, o anexo A deve ser alterado em conformidade.

(59)

As autoridades competentes do Quirguistão comunica
ram que tinham concedido um COA às transportadoras
aéreas Manas Airways, Supreme Aviation e Sky KG Air
lines. Contudo, não apresentaram provas de que a super
visão da segurança destas transportadoras aéreas seja ga
rantida em conformidade com as normas de segurança
internacionais. Consequentemente, considera-se, com
base nos critérios comuns, que estas transportadoras aé
reas devem ser incluídas no anexo A.

(60)

As autoridades competentes do Quirguistão facultaram à
Comissão provas da revogação dos COA das transporta
doras Trast Aero, Asian Air e Kyrgyzstan Airlines. Além
disso, comunicaram que os COA da Aerostan e da Itek
Air tinham caducado e não tinham sido renovados. Por
conseguinte, com base nos critérios comuns, estas trans
portadoras aéreas devem ser retiradas do anexo A.

(61)

Mediante acordo com as autoridades competentes do
Quirguistão, a Comissão continua empenhada em orga
nizar, com a assistência da AESA e o apoio dos Estados-Membros, uma missão de avaliação da segurança no
Quirguistão para, in loco, verificar a aplicação das novas
regras e a correta supervisão de algumas transportadoras
aéreas certificadas naquele país.
Transportadoras aéreas da Líbia

(62)

Prosseguem as consultas das autoridades competentes
líbias (LCAA) para confirmar os progressos alcançados
pela Líbia no seu esforço de reforma do sistema de se
gurança da aviação civil e, em especial, assegurar que a
supervisão da segurança das transportadoras aéreas certi
ficadas naquele país está em conformidade com as nor
mas de segurança internacionais.

(63)

A LCAA e os representantes das companhias aéreas Afri
qiyah, Libyan Airlines e Buraq Air reuniram-se com a
Comissão, a AESA e alguns membros do Comité da
Segurança Aérea em 15 de outubro de 2012 para fazer
o ponto da situação dos avanços registados. A LCAA
informou que tinha tomado medidas regulamentares e
revogado os COA (1) de 16 das 26 transportadoras aéreas
líbias. Procedeu à contratação de consultores, a curto

(1) International Company, Tobruk Air Transport, Awsaj Aviation Ser
vice, Kalat Aleker Air Company, Alajniha Air Transport, Nayzak Air
Transport, Qurina Air Services, Libyan Air Cargo, Air One Nine,
Gulf Pearal Airlines, Horizon Airline, North African Air Transport,
Madina Air, Assanad Aviation, Benina Air e Awas Aviation.
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prazo, e recorreu à assistência técnica da ICAO, a longo
prazo, encontrando-se em fase de recrutamento de um
número suplementar de pilotos e engenheiros para as
funções ligadas às inspeções.

(64)

A LCAA anunciou ainda que se preparava para dar início
a um processo de recertificação, em cinco fases, de todas
as transportadoras aéreas líbias – a começar pela Libyan
Airlines e pela Afriqiyah –, que informaria sobre os pro
gressos realizados e que, logo que disponíveis, apresenta
ria os relatórios das auditorias. Ao mesmo tempo, deverá
ser desenvolvido e aplicado um sistema de supervisão
anual para assegurar a conformidade permanente das
suas transportadoras aéreas com as normas da ICAO.

(65)

A LCAA e as transportadoras Libyan Airlines e Afriqiyah
fizeram uma apresentação ao Comité da Segurança Aérea
em 21 de novembro de 2012. A LCAA deixou bem claro
que a Líbia não admitiria que fossem realizadas operações
sem condições de segurança. Confirmou as informações
prestadas na reunião de 16 de outubro, nomeadamente a
publicação do relatório de investigação do acidente so
frido pela aeronave A330 da Afriqiyah até fevereiro de
2013 e a conclusão do processo de recertificação até
dezembro de 2012, no caso da Libyan Airlines e da
Afriqiyah, e até dezembro de 2013, no caso das restantes
transportadoras aéreas. Informou ainda que continuaria a
tomar todas as medidas executórias necessárias para re
duzir os riscos de segurança, como por exemplo a imo
bilização temporária de um A320.

(66)

A Libyan Airlines informou sobre as melhorias dos pro
cedimentos de gestão da segurança e da formação da
tripulação.

(67)

A Afriqiyah informou o Comité da Segurança Aérea so
bre o seu sistema de garantia da qualidade e sobre o
recurso a organizações de formação externas. A trans
portadora aérea declarou ainda que, na sequência do
acidente sofrido por uma aeronave A330, tinha alterado
os programas de voo, de modo a reduzir o risco de
fadiga dos pilotos, organizado uma formação para pilo
tos sobre procedimentos de volta de pista e contratado
um perito externo para apoiar na elaboração dos progra
mas de segurança. A transportadora aérea também ma
nifestou a sua intenção de, logo que a LCAA levantasse
as restrições atualmente impostas, efetuar voos para Es
panha, França, Reino Unido, Itália, Alemanha e Áustria.

(68)

A Comissão e o Comité da Segurança Aérea congratula
ram-se com a solidez do plano apresentado pela LCAA
para corrigir as deficiências de segurança detetadas no seu
sistema de transporte aéreo, os calendários realistas de
medidas e os progressos alcançados até à data. Tomaram
nota de que a LCAA manteria as restrições atualmente
impostas às operações das transportadoras aéreas líbias
com destino à UE, Noruega, Suíça e Islândia até à con
clusão do processo de recertificação total em cinco fases
e à resolução de eventuais problemas graves detetados,
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após o que, e com o acordo da Comissão, essas trans
portadoras aéreas teriam a possibilidade de, a título in
dividual, retomar os voos comerciais para a UE, Noruega,
Suíça e Islândia.

(69)

Além disso, a LCAA comprometeu-se a apresentar à Co
missão dados pormenorizados sobre o processo de recer
tificação das transportadoras aéreas em causa e a reunir-se com a Comissão e os Estados-Membros para debater
em pormenor as auditorias, constatações, medidas corre
tivas e iniciativas de resolução relevantes, assim como os
detalhes dos seus planos de supervisão contínua, antes de
acordar na eventual redução das restrições. Caso esses
dados não consigam demonstrar à Comissão e aos Esta
dos-Membros que o processo de recertificação foi efeti
vamente completado e que foi implantado um processo
de supervisão contínua sustentável em conformidade
com as normas da ICAO, a Comissão será obrigada a
tomar medidas para impedir as transportadoras aéreas de
operar no espaço aéreo da UE, Noruega, Suíça e Islândia.
Se forem necessários esclarecimentos adicionais, a Comis
são pode decidir realizar uma visita in loco antes da
eventual redução das restrições.

(70)

No caso das transportadoras aéreas que entretanto ve
nham a ser autorizadas a realizar voos para a UE, os
Estados-Membros verificarão o cumprimento efetivo das
normas de segurança pertinentes, conferindo prioridade
nas inspeções na plataforma de estacionamento às aero
naves dessas transportadoras, nos termos do Regula
mento (UE) n.o 965/2012. Caso os resultados dessas
verificações ou quaisquer outras informações de segu
rança pertinentes apontem para o incumprimento das
normas de segurança internacionais, a Comissão será ob
rigada a tomar medidas ao abrigo do Regulamento (CE)
n.o 2111/2005.

