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I
(Zakonodajni akti)

SKLEPI
SKLEP št. 1194/2011/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 16. novembra 2011
o uvedbi ukrepa Evropske unije za znak evropske dediščine
EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

(2)

Boljše razumevanje in zavedanje, zlasti med mladimi,
njihove skupne, a vendarle raznolike dediščine bi pripo
mogla h krepitvi čuta pripadnosti Uniji in poglobitvi
medkulturnega dialoga. Zato je pomembno spodbujati
boljši dostop do kulturne dediščine in poudarjati njeno
evropsko razsežnost.

(3)

PDEU uvaja tudi državljanstvo Unije, ki dopolnjuje nacio
nalno državljanstvo držav članic in je pomemben
element varovanja in krepitve procesa evropskega pove
zovanja. Da bi državljani v celoti podprli evropsko pove
zovanje, bi bilo treba bolj poudariti njihove skupne vred
note, zgodovino in kulturo, ki so ključne prvine njiho
vega članstva v družbi, temelječi na načelih svobode,
demokracije, spoštovanja človekovih pravic, kulturne in
jezikovne raznolikosti, strpnosti in solidarnosti.

(4)

Medvladna pobuda za znak evropske dediščine (v nadalj
njem besedilu: medvladna pobuda) je bila sprožena
28. aprila 2006 v Granadi v Španiji.

(5)

Svet je 20. novembra 2008 sprejel sklepe (3), katerih cilj
je preoblikovanje medvladne pobude v ukrep Unije (v
nadaljnjem besedilu: ukrep), in sicer je Komisijo pozval,
da predloži predlog za uvedbo znaka evropske dediščine
v Uniji (v nadaljnjem besedilu: znak), in da opredeli
podrobnosti za izvedbo tega načrta v praksi.

(6)

Javno posvetovanje in ocena učinka, ki ju je opravila
Komisija, sta potrdila koristnost medvladne pobude,
vendar sta pokazala, da jo je treba nadalje razviti, da bi
se izkoristile vse njene možnosti, ter da bi sodelovanje
Unije lahko zagotovilo očitno dodano vrednost in pripo
moglo k izboljšanju kakovosti pobude.

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
prve alinee člena 167(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim
parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) si prizadeva
za še tesnejšo zvezo med narodi Evrope in Uniji nalaga,
da naj med drugim prispeva k razcvetu kultur držav
članic, pri tem pa upošteva njihovo nacionalno in regio
nalno raznolikost ter hkrati poudarja skupno kulturno
dediščino. Unija pri tem po potrebi podpira in dopolnjuje
ukrepe držav članic, da bi izboljšali poznavanje ter razšir
janje kulture in zgodovine evropskih narodov.

(1) UL C 267, 1.10.2010, str. 52.
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2010 (še ni
objavljeno v Uradnem listu) in stališče Sveta v prvi obravnavi z
dne 19. julija 2011. Stališče Evropskega parlamenta z dne
16. novembra 2011.

(3) UL C 319, 13.12.2008, str. 11.
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(7)

Pri znaku bi bilo treba upoštevati dosedanje izkušnje,
pridobljene pri medvladni pobudi.

(13)

Pri prvi oceni tega ukrepa bi bilo treba preučiti razširitev
geografskega področja uporabe tega ukrepa.

(8)

Znak bi moral zagotoviti dodano vrednost in komple
mentarnost v zvezi z drugimi pobudami, kot so Unesco
Seznam svetovne kulturne dediščine, Unesco Reprezenta
tivni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva in
program Evropske kulturne poti Sveta Evrope. Njegova
dodana vrednost bi morala temeljiti na prispevku
izbranih spomeniških območij evropske zgodovine in
kulture, vključno z nastajanjem Unije, na jasni izobraže
valni razsežnosti, namenjeni državljanom, predvsem
mladim, in na povezovanju spomeniških območij za
izmenjavo izkušenj in najboljših praks. Glavni poudarek
ukrepa bi morala biti promocija spomeniških območij in
dostop do njih ter kakovost informacij in predlaganih
dejavnosti in ne ohranjanje spomeniških območij, ki bi
ga morale zagotavljati že obstoječe varstvene ureditve.