Transportadoras aéreas da República Islâmica da Mauritânia
(71)

As transportadoras aéreas certificadas na Mauritânia
constam do anexo A desde novembro de 2010 (1). As
autoridades competentes da Mauritânia (ANAC) têm,
desde essa data, mantido consultas ativas com a Comis
são de modo a manterem-se a par dos progressos alcan
çados na reforma da regulamentação relativa à aviação
civil, tendo fornecido um conjunto de dados nesta ma
téria. Foram realizadas duas reuniões com a ANAC e com
a Mauritania Airlines em 24 de setembro e 10 de outu
bro de 2012. A ANAC e a Mauritania Airlines Interna
tional foram igualmente ouvidas pelo Comité da Segu
rança Aérea em 21 de novembro de 2012.

(72)

A ANAC informou que tinham sido adotadas medidas
decisivas com o objetivo de reformar o sistema de super
visão da segurança e que estas já tinham produzido um
conjunto de resultados, em especial, o estabelecimento de
um novo código da aviação civil, a alteração da legislação
neste domínio, de modo a alinhá-la pelos anexos da

(1) Considerandos 43 a 51 do Regulamento (UE) n.o 1071/2010, de
22 de novembro de 2010, JO L 306 de 23.11.2010, p. 49.
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Convenção de Chicago, a introdução de alterações ao
nível da sua gestão, estrutura e quadro de pessoal e a
definição de um conjunto completo de procedimentos
para a certificação e a supervisão contínua das transpor
tadoras aéreas.
(73)

(74)

(75)

(76)

De acordo com a ANAC, foram tomadas medidas exe
cutórias efetivas. A ANAC confirmou, nomeadamente,
que o COA da Mauritania Airways tinha caducado em
15 de dezembro de 2010 e que, atendendo a que a
transportadora aérea tinha cessado a atividade, não fora
renovado. Comunicou também que os certificados e as
derrogações concedidas à transportadora aérea Class
Aviation tinham sido cancelados em janeiro de 2011.
A ICAO efetuou duas missões coordenadas de validação
(ICVM) em abril e setembro de 2012, para validar os
progressos realizados pela Mauritânia. Os relatórios finais
das missões confirmam os grandes avanços registados,
com um aumento de 47 % na taxa de cumprimento
das normas de segurança internacionais. Em 1 de outu
bro de 2012, a ICAO confirmou à Comissão os enormes
progressos alcançados pela ANAC. Contudo, estas mis
sões permitiram igualmente concluir que é necessário
continuar a aplicar todas as medidas corretivas de forma
efetiva, nomeadamente no que respeita às obrigações de
fiscalização e à resolução dos problemas de segurança
detetados, domínios em que, de acordo com a ICAO, a
ausência de aplicação efetiva das normas de segurança
internacionais atinge respetivamente 51 % e 58 %. A
ANAC comunicou que tenciona levar essas medidas
por diante com determinação a fim de melhorar o cum
primento das normas da ICAO.
No quadro das consultas da ANAC, a Comissão avaliou
especificamente a solidez da supervisão da segurança da
Mauritania Airlines International, tendo detetado deficiên
cias ao nível da certificação inicial da transportadora, cujo
COA foi emitido em 8 de maio de 2011 sem que, pre
viamente, tivessem sido apresentadas provas da efetiva
resolução prévia dos problemas de incumprimento dete
tados por ocasião da certificação inicial da companhia
aérea, em especial no que respeita às autorizações
RVSM (mínimos de separação vertical reduzida), à falta
de monitorização dos dados de voo e à escassez de
pessoal de terra. No entanto, em 25 de outubro de 2012,
a ANAC e a Mauritania Airlines International informaram
e forneceram provas de que todas as deficiências tinham
sido corrigidas. A ANAC também comunicou, e apresen
tou as correspondentes provas, que a transportadora aé
rea passara a ser objeto de supervisão contínua adequada
em conformidade com as normas de segurança interna
cionais.
O Comité da Segurança Aérea congratula-se com os im
portantes progressos realizados pelas autoridades compe
tentes da Mauritânia na resolução dos problemas deteta
dos pela ICAO e no âmbito da certificação inicial da
Mauritania Airlines International. Tendo em conta as me
didas executórias efetivas decididas e aplicadas pela
ANAC no que se refere às outras transportadoras aéreas
que cessaram a atividade, considera-se, com base nos
critérios comuns, que todas as transportadoras aéreas
certificadas na Mauritânia devem ser retiradas do
anexo A.
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(77)

A ANAC declarou e confirmou por escrito que, a curto
prazo, a Mauritania Airlines International não tenciona
retomar os voos para a UE, exceto para Las Palmas (Grã
Canária - Espanha) e não antes de fevereiro de 2013.

(78)

As autoridades competentes espanholas comunicaram
que prestaram assistência técnica à ANAC e confirmaram
que estavam satisfeitas com a retoma dos voos para Las
Palmas (Grã Canária).

(79)

Os Estados-Membros continuarão a verificar o cumpri
mento efetivo das normas de segurança pertinentes me
diante a atribuição de prioridade nas inspeções na plata
forma de estacionamento às aeronaves das transportado
ras aéreas licenciadas na Mauritânia, em conformidade
com o Regulamento (UE) n.o 965/2012.

(80)

A Comissão pretende levar a cabo, com a assistência da
AESA e o apoio dos Estados-Membros, uma visita de
avaliação da segurança in loco, de modo a confirmar a
execução satisfatória das medidas tomadas pela ANAC.

(81)

Caso os resultados das inspeções na plataforma de esta
cionamento ou quaisquer outras informações de segu
rança pertinentes apontem para o incumprimento das
normas de segurança internacionais, a Comissão será ob
rigada a tomar medidas ao abrigo do Regulamento (CE)
n.o 2111/2005.
Transportadoras aéreas das Filipinas

(82)

As transportadoras aéreas certificadas nas Filipinas cons
tam do anexo A desde 31 de março de 2010 (1). Desde
então, têm sido mantidas consultas das autoridades com
petentes das Filipinas (CAAP) de modo a obter informa
ções atualizadas sobre os progressos alcançados no plano
da revisão da regulamentação no domínio da aviação
civil. Foram feitas diversas apresentações e realizada
uma videoconferência, em 18 de novembro de 2012,
entre a Comissão, assistida pela AESA, e a CAAP.

(83)

A CAAP informou que a ICAO tinha efetuado uma mis
são coordenada de validação (ICVM) in loco, em outubro
de 2012, tendo apresentado os seus resultados prelimi
nares, que revelam um aumento de 7 % do nível de
conformidade global com as normas da ICAO. Contudo,
o problema de segurança grave, relacionado com a su
pervisão da segurança dos operadores aéreos, notificado
pela ICAO a todas as Partes Contratantes na Convenção
de Chicago, permanece em aberto, tendo a ICAO mani
festado preocupações acrescidas no plano da segurança
em relação à matrícula de aeronaves.