(14)

Če je več spomeniških območij v eni državi članici med
seboj jasno tematsko povezanih, bi moral ukrep dovolje
vati skupne prijave. Takšne skupne prijave bi vložilo
razumno število sodelujočih spomeniških območij, v
primerjavi s samostojnimi prijavami istih spomeniških
območij pa bi morale imeti dodano vrednost na evropski
ravni.

(15)

Podobno bi morala biti, zaradi nadnacionalnega značaja
nekaterih spomeniških območij, dovoljena skupna prijava
spomeniških območij, tako v primeru spomeniških
območij iz različnih držav članic, ki obravnavajo isto
temo, in v primeru spomeniških območij, ki se nahajajo
na ozemlju vsaj dveh držav članic.

(16)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja tega sklepa in
zlasti določb o imenovanju spomeniških območij, ki se
jim podeli znak, o odvzemu znaka in uradni potrditvi
odpovedi znaku, bi bilo treba na Komisijo prenesti izved
bena pooblastila.

(17)

Upravna ureditev znaka bi morala biti enostavna in
prožna ter skladna z načelom subsidiarnosti.

(18)

Ker ciljev tega sklepa države članice ne morejo zadovo
ljivo doseči in ker se ta cilj zlasti zaradi potrebe po novih
skupnih, jasnih in preglednih merilih in postopkih za
znak ter po okrepljenem sodelovanju med državami
članicami lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija
sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz
člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom
sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep ne presega
tistega, kar je potrebno za dosego navedenih ciljev –

(9)

(10)

(11)

Ukrep bi poleg krepitve čuta pripadnosti evropskih drža
vljanov Uniji in spodbujanja medkulturnega dialoga
lahko prispeval tudi k povečanju vrednosti in boljši
prepoznavnosti kulturne dediščine, h krepitvi vloge dedi
ščine v gospodarskem in trajnostnem razvoju regij, zlasti
s kulturnim turizmom, k pospeševanju sinergij med
kulturno dediščino ter sodobnim ustvarjanjem in ustvar
jalnostjo ter splošneje k spodbujanju demokratičnih
vrednot in človekovih pravic, na katerih temelji evropsko
povezovanje.

Ti cilji so popolnoma v skladu s cilji iz sporočila Komi
sije z naslovom „Sporočilo o evropski agendi za kulturo
v svetu globalizacije“, ki zajema promocijo kulturne
raznolikosti in medkulturnega dialoga ter kulture kot
spodbujevalca ustvarjalnosti.

Bistveno je, da bi se znak podeljeval na podlagi skupnih,
jasnih ter preglednih meril in postopkov, kar vključuje
tudi prvi dve leti izbire, ko se uporabljajo prehodne
določbe.

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

(12)

Postopek za izbiro spomeniških območij v skladu s tem
ukrepom bi moral potekati v dveh fazah. Spomeniška
območja bi bilo treba najprej predhodno izbrati na
nacionalni ravni. Kadar je to ustrezno, bi države članice
lahko sodelovale z lokalnimi in regionalnimi organi. Nato
bi bilo treba izbiro izvesti na ravni Unije. Da se zagotovi
nenehno izpolnjevanje meril, določenih za znak, bi bilo
treba vsako spomeniško območje spremljati.

Člen 1
Uvedba
S tem sklepom se uvede ukrep Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: ukrep), ki se imenuje „znak evropske dediščine“ (v
nadaljnjem besedilu: znak).
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Člen 2
Opredelitev pojmov
Za namene tega sklepa se uporabljajo naslednje opredelitve
pojmov:

1. „spomeniška območja“ pomeni spomenike, naravne,
podvodne in arheološke znamenitosti, industrijska ali urbana
območja, kulturne krajine, spominska obeležja, kulturne
dobrine in predmete ter nesnovno dediščino, povezano z
določenim krajem, vključno s sodobno dediščino;

2. „nadnacionalno spomeniško območje“ pomeni:

(a) več spomeniških območij v različnih državah članicah na
eno specifično temo, ki vložijo skupno prijavo, ali

(b) eno spomeniško območje, ki se nahaja na ozemlju vsaj
dveh držav članic;
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3.
Spomeniška območja si prizadevajo doseči naslednje
specifične cilje:

(a) poudariti njihov evropski pomen;

(b) povečati osveščenost evropskih državljanov, zlasti mladih, o
skupni kulturni dediščini;

(c) olajšati izmenjavo izkušenj in najboljših praks v Uniji;

(d) omogočiti večji in/ali boljši dostop za vse, zlasti za mlade;

(e) poglobiti medkulturni dialog, zlasti med mladimi, z umetni
škim, kulturnim in zgodovinskim izobraževanjem;

(f) spodbujati sinergijo med kulturno dediščino na eni strani ter
sodobnim ustvarjanjem in ustvarjalnostjo na drugi;

3. „nacionalno tematsko spomeniško območje“ pomeni več
spomeniških območij iz iste države članice na eno specifično
temo, ki vložijo skupno prijavo.

(g) prispevati k privlačnosti ter gospodarskemu in trajnostnemu
razvoju regij, zlasti s kulturnim turizmom.

Člen 3

Člen 4

Cilji

Sodelovanje pri ukrepu

1.

Ukrep prispeva k uresničitvi naslednjih splošnih ciljev:

(a) krepitev čuta pripadnosti evropskih državljanov, zlasti
mladih, Uniji na podlagi skupnih vrednot ter elementov
evropske zgodovine in kulturne dediščine, pa tudi spošto
vanja nacionalne in regionalne raznolikosti;

(b) poglobitev medkulturnega dialoga.

Pri ukrepu prostovoljno sodelujejo države članice.

Člen 5
Dodana vrednost in dopolnjevanje ukrepa z drugimi
pobudami
Komisija in države članice zagotovijo dodano vrednost in
dopolnjevanje ukrepa z drugimi pobudami na področju
kulturne dediščine, kot so Unesco Seznam svetovne kulturne
dediščine, Unesco Reprezentativni seznam nesnovne kulturne
dediščine človeštva in program „Evropske kulturne poti“ Sveta
Evrope.

2.
Da se dosežejo cilji iz odstavka 1, se skušajo z ukrepom
doseči naslednji vmesni cilji:
Člen 6
(a) poudariti simbolno vrednost in povečati prepoznavnost
spomenikov, ki so pomembni za zgodovino in kulturo
Evrope in/ali oblikovanje Unije;

(b) izboljšati razumevanje zgodovine Evrope in nastajanja Unije
med evropskimi državljani in njihove sicer raznolike, a
skupne kulturne dediščine, zlasti v povezavi z demokrati
čnimi vrednotami in človekovimi pravicami, na katerih
temelji proces evropskega povezovanja.

Upravičenost
Spomeniška območja v smislu člena 2 so upravičena do pode
litve znaka.

Člen 7
Merila
1.
Znak se podeli na podlagi naslednjih meril (v nadaljnjem
besedilu: merila):
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(a) spomeniška območja, ki kandidirajo za znak, morajo imeti
simbolno vrednost za Evropo in so morala igrati
pomembno vlogo v zgodovini Evrope in za njeno kulturo
in/ali nastajanje Unije. Imeti morajo eno ali več od nasled
njih lastnosti:

(i) čezmejno ali vseevropsko naravo: njihov pretekli in
sedanji vpliv ter privlačnost presegata državne meje
države članice;