(84)

A CAAP confirmou que a AviaTour Fly’In estivera envol
vida num acidente mortal em 18 de agosto de 2012, a
acrescer ao acidente mortal ocorrido em março de
2012 (2). A CAAP não deu resposta adequada aos pedi
dos de informação da Comissão, não tendo fornecido,
nomeadamente, os dados relativos à validade do COA

(1) Considerandos 74 a 87 do Regulamento (UE) n.o 273/2010, de
30 de março de 2010, JO L 84 de 31.3.2010, p. 32.
(2) Considerando 43 do Regulamento (UE) n.o 295/2012, de 3 de abril
de 2012, JO L 98 de 4.4.2012, p. 17.
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desta transportadora aérea que, de acordo com declara
ções anteriores devia caducar em 14 de agosto de 2012,
nem sobre os resultados das investigações em curso so
bre os dois acidentes.
(85)

(86)

Embora tenha informado a Comissão de que as trans
portadoras aéreas South West Air Corporation, Airgurus
e Skyjet tinham dado início a operações de transporte
aéreo comercial, a CAAP não respondeu adequadamente
aos pedidos de informação desta, não tendo, nomeada
mente, fornecido os COA das transportadoras aéreas,
nem as especificações operacionais completas. Além dis
so, não conseguiu demonstrar que a certificação e a su
pervisão contínua destas transportadoras aéreas cumprem
plenamente as normas de segurança internacionais apli
cáveis. Nestas circunstâncias, considera-se, com base nos
critérios comuns, que estas transportadoras aéreas devem
igualmente passar a constar do anexo A.
A Comissão continua a apoiar a reforma do sistema de
aviação civil pelas autoridades competentes filipinas e
convida estas autoridades a prosseguirem com determi
nação os seus esforços no sentido da criação de um
sistema de supervisão da aviação civil em conformidade
com as normas de segurança internacionais. Para o efeito,
incentiva as autoridades a continuarem a executar o
plano de medidas corretivas acordado com a FAA e
com a ICAO, dando prioridade à resolução dos graves
problemas de segurança pendentes, ao processo de recer
tificação dos operadores sob a sua responsabilidade e à
adoção de medidas executórias efetivas em caso de defi
ciências a nível da segurança ou de violações da legisla
ção aplicável. Uma vez que a FAA alterou a sua avaliação
do grau de conformidade das Filipinas com as normas de
segurança internacionais e que todos os problemas de
segurança graves foram resolvidos a contento da ICAO,
a Comissão está disposta a organizar, com a assistência
da AESA e o apoio dos Estados-Membros, uma avaliação
in loco para verificar os progressos alcançados e preparar
a reanálise do dossiê no âmbito do Comité da Segurança
Aérea.

cooperante e construtiva adotada para corrigir as insufi
ciências detetadas a nível de procedimentos. Embora te
nha recebido a confirmação de que os procedimentos em
vigor no plano da supervisão podem dar garantias de que
as transportadoras aéreas adotaram medidas corretivas
eficazes e em tempo útil caso sejam detetadas deficiências
de segurança, a equipa de inspetores identificou, contudo,
áreas que necessitam de melhorias, nomeadamente a ní
vel de procedimentos de aprovação da lista de equipa
mento mínimo (MEL) e de autorização de transportes de
mercadorias perigosas.
(89)

Desde novembro de 2011, a transportadora aérea Jordan
Aviation tem sido objeto de vigilância reforçada por
parte da CARC, que se focalizou de forma intensiva
nas inspeções na plataforma de estacionamento e em
rota e nas avaliações quer da aeronavegabilidade das
aeronaves quer da organização responsável pela gestão
da aeronavegabilidade contínua. A avaliação da Jordan
Aviation, no quadro de uma auditoria anual, também
incidiu na conformidade com a regulamentação jordana
no domínio da aviação civil. Os resultados das auditorias
apontam para melhorias significativas no plano da gestão
da aeronavegabilidade contínua. Além disso, na sequência
do pedido apresentado pelo operador aéreo de acrescen
tar um novo tipo de aeronave (Airbus A330-200) à sua
frota, a CARC procedeu a uma avaliação da capacidade
da Jordan Aviation para a introdução desse novo tipo de
aeronave. O processo de alteração do COA ficou con
cluído em 9 de maio de 2012, tendo o Airbus A330-200
sido aditado às especificações de operação constantes do
COA da transportadora.

(90)

Durante a visita, a equipa de inspetores obteve provas da
eficácia do plano de medidas corretivas e preventivas
elaborado e aplicado pela Jordan Aviation. Embora a
transportadora aérea tivesse demonstrado que passou a
dispor de um sistema adequado de gestão da aeronave
gabilidade contínua, de modo a garantir que as suas
aeronaves têm condições de navegabilidade, a equipa
identificou contudo algumas áreas que carecem de me
lhoramentos, nomeadamente no que respeita aos proce
dimentos de exploração de uma nova rota e ao planea
mento da tripulação.

(91)

Na sequência do seu pedido de reapreciação das restri
ções de operação impostas pelo Regulamento (CE)
n.o 1197/2011 e dado estarem satisfeitas todas as con
dições, a CARC e a Jordan Aviation foram convidadas a
fazer uma exposição ao Comité da Segurança Aérea, a
qual teve lugar em 21 de novembro de 2012. Durante a
reunião, a CARC e a Jordan Aviation deram também
nota dos pormenores do plano de medidas corretivas
elaborado para dar resposta às observações formuladas
durante a visita in loco.

(92)

O Comité da Segurança Aérea congratulou-se com os
progressos registados pela CARC e pela Jordan Aviation
na aplicação das normas de segurança internacionais,
considerando que não será necessário impor restrições
adicionais a esta transportadora aérea. Consequentemen
te, considera-se, com base nos critérios comuns, que a
Jordan Aviation deve ser retirada do anexo B.

Jordan Aviation
(87)

(88)

A Comissão, assistida pela AESA, efetuou uma visita de
avaliação da segurança ao Reino Hachemita da Jordânia,
de 30 de setembro a 4 de outubro de 2012, para veri
ficar a execução satisfatória das medidas adotadas pelas
autoridades competentes no domínio da aviação civil
(CARC) e pela transportadora aérea Jordan Aviation (PSC)
em resposta aos problemas de segurança descritos no
Regulamento (CE) n.o 1197/2011.
Durante a visita, a CARC apresentou à equipa de ins
petores provas da eficácia dos planos de medidas corre
tivas e preventivas desenvolvidos e aplicados após a im
posição, pela UE, de restrições operacionais à transporta
dora aérea Jordan Aviation. Também demonstrou que
passara a ter capacidade para cumprir as suas obrigações
no âmbito das normas da ICAO no que respeita à su
pervisão dos operadores titulares de COA por si emitidos.
A equipa de inspetores tomou nota do compromisso
credível assumido pela CARC de executar o seu plano
de medidas corretivas e preventivas, dos importantes pro
gressos registados até à data e da abordagem aberta,
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no domínio da segurança descritas nos Regulamentos
(UE) n.o 1197/2011 (1) e n.o 295/2012 (2) tinham sido
satisfatoriamente aplicadas. A avaliação da segurança in
cluiu visitas às sedes da FATA e da VIM AVIA e às ins
talações de manutenção da transportadora aérea no aero
porto de Domodedovo, bem como uma inspeção na
plataforma de estacionamento de uma aeronave da sua
frota. Os resultados da avaliação revelaram que, global
mente, a VIM AVIA registou progressos no estabeleci
mento de um sistema de gestão da segurança. No que
respeita aos planos de medidas corretivas da VIM AVIA,
verificou-se, contudo, que a aplicação de três das 12
medidas adotadas não podia considerar-se efetiva. A
VIM AVIA foi convidada a rever e completar o seu plano
de ação em conformidade, antes de retomar os voos com
destino à UE.