(ii) mesto in vlogo v evropski zgodovini in evropskem
povezovanju ter povezave s ključnimi evropskimi
dogodki, osebnostmi ali gibanji;

(iii) mesto in vlogo pri razvoju in spodbujanju skupnih
vrednot, na katerih temelji evropsko povezovanje;

(b) spomeniška območja, ki kandidirajo za znak, morajo pred
ložiti projekt, ki se začne izvajati najpozneje do konca leta,
v katerem se opravijo imenovanja, in zajema vse naslednje
elemente:

(i) osveščanje o pomenu spomeniškega območja za
Evropo, zlasti z ustreznimi informativnimi dejavnostmi,
označbami in usposabljanjem zaposlenih;

(ii) organiziranje izobraževalnih dejavnosti, zlasti za mlade,
s katerimi se izboljšuje razumevanje skupne zgodovine
Evrope in njene sicer raznolike, a skupne dediščine, ter
krepi čut pripadnosti skupnemu prostoru;

(iii) spodbujanje večjezičnosti in lajšanje dostopa do spome
niškega območja z uporabo več jezikov Unije;

(iv) sodelovanje pri povezovanju spomeniških območij, ki
jim je podeljen znak, v mrežo, da se omogoči izme
njava izkušenj in začnejo skupni projekti;
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(c) spomeniška območja, ki kandidirajo za znak, morajo pred
ložiti delovni načrt, ki vključuje vse naslednje elemente:

(i) zagotavljanje dobrega upravljanja spomeniškega
območja, vključno z opredelitvijo ciljev in kazalnikov;

(ii) zagotavljanje varstva spomeniškega območja in
njegove ohranitve za prihodnje rodove v skladu z
ustreznimi varstvenimi ureditvami;

(iii) zagotavljanje kakovosti storitev za obiskovalce, kot so
zgodovinska predstavitev, informacije za obiskovalce
in označbe;

(iv) zagotavljanje dostopa najširši možni javnosti, med
drugim z ustreznimi prilagoditvami spomeniškega
območja ali usposabljanjem osebja;

(v) posvečanje posebne pozornosti mladim, zlasti s tem,
da se jim zagotovi prednostni dostop do spomeni
škega območja,

(vi) promocija spomeniškega območja kot trajnostnega
turističnega cilja;

(vii) razvoj usklajene in celovite komunikacijske strategije,
ki poudarja evropski pomen spomeniškega območja;

(viii) zagotavljanje čim bolj okolju prijaznega upravljanja
spomeniškega območja.

2.
Kar zadeva merila iz točk (b) in (c) odstavka 1, se vsako
spomeniško območje oceni sorazmerno, pri čemer se upošte
vajo njegove značilnosti.

Člen 8
(v) večanje prepoznavnosti in privlačnosti spomeniškega
območja na evropski ravni, med drugim z uporabo
možnosti, ki jih nudijo nove tehnologije ter digitalna
in interaktivna sredstva, ter z iskanjem sinergije z
drugimi evropskimi pobudami.

Organiziranje umetniških in kulturnih dejavnosti, ki spod
bujajo mobilnost evropskih kulturnih delavcev, umetnikov
in zbirk, medkulturni dialog in povezovanje dediščine s
sodobnim ustvarjanjem in ustvarjalnostjo, je dobrodošlo,
če lastnosti spomeniškega območja to dopuščajo;

Evropska žirija
1.
Ustanovi se evropska žirija neodvisnih strokovnjakov (v
nadaljnjem besedilu: evropska žirija) za izvajanje izbora in
spremljanja na ravni Unije. Ta zagotavlja, da se merila pravilno
uporabljajo za spomeniška območja v državah članicah.