Os Estados-Membros continuarão a verificar o cumpri
mento efetivo das normas de segurança pertinentes me
diante a atribuição de prioridade nas inspeções na plata
forma de estacionamento às aeronaves desta transporta
dora, em conformidade com o Regulamento (UE)
n.o 965/2012.
Air Madagascar

(94)

A transportadora aérea Air Madagascar é objeto de res
trições de operação e consta do anexo B em conformi
dade com o Regulamento (CE) n.o 390/2011. Entretanto,
prosseguiram as consultas das autoridades competentes
de Madagáscar (ACM) e da Air Madagascar para obter
informações atualizadas sobre os progressos alcançados
na aplicação de medidas corretivas.

(95)

A missão coordenada de validação (ICVM) realizada pela
ICAO de 21 a 25 de maio de 2012 confirmou que se
tinham registado progressos, dado a falta de aplicação
efetiva das normas da ICAO ter passado de 70,7 %
para 44,4 %. Contudo, a missão também concluiu que
era necessário prosseguir na aplicação efetiva de todas as
medidas corretivas, nomeadamente no que respeita à for
mação e à qualificação do pessoal técnico, às obrigações
de fiscalização e à resolução de problemas de segurança,
domínios em que a falta de cumprimento efetivo das
normas da ICAO atinge respetivamente 67 %, 58 % e
86 %.

(96)

(97)

A ACM e a transportadora aérea Air Madagascar pediram
para serem ouvidas pelo Comité da Segurança Aérea,
tendo a reunião tido lugar em 20 de novembro de 2012.
A sua exposição incidiu nos progressos realizados na
aplicação dos respetivos planos de medidas. A ACM tam
bém comunicou a celebração de um contrato de assis
tência técnica externa por dois anos para a apoiar na
supervisão da segurança. O Comité da Segurança Aérea
tomou nota dos progressos registados e congratulou-se
com os esforços envidados pela ACM para reforçar a sua
capacidade de cumprir as obrigações que lhe incumbem
no tocante às exigências da ICAO.
O Comité da Segurança Aérea convidou a ACM a pros
seguir os seus esforços para dar resposta a todas as cons
tatações de falta de conformidade feitas no decurso da
auditoria ICVM da ICAO e, em especial, ao nível da
supervisão dos operadores aéreos certificados em Mada
gáscar. A Comissão, com a assistência da AESA e o apoio
dos Estados-Membros, está disposta a efetuar uma ava
liação in loco logo que a aplicação do plano de medidas
da ACM e da Air Madagascar registe avanços suficientes.
Vim Avia da Federação da Rússia

(98)

A Comissão, assistida pela AESA e por alguns Estados-Membros, efetuou uma visita de avaliação da segurança à
Federação da Rússia, que teve lugar de 4 a 8 de junho de
2012, a fim de verificar se as medidas adotadas pelas
autoridades competentes da Federação da Rússia (FATA)
e pela transportadora aérea VIM AVIA, certificada na
Federação da Rússia, para dar resposta às preocupações

5.12.2012

(99)

Em 20 de junho de 2012, a FATA informou a Comissão
de que a transportadora aérea voltara a ser autorizada,
com efeitos a partir dessa data, a efetuar voos para e a
partir da UE, pelo facto de ter completado com êxito o
plano de medidas corretivas adicionais nestes três domí
nios.

(100) A Comissão, após ter reanalisado as medidas adicionais

comunicadas, manifestou dúvidas de que a companhia
tivesse efetivamente conseguido aplicar tais medidas
num prazo tão apertado. Chamou igualmente a atenção
das autoridades competentes russas para os resultados
não satisfatórios de uma inspeção na plataforma de es
tacionamento efetuada em Espanha, em 26 de junho de
2012 (3), que apontavam para deficiências no plano da
aeronavegabilidade contínua e dos serviços de manuten
ção da VIM AVIA. As autoridades competentes russas
foram igualmente convidadas a fornecer informações so
bre o incidente grave sofrido pela VIM AVIA em 24 de
junho de 2012.

(101) Tendo em conta o que precede, a Comissão, a AESA e

alguns membros do Comité da Segurança Aérea reuni
ram-se com as autoridades competentes russas em 19 de
outubro de 2012. A VIM AVIA comunicou que tinham
sido adotadas medidas corretivas e encerradas todas as
questões em aberto constantes do relatório final da mis
são de avaliação da segurança realizada na Rússia em
junho de 2012, tendo, após a reunião, fornecido as pro
vas das medidas de encerramento tomadas. A FATA as
sinalou a abertura de dois processos de investigação na
sequência de um incidente grave sofrido pela VIM AVIA
em 24 de junho de 2012 e apresentou um resumo das
suas conclusões.

(102) A Espanha confirmou ao Comité da Segurança Aérea que

todas as constatações feitas por ocasião das últimas ins
peções na plataforma de estacionamento efetuadas à VIM
AVIA pela Espanha tinham sido encerradas. As autorida
des espanholas assinalaram também a reunião realizada
em Madrid com os representantes da VIM AVIA, tendo
tomado nota da atitude cooperante da companhia.

(1) JO L 303 de 22.11.2011, p. 14.
(2) JO L 98 de 4.4.2012, p. 13.
(3) N.o AESA-E-2012-392.
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(103) Os Estados-Membros verificarão o cumprimento efetivo

das normas de segurança pertinentes concedendo priori
dade nas inspeções na plataforma de estacionamento às
aeronaves desta transportadora nos aeroportos europeus.
Caso os resultados dessas inspeções apontem para a re
corrência dos problemas de segurança detetados ao nível
das operações da VIM AVIA, a Comissão será obrigada a
tomar medidas no quadro do Regulamento (CE)
n.o 2111/2005.

competentes do Ruanda a prosseguirem os seus esforços
no sentido de encontrarem soluções para os problemas
de segurança, continuando a acompanhar de perto a
situação da segurança da aviação no Ruanda, de modo
a garantir que todos os problemas pendentes sejam efi
cazmente corrigidos,
ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

Transportadoras aéreas do Ruanda
(104) Por ofício de 9 de maio de 2012, as autoridades com

petentes do Ruanda apresentaram à Comissão provas de
que o COA da Silverback Cargo Freighters tinha sido
revogado em 30 de outubro de 2009. Consequentemen
te, considera-se, com base nos critérios comuns, que a
Silverback Cargo Freighters deve deixar de constar do
anexo A.

(105) A Comissão e o Comité da Segurança Aérea observam,

contudo, que o Ruanda continua a registar problemas de
segurança graves, detetados por ocasião da auditoria
USOAP da ICAO realizada em 2007 e notificados pela
ICAO a todos os Estados Partes na Convenção de Chi
cago. Por conseguinte, a Comissão convida as autoridades
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O Regulamento (CE) n.o 474/2006 é alterado do seguinte mo
do:
1. O anexo A é substituído pelo texto do anexo A do presente
regulamento.
2. O anexo B é substituído pelo texto do anexo B do presente
regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em
todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 3 de dezembro de 2012
Pela Comissão
Em nome do Presidente,
Joaquín ALMUNIA

Vice-Presidente
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ANEXOS
«ANEXO A
LISTA DE TRANSPORTADORAS AÉREAS CUJAS OPERAÇÕES SÃO OBJETO DE UMA PROIBIÇÃO NA
UE (1)

Nome da entidade jurídica da transportadora
aérea, conforme consta do seu COA (e sua
designação comercial, caso seja diferente)

BLUE WING AIRLINES

Número do certificado de
operador aéreo (COA) ou
número da licença de
exploração

SRBWA-01/2002

CONSORCIO VENEZOLANO DE IN VCV-DB-10
DUSTRIAS AERONAUTICAS Y SERVI
CIOS AEREOS, S.A. «CONVIASA»
MERIDIAN AIRWAYS LTD

COA 023

Número ICAO que
designa a companhia
aérea

Estado do operador

BWI

Suriname

VCV

República Bolivariana da
Venezuela

MAG

República do Gana
República Islâmica do
Afeganistão

Todas as transportadoras aéreas cer
tificadas pelas autoridades do Afega
nistão responsáveis pela supervisão
regulamentar, incluindo:
ARIANA AFGHAN AIRLINES

COA 009

AFG

República Islâmica do
Afeganistão

KAM AIR

COA 001

KMF

República Islâmica do
Afeganistão

PAMIR AIRLINES

Desconhecido

PIR

República Islâmica do
Afeganistão

SAFI AIRWAYS

COA 181

SFW

República Islâmica do
Afeganistão
República de Angola

Todas as transportadoras aéreas cer
tificadas pelas autoridades de An
gola responsáveis pela supervisão
regulamentar, à exceção da TAAG
– Angola Airlines, que consta do
anexo B, incluindo:
AEROJET

AO 008-01/11

Desconhecido

República de Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

República de Angola

Air Gicango

009

Desconhecido

República de Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

República de Angola

AIR NAVE

017

Desconhecido

República de Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Desconhecido

República de Angola

Diexim

007

Desconhecido

República de Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

Desconhecido

República de Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

República de Angola

(1) As transportadoras aéreas constantes do anexo A podem ser autorizadas a exercer direitos de tráfego se utilizarem aeronaves fretadas
com tripulação de uma transportadora aérea que não seja objeto de uma proibição de operação, desde que sejam cumpridas as normas
de segurança pertinentes.
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Nome da entidade jurídica da transportadora
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Número do certificado de
operador aéreo (COA) ou
número da licença de
exploração

Número ICAO que
designa a companhia
aérea
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Estado do operador

HELIANG

010

Desconhecido

República de Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Desconhecido

República de Angola

MAVEWA

016

Desconhecido

República de Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

República de Angola
República do Benim

Todas as transportadoras aéreas cer
tificadas pelas autoridades do Benim
responsáveis pela supervisão regula
mentar, incluindo:
AERO BENIN

PEA
n.o 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

República do Benim

AFRICA AIRWAYS

Desconhecido

AFF

República do Benim

ALAFIA JET

PEA n.o 014/ANAC/
/MDCTTTATP-PR/DEA/
/SCS

N/A

República do Benim

BENIN GOLF AIR

PEA n.o 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

República do Benim

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA
n.o 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

República do Benim

COTAIR

PEA
n.o 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

República do Benim

ROYAL AIR

PEA n.o 11/ANAC/
/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

República do Benim

TRANS AIR BENIN

PEA
n.o 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

República do Benim

Todas as transportadoras aéreas cer
tificadas pelas autoridades da Repú
blica do Congo responsáveis pela
supervisão regulamentar, incluindo:

República do Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

República do Congo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Desconhecido

República do Congo

EMERAUDE

RAC06-008

Desconhecido

República do Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC06-003

EKA

República do Congo

EQUAJET

RAC06-007

Desconhecido

República do Congo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC06-014

Desconhecido

República do Congo

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Desconhecido

República do Congo

PT

L 333/20

Jornal Oficial da União Europeia

Nome da entidade jurídica da transportadora
aérea, conforme consta do seu COA (e sua
designação comercial, caso seja diferente)

TRANS AIR CONGO

Número do certificado de
operador aéreo (COA) ou
número da licença de
exploração

RAC06-001

Número ICAO que
designa a companhia
aérea

Desconhecido

Todas as transportadoras aéreas cer
tificadas pelas autoridades da Repú
blica Democrática do Congo (DRC)
responsáveis pela supervisão regula
mentar, incluindo:

5.12.2012

Estado do operador

República do Congo
República Democrática do
Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICE COMMUTER

104/CAB/MIN/TVC/2012

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/
/0039/2010

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/
/0053/2010

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/
/0056/2010

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/
/00625/2010

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

República Democrática do
Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/
/0090/2006

BRV

República Democrática do
Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/
/048/09

ABB

República Democrática do
Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/
/0064/2010

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

105/CAB/MIN/TVC/2012

CER

República Democrática do
Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/
/0050/2006

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/
/083/2009

EXY

República Democrática do
Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE
D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/
/0050/2010

CAA

República Democrática do
Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

409/CAB/MIN/TVC/
/003/08

EWS

República Democrática do
Congo (RDC)

FilaIR

409/CAB/MIN/TVC/
/037/08

FIL

República Democrática do
Congo (RDC)

FLY CONGO

409/CAB/MIN/TVC/
/0126/2012

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/
/027/08

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

ENTREPRISE
(EWA)

WORLD

AIRWAYS
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Número do certificado de
operador aéreo (COA) ou
número da licença de
exploração

Número ICAO que
designa a companhia
aérea
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Estado do operador

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/
/053/09

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/
/0051/2011

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/
/011/2011

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/
/038/08

ALX

República Democrática do
Congo (RDC)

International Trans Air Business (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/
/0065/2010

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

JET CONGO AIRWAYS

Desconhecido

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

KATANGA EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/
/0083/2010

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

KATANGA WINGS

409/CAB/MIN/TVC/
/0092/2011

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/
/0059/2010

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/
/001/2011

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

Lignes Aériennes Congolaises (LAC)

Assinatura ministerial
(despacho n.o 78/205)

LCG

República Democrática do
Congo (RDC)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/
/009/2011

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/
/034/08

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/
/025/08

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

STELLAR AIRWAYS

AAC/DG/DTA/TM/
/787/2011

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/
/0084/2010

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/
/044/09

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

TRACEP CONGO/TRACEP CONGO
AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/
/0085/2010

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)
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TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/
/073/2011

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/
/0247/2011

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/
/039/08

WDA

República Democrática do
Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/
/049/09

Desconhecido

República Democrática do
Congo (RDC)
Jibuti

Todas as transportadoras aéreas cer
tificadas pelas autoridades de Jibuti
responsáveis pela supervisão regula
mentar, incluindo:
DAALLO AIRLINES

Desconhecido

DAO

Jibuti
Guiné Equatorial

Todas as transportadoras aéreas cer
tificadas pelas autoridades da Guiné
Equatorial responsáveis pela super
visão regulamentar, incluindo:
CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/
/DGAC/SOPS

Desconhecido

Guiné Equatorial

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/
/DGAC/SOPS

CEL

Guiné Equatorial

Punto Azul

2012/0006/MTTCT/
/DGAC/SOPS

Desconhecido

Guiné Equatorial

TANGO AIRWAYS

Desconhecido

Desconhecido

Guiné Equatorial
Eritreia

Todas as transportadoras aéreas cer
tificadas pelas autoridades da Eri
treia responsáveis pela supervisão
regulamentar, incluindo:
ERITREAN AIRLINES