2.
Evropsko žirijo sestavlja 13 članov; štiri imenuje Evropski
parlament, štiri Svet, štiri Komisija in enega Odbor regij, vsak v
skladu s svojimi postopki. Evropska žirija imenuje svojega pred
sednika.
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3.
Člani evropske žirije so neodvisni strokovnjaki z veliko
izkušnjami in znanja s področij, na katera se navezujejo cilji
ukrepa. Vsaka institucija in organ si prizadeva zagotoviti, da se
strokovno znanje strokovnjakov, ki jih imenuje, čim bolj dopol
njuje, in da se upošteva geografsko uravnotežena zastopanost
teh strokovnjakov.

4.

Člani evropske žirije so imenovani za tri leta.
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5.
Komisija objavi celoten seznam predhodno izbranih
spomeniških območij in takoj po zaključku predizbora o tem
obvesti Evropski parlament, Svet in Odbor regij, da lahko
Evropski parlament, Svet, Odbor regij, države članice ali katera
koli druga oseba ali subjekt Komisiji predloži pripombe, ki bi
lahko vplivale na izbor omenjenih spomeniških območij.

Člen 11
Izbor na ravni Unije

Vendar v letu 2012 Evropski parlament imenuje štiri strokov
njake za dve leti, Svet imenuje štiri strokovnjake za tri leta,
Komisija imenuje štiri strokovnjake za eno leto in Odbor regij
imenuje enega strokovnjaka za tri leta.

5.
Člani evropske žirije prijavijo vsakršno dejansko ali poten
cialno navzkrižje interesov v zvezi z določenim spomeniškim
območjem. V primeru takšne prijave s strani člana ali če se
ugotovi tako navzkrižje interesov, zadevni član ne sodeluje pri
ocenjevanju tega spomeniškega območja niti drugih spome
nikov iz zadevne države članice.

6.
Komisija objavi vsa poročila, priporočila in uradna obve
stila evropske žirije.

Člen 9
Prijavnica
Da bi bili postopki čim bolj racionalni in enostavni, Komisija na
podlagi meril pripravi enotno prijavnico (v nadaljnjem besedilu:
prijavnica) za vsa spomeniška območja, ki kandidirajo.

Člen 10

1.
Izbor spomeniških območij, ki se jim podeli znak, izvede
evropska žirija, ki je odgovorna Komisiji.

2.
Evropska žirija oceni prijave v zvezi s predhodno izbra
nimi spomeniškimi območji in izbere največ eno spomeniško
območje na državo članico. Po potrebi lahko zahteva dodatne
informacije, organizirajo pa se lahko tudi ogledi spomeniških
območij.

3.
Izbor se opravi glede na merila in prijavnico. Evropska
žirija ustrezno upošteva tudi pripombe iz člena 10(5).

4.
Evropska žirija pripravi poročilo o predhodno izbranih
spomeniških območjih in ga posreduje Komisiji najpozneje do
konca leta, v katerem poteka izbirni postopek. To poročilo
vsebuje priporočilo za podelitev znaka in ga spremlja obraz
ložitev glede spomeniških območij, ki so izbrana in tistih, ki
niso. Komisija to poročilo v informativne namene nemudoma
posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Odboru regij.

5.
Spomeniška območja, ki kandidirajo, a niso izbrana, se
lahko v naslednjih letih ponovno prijavijo na predizbor na
nacionalni ravni.

Predizbor na nacionalni ravni
1.
Za predizbor spomeniških območij za podelitev znaka so
odgovorne države članice.

2.
Posamezna država članica lahko v predizbirnem postopku
vsaki dve leti imenuje največ dve spomeniški območji.

3.

Predizbor se opravi v skladu z merili in prijavnico.

4.
Vsaka sodelujoča država članica določi svoje postopke in
razpored za predizbor v skladu z načelom subsidiarnosti in si
pri tem prizadeva, da je upravna ureditev čim bolj enostavna in
prožna. Komisiji pošlje prijavnice glede predhodno izbranih
spomeniških območij do 1. marca v letu, v katerem poteka
izbirni postopek, v skladu s časovnim razporedom iz Priloge.