COA n.o 004

ERT

Eritreia

NASAIR ERITREA

COA n.o 005

NAS

Eritreia

Todas as transportadoras aéreas cer
tificadas pelas autoridades da Indo
nésia responsáveis pela supervisão
regulamentar, com exceção da Ga
ruda Indonesia, Airfast Indonesia,
Mandala Airlines, Ekspres Transpor
tasi Antarbenua, Indonesia Air Asia
e Metro Batavia, incluindo:

República da Indonésia

AIR BORN INDONESIA

135-055

Desconhecido

República da Indonésia

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Desconhecido

República da Indonésia
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ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Desconhecido

República da Indonésia

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

Desconhecido

República da Indonésia

ASCO NUSA AIR

135-022

Desconhecido

República da Indonésia

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Desconhecido

República da Indonésia

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Desconhecido

República da Indonésia

CITILINK INDONESIA

121-046

Desconhecido

República da Indonésia

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Desconhecido

República da Indonésia

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

República da Indonésia

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

República da Indonésia

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

República da Indonésia

EASTINDO

135-038

Desconhecido

República da Indonésia

Enggang Air Service

135-045'

Desconhecido

República da Indonésia

Ersa Eastern Aviation

135-047

Desconhecido

República da Indonésia

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

República da Indonésia

HEAVY LIFT

135-042

Desconhecido

República da Indonésia

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

República da Indonésia

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Desconhecido

República da Indonésia

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

Desconhecido

República da Indonésia

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Desconhecido

República da Indonésia

KAL STAR

121-037

KLS

República da Indonésia

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

República da Indonésia

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

República da Indonésia

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

República da Indonésia

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Desconhecido

República da Indonésia

Matthew Air Nusantara

135-048

Desconhecido

República da Indonésia

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

República da Indonésia

MIMIKA AIR

135-007

Desconhecido

República da Indonésia

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Desconhecido

República da Indonésia
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NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Desconhecido

República da Indonésia

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Desconhecido

República da Indonésia

PACIFIC ROYALE AIRWAYS

121-045

Desconhecido

República da Indonésia

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Desconhecido

República da Indonésia

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

República da Indonésia

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Desconhecido

República da Indonésia

PURA WISATA BARUNA

135-025

Desconhecido

República da Indonésia

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

República da Indonésia

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Desconhecido

República da Indonésia

SKY AVIATION

135-044

Desconhecido

República da Indonésia

SMAC

135-015

SMC

República da Indonésia

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

República da Indonésia

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Desconhecido

República da Indonésia

SURYA AIR

135-046

Desconhecido

República da Indonésia

TransNusa Aviation Mandiri

121-048

Desconhecido

República da Indonésia

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Desconhecido

República da Indonésia

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVI
CE

121-038

XAR

República da Indonésia

TRAVIRA UTAMA

135-009

Desconhecido

República da Indonésia

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

República da Indonésia

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

República da Indonésia

UNINDO

135-040

Desconhecido

República da Indonésia

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

República da Indonésia

Todas as transportadoras aéreas cer
tificadas pelas autoridades do Caza
quistão responsáveis pela supervi
são regulamentar, à exceção da Air
Astana, incluindo:

República do Cazaquistão

AIR ALMATY

AK-0453-11

LMY

República do Cazaquistão

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0455-12

RTR

República do Cazaquistão

ASIA CONTINENTAL Airlines

AK-0317-12

CID

República do Cazaquistão
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ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

República do Cazaquistão

AVIA-JAYNAR/avia-zhaynar

AK-067-12

SAP

República do Cazaquistão

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0442-11

BBS

República do Cazaquistão

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

República do Cazaquistão

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0456-12

BRY

República do Cazaquistão

COMLUX-KZ

AK-0449-11

KAZ

República do Cazaquistão

DETA AIR

AK-0458-12

DET

República do Cazaquistão

EAST WING

AK-0465-12

EWZ

República do Cazaquistão

LUK AERO (FORMER EASTERN EX
PRESS)

AK-0464-12

LIS

República do Cazaquistão

EURO-ASIA AIR

AK-0441-11

EAK

República do Cazaquistão

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0445-11

KZE

República do Cazaquistão

FLY JET KZ

AK-0446-11

FJK

República do Cazaquistão

INVESTAVIA

AK-0447-11

TLG

República do Cazaquistão

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

República do Cazaquistão

JET AIRLINES

AK-0459-12

SOZ

República do Cazaquistão

JET ONE

AK-0468-12

JKZ

República do Cazaquistão

KAZAIR JET

AK-0442-11

KEJ

República do Cazaquistão

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

República do Cazaquistão

KAZAVIASPAS

AK-0452-11

KZS

República do Cazaquistão

MEGA Airlines

AK-0462-12

MGK

República do Cazaquistão

Prime aviation

AK-0448-11

PKZ

República do Cazaquistão

SAMAL AIR

AK-0454-12

SAV

República do Cazaquistão

SEMEYAVIA

AK-450-11

SMK

República do Cazaquistão

SCAT

AK-0460-12

VSV

República do Cazaquistão

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

República do Cazaquistão

Todas as transportadoras aéreas cer
tificadas pelas autoridades da Repú
blica do Quirguistão responsáveis
pela supervisão regulamentar, in
cluindo:

República do Quirguistão
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AIR MANAS

17

MBB

República do Quirguistão

Avia Traffic Company

23

AVJ

República do Quirguistão

CENTRAL ASIAN AVIATION
SERVICES (CAAS)

13

CBK

República do Quirguistão

Click Airways

11

CGK

República do Quirguistão

STATE AVIATION ENTERPRISE UN
DER THE MINISTRY OF EMERGENCY
SITUATIONS (SAEMES)

20

DAM

República do Quirguistão

AIR BISHKEK (FORMERLY EASTOK
AVIA)

15

EEA

República do Quirguistão

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

República do Quirguistão

Kyrgyzstan

03

LYN

República do Quirguistão

MANAS AIRWAYS

42

BAM

República do Quirguistão

S GROUP AVIATION

6

SGL

República do Quirguistão

SKY KG AIRLINES

41

KGK

República do Quirguistão

Sky Way air

39

SAB

República do Quirguistão

SUPREME AVIATION

40

SGK

República do Quirguistão

VALOR AIR

07

VAC

República do Quirguistão

Todas as transportadoras aéreas cer
tificadas pelas autoridades da Libéria
responsáveis pela supervisão regula
mentar

Libéria

Todas as transportadoras aéreas cer
tificadas pelas autoridades da Repú
blica do Gabão responsáveis pela
supervisão regulamentar, à exceção
da Gabon Airlines, da Afrijet e da
SN2AG, que constam do anexo B,
incluindo:

República do Gabão

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

Desconhecido

República do Gabão

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

República do Gabão

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

República do Gabão

NATIONALE ET REGIONALE
TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

República do Gabão

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

República do Gabão
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SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

República do Gabão

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

Desconhecido

República do Gabão

Todas as transportadoras aéreas cer
tificadas pelas autoridades da Repú
blica de Moçambique responsáveis
pela supervisão regulamentar, in
cluindo:

República de Moçambique

Aero-Serviços sarl

MOZ-08

Desconhecido

República de Moçambique

Aerovisão de Moçambique

Desconhecido

Desconhecido

República de Moçambique

CFA Mozambique

MOZ-10

Desconhecido

República de Moçambique

CFM-Transportes e trabalho aéreo sA

MOZ-07

Desconhecido

República de Moçambique

Emílio Air Charter lda

MOZ-05

Desconhecido

República de Moçambique

ETA Air Charter LDA

MOZ-04

Desconhecido

República de Moçambique

Helicópteros Capital

MOZ-11

Desconhecido

República de Moçambique

KAYA AIRLINES

MOZ-09

Desconhecido

República de Moçambique

Mozambique Airlines (linhas aéreas de
moçambique)

MOZ-01

LAM

República de Moçambique

Mozambique Express/MEX

MOZ-02

MXE

República de Moçambique

Unique Air Charter

MOZ-13

Desconhecido

República de Moçambique

Safari Air

MOZ-12

Desconhecido

República de Moçambique

VR Cropsprayers lda

MOZ-06

Desconhecido

República de Moçambique

Todas as transportadoras aéreas cer
tificadas pelas autoridades das Filipi
nas responsáveis pela supervisão re
gulamentar, incluindo:

República das Filipinas

AEROEQUIPEMENT AVIATION

Desconhecido

Desconhecido

República das Filipinas

AEROMAJESTIC

Desconhecido

Desconhecido

República das Filipinas

Aerowurks Aerial SprAying Services

2010030

Desconhecido

República das Filipinas

AIR ASIA PHILIPPINES

Desconhecido

Desconhecido

República das Filipinas

AIRGURUS

Desconhecido

Desconhecido

República das Filipinas

Air Philippines Corporation

2009006

GAP

República das Filipinas

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Desconhecido

República das Filipinas

Airtrack Agricultural Corporation

2010027

Desconhecido

República das Filipinas
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Asia Aircraft Overseas Philippines Inc.

4AN9800036

Desconhecido

República das Filipinas

Aviation Technology Innovators, Inc.

4AN2007005

Desconhecido

República das Filipinas

AVIATOUR’S FLY’N INC.

200910

Desconhecido

República das Filipinas

AYALA aviation corp.

4AN9900003

Desconhecido

República das Filipinas

Beacon

Desconhecido

Desconhecido

República das Filipinas

BENDICE transport management inc.

4AN2008006

Desconhecido

República das Filipinas

Canadian helicopters philippines inc.

4AN9800025

Desconhecido

República das Filipinas

Cebu Pacific Air

2009002

CEB

República das Filipinas

CERTEZA INFOSYSTEMS CORP.

2011040

Desconhecido

República das Filipinas

Chemtrad Aviation Corporation

2009018

Desconhecido

República das Filipinas

CM aero SERVICES

20110401

Desconhecido

República das Filipinas

Corporate Air

Desconhecido

Desconhecido

República das Filipinas

Cyclone airways

4AN9900008

Desconhecido

República das Filipinas

Far East Aviation Services

2009013

Desconhecido

República das Filipinas

F.F. Cruz and Company, Inc.

2009017

Desconhecido

República das Filipinas

Huma Corporation

2009014

Desconhecido

República das Filipinas

Inaec Aviation Corp.

4AN2002004

Desconhecido

República das Filipinas

INTERISLAND AIRLINES

2010023

Desconhecido

República das Filipinas

Island Aviation

2009009

SOY

República das Filipinas

Island HELICOPTER SERVICES

2011043

SOY

República das Filipinas

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Desconhecido

República das Filipinas

Lion Air, Incorporated

2009019

Desconhecido

República das Filipinas

Macro asia air taxi services

2010029

Desconhecido

República das Filipinas

Desconhecido

República das Filipinas

MID-SEA EXPRESS
Mindanao Rainbow Agricultural Deve
lopment Services

2009016

Desconhecido

República das Filipinas

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT
CORP

2010020

Desconhecido

República das Filipinas

NORTHSKY AIR INC.

2011042

Desconhecido

República das Filipinas
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Omni aviation corp.

2010033

Desconhecido

República das Filipinas

Pacific East Asia Cargo Airlines, Inc.

4AS9800006

PEC

República das Filipinas

Pacific Airways Corporation

4AN9700007

Desconhecido

República das Filipinas

Pacific Alliance Corporation

4AN2006001

Desconhecido

República das Filipinas

Philippine Airlines

2009001

PAL

República das Filipinas

Philippine Agricultural aviation corp.

4AN9800015

Desconhecido

República das Filipinas

Royal air charter services Inc.

2010024

Desconhecido

República das Filipinas

Royal Star Aviation, Inc.

2010021

Desconhecido

República das Filipinas

SKYJET

Desconhecido

Desconhecido

República das Filipinas

SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC.
(SEAIR)

2009 004

Desconhecido

República das Filipinas

SOUTHERN AIR FLIGHT SERVICES

2011045

Desconhecido

República das Filipinas

Southstar aviation company, inc.

4AN9800037

Desconhecido

República das Filipinas

SOUTHWEST AIR CORPORATION

Desconhecido

Desconhecido

República das Filipinas

Spirit of Manila Airlines Corporation

2009008

MNP

República das Filipinas

Subic international air charter

4AN9900010

Desconhecido

República das Filipinas

Subic seaplane, inc.

4AN2000002

Desconhecido

República das Filipinas

Topflite airways, inc.

4AN9900012

Desconhecido

República das Filipinas

Transglobal Airways Corporation

2009007

TCU

República das Filipinas

World aviation, corp.

Desconhecido

Desconhecido

República das Filipinas

WcC Aviation Company

2009015

Desconhecido

República das Filipinas

YOkota aviation, inc.

Desconhecido

Desconhecido

República das Filipinas

ZenitH Air, Inc.

2009012

Desconhecido

República das Filipinas

Zest Airways Incorporated

2009003

RIT

República das Filipinas

Todas as transportadoras aéreas cer
tificadas pelas autoridades de São
Tomé e Príncipe responsáveis pela
supervisão regulamentar, incluindo:
AFRICA CONNECTION

São Tomé e Príncipe

10/AOC/2008

Desconhecido

São Tomé e Príncipe

L 333/30

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Nome da entidade jurídica da transportadora
aérea, conforme consta do seu COA (e sua
designação comercial, caso seja diferente)

BRITISH GULF
COMPANY LTD

INTERNATIONAL

Número do certificado de
operador aéreo (COA) ou
número da licença de
exploração

Número ICAO que
designa a companhia
aérea

5.12.2012

Estado do operador

01/AOC/2007

BGI

São Tomé e Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé e Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Desconhecido

São Tomé e Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé e Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Desconhecido

São Tomé e Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé e Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé e Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Desconhecido

São Tomé e Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé e Príncipe

Todas as transportadoras aéreas cer
tificadas pelas autoridades da Serra
Leoa responsáveis pela supervisão
regulamentar, incluindo:

Serra Leoa

AIR RUM, Ltd

Desconhecido

RUM

Serra Leoa

DESTINY AIR SERVICES, Ltd

Desconhecido

DTY

Serra Leoa

HEAVYLIFT CARGO

Desconhecido

Desconhecido

Serra Leoa

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Desconhecido

ORJ

Serra Leoa

PARAMOUNT AIRLINES, Ltd

Desconhecido

PRR

Serra Leoa

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES
LTD

Desconhecido

SVT

Serra Leoa

TEEBAH AIRWAYS

Desconhecido

Desconhecido

Serra Leoa

Todas as transportadoras aéreas cer
tificadas pelas autoridades do Sudão
responsáveis pela supervisão regula
mentar, incluindo:

República do Sudão

ALFA AIRLINES

054

AAJ

República do Sudão

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

República do Sudão

ALMAJARA AVIATION

Desconhecido

MJA

República do Sudão
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designação comercial, caso seja diferente)
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Número do certificado de
operador aéreo (COA) ou
número da licença de
exploração

Número ICAO que
designa a companhia
aérea
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Estado do operador

ATTICO AIRLINES (TRANS ATTICO)

023

ETC

República do Sudão

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

República do Sudão

BADER AIRLINES

035

BDR

República do Sudão

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

República do Sudão

GREEN FLAG AVIATION

017

Desconhecido

República do Sudão

MARSLAND COMPANY

040

MSL

República do Sudão

NOVA AIRLINES

001

NOV

República do Sudão

Sudan Airways

Desconhecido

SUD

República do Sudão

SUDANESE STATES AVIATION COM
PANY

010

SNV

República do Sudão

SUN AIR COMPANY

051

SNR

República do Sudão

TARCO AIRLINES

056

Desconhecido

República do Sudão
Suazilândia

Todas as transportadoras aéreas cer
tificadas pelas autoridades da Suazi
lândia responsáveis pela supervisão
regulamentar, incluindo:
SWAZILAND AIRLINK

Desconhecido

SZL

Todas as transportadoras aéreas cer
tificadas pelas autoridades da Zâm
bia responsáveis pela supervisão re
gulamentar, incluindo:
ZAMBEZI AIRLINES

Suazilândia
Zâmbia

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zâmbia

PT
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ANEXO B
LISTA DAS TRANSPORTADORAS AÉREAS CUJAS OPERAÇÕES SÃO OBJETO DE RESTRIÇÕES NA UE (1)

Nome da entidade jurídica
da transportadora aérea,
Número ICAO
Número do certificado
conforme consta do seu
que designa a
de operador aéreo
COA (e sua designação
companhia
(COA)
comercial, caso seja
aérea
diferente)

Estado do operador

Tipo de aeronave objeto
de restrições

Matrícula(s) e, quando
disponível, número(s) de
série da construção

Estado de matrícula

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

RPDC

Toda a frota, à exce
ção de 2 aeronaves de
tipo TU-204

Toda a frota, à exce
ção de P-632 e P-633

RPDC

AFRIJET (1)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

República do
Gabão

Toda a frota, à exce
ção de 2 aeronaves de
tipo Falcon 50 e de 2
aeronaves de tipo Fal
con 900

Toda a frota, à exce
ção de TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ e TR-AFR

República do
Gabão

AIR ASTANA (2)

AK-0443-11

KZR

Cazaquistão

Toda a frota, à exce
ção das aeronaves dos
tipos B-767, B-757,
A319/320/321 e
Fokker 50

Toda a frota, à exce
ção das aeronaves
dos
tipos
B-767,
B-757, A319/320/321
e Fokker 50, con
forme
mencionado
no COA

Aruba (Reino dos
Países Baixos)

AIRLIFT
INTERNATIONAL
(GH) LtD

COA 017

ALE

República do
Gana

Toda a frota, à exce
ção de 2 aeronaves de
tipo DC8-63F

Toda a frota, à exce
ção de 9G-TOP e
9G-RAC

República do
Gana

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagáscar

Toda a frota, à exce
ção de 2 aeronaves de
tipo Boeing
B-737-300, 2 aerona
ves de tipo ATR
72-500, 1 aeronave
de tipo ATR 42-500,
1 aeronave de tipo
ATR 42-320 e 3
aeronaves de tipo
DHC 6-300

Toda a frota, à exce
ção de 5R-MFH,
5R-MFI, 5R-MJE,
5R-MJF, 5R-MJG,
5R-MVT, 5R-MGC,
5R-MGD e 5R-MGF

República de
Madagáscar

Air Service Comores

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comores

Toda a frota, à exce
ção de LET 410 UVP

Toda a frota, à exce
ção
de
D6-CAM
(851336)

Comores

GABON AIRLINES (3)

001/MTAC/ANAC

GBK

República do
Gabão

Toda a frota, à exce
ção de 1 aeronave
de tipo Boeing
B-767-200

Toda a frota, à exce
ção de TR-LHP

República do
Gabão

(1) As transportadoras aéreas constantes do anexo B podem ser autorizadas a exercer direitos de tráfego se utilizarem aeronaves fretadas
com tripulação de uma transportadora aérea que não seja objeto de uma proibição de operação, desde que sejam cumpridas as normas
de segurança pertinentes.
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Nome da entidade jurídica
da transportadora aérea,
Número ICAO
Número do certificado
conforme consta do seu
que designa a
de operador aéreo
COA (e sua designação
companhia
(COA)
comercial, caso seja
aérea
diferente)

Estado do operador

Tipo de aeronave objeto
de restrições
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Matrícula(s) e, quando
disponível, número(s) de
série da construção

Estado de matrícula

IRAN AIR (4)

FS100

IRA

República
Islâ
mica do Irão

Toda a frota, à exce
ção de 14 aeronaves
de tipo A-300; 8
aeronaves de tipo
A-310 e 1 aeronave
de tipo B-737

Toda a frota, à exce
ção de
PE-IBA
PE-IBB
EP-IBC
EP-IBD
EP-IBG
EP-IBH
EP-IBI
EP-IBJ
EP-IBM
EP-IBN
EP-IBO
EP-IBS
EP-IBT
EP-IBV
EP-IBX
EP-IBZ
EP-ICE
EP-ICF
EP-IBK
EP-IBL
EP-IBP
EP-IBQ e
EP-AGA

República
Islâ
mica do Irão

NOUVELLE AIR
AFFAIRES GABON
(SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

República do
Gabão

Toda a frota, à exce
ção de 1 aeronave de
tipo Challenger
CL-601 e 1 aeronave
de tipo HS-125-800

Toda a frota, à exce
ção de TR-AAG e
ZS-AFG

República do
Gabão; República
da África do Sul

TAAG ANGOLA
AIRLINES

001

DTA

República de
Angola

Toda a frota, à exce
ção de 5 aeronaves de
tipo Boeing B-777 e 4
aeronaves de tipo
Boeing B-737-700

Toda a frota, à exce
ção de D2-TED,
D2-TEE, D2-TEF,
D2-TEG, D2-TEH,
D2-TBF, D2-TBG,
D2-TBH e D2-TBJ

República de
Angola

(1) A Afrijet apenas está autorizada a utilizar as aeronaves especificamente mencionadas para as suas operações correntes na União Europeia.
(2) A Air Astana apenas está autorizada a utilizar os tipos de aeronaves especificamente mencionados para as suas operações correntes na União Europeia, desde que 1) essas
aeronaves estejam matriculadas em Aruba e 2) todas as alterações do seu COA sejam comunicadas em tempo útil à Comissão e ao Eurocontrol.
(3) A Gabon Airlines apenas está autorizada a utilizar as aeronaves especificamente mencionadas para as suas operações correntes na União Europeia.
4
( ) A Iran Air está autorizada a efetuar operações com destino à União Europeia utilizando as aeronaves especificamente mencionadas, nas condições enumeradas no
considerando 69 do Regulamento (UE) n.o 590/2010, JO L 170 de 6.7.2010, p. 15.»