Člen 12
Nadnacionalna spomeniška območja
1.
Nadnacionalno spomeniško območje je upravičeno do
podelitve znaka, če izpolnjuje vse naslednje pogoje:

(a) dosledno spoštovanje meril vseh sodelujočih spomeniških
območij;

(b) imenovanje enega od sodelujočih spomeniških območij za
koordinatorja, ki bo enotna kontaktna točka za Komisijo;

(c) prijava pod skupnim imenom;
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(d) po potrebi prikaz jasne tematske povezave.
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Člen 14
Imenovanje

2.
Za prijave za nadnacionalna spomeniška območja velja
enak postopek kot za druga spomeniška območja. Vsa sodelu
joča spomeniška območja po medsebojnem posvetovanju, pri
katerem sodelujejo pristojni nacionalni organi, izpolnijo prijav
nico in jo pošljejo koordinatorju. Nadnacionalna spomeniška
območja predhodno izbere država članica, v kateri je koordi
nator, v okviru številčnih omejitev spomenikov iz člena 10(2),
predlagajo pa jih vse zadevne države članice na podlagi medse
bojnega dogovora.

3.
Ko je nadnacionalno spomeniško območje izbrano, se
znak podeli nadnacionalnemu spomeniškemu območju kot
celoti in pod skupnim imenom.

1.
Komisija imenuje spomeniška območja, ki se jim podeli
znak, ob ustreznem upoštevanju priporočila evropske žirije.
Komisija o imenovanju obvesti Evropski parlament, Svet in
Odbor regij.

2.
Znak se podeli za neomejen čas v skladu s pogoji iz člena
15 in pod pogojem, da se ukrep nadalje izvaja, ter brez pose
ganja v člen 16.

Člen 15
Spremljanje

4.
Če nadnacionalno spomeniško območje izpolnjuje vsa
merila, ima to spomeniško območje prednost pri izboru.

1.
Vsako spomeniško območje, kateremu je podeljen znak,
se redno spremlja, s čimer se zagotovi, da še naprej izpolnjuje
merila ter spoštuje projekt in delovni načrt, predložena v prijavi.

Člen 13
Nacionalna tematska spomeniška območja
1.
Nacionalno tematsko spomeniško območje je upravičeno
do podelitve znaka, če izpolnjuje vse naslednje pogoje:

(a) prikaz dodane vrednosti na evropski ravni, ki jo ima skupna
prijava v primerjavi s samostojnimi prijavami;

(b) prikaz jasne tematske povezanosti;

(c) dosledno spoštovanje meril vseh sodelujočih spomeniških
območij;

(d) imenovanje enega od sodelujočih spomeniških območij za
koordinatorja, ki bo enotna kontaktna točka za Komisijo;

(e) prijava pod skupnim imenom.

2.
Države članice so odgovorne za spremljanje vseh spome
niških območij na svojem ozemlju. Za spremljanje nadnacional
nega spomeniškega območja je odgovorna država članica, v
kateri je koordinator.

3.
Države članice zberejo vse potrebne informacije in vsake
štiri leta pripravijo poročilo po časovnem razporedu iz Priloge.
Države članice poročilo pošljejo Komisiji do 1. marca v letu, v
katerem se izvaja postopek spremljanja. Komisija predloži poro
čilo v preučitev evropski žiriji.

4.
Evropska žirija izda poročilo o stanju spomeniških
območij, ki jim je podeljen znak, najpozneje do konca leta, v
katerem se izvaja postopek spremljanja, in po potrebi doda
priporočila, ki jih je treba upoštevati v naslednjem obdobju
spremljanja.

5.
Komisija v sodelovanju z evropsko žirijo določi skupne
kazalnike za države članice, da se zagotovi usklajen pristop v
postopku spremljanja.

2.
Za prijave za nacionalna tematska spomeniška območja
velja enak postopek kot za druga spomeniška območja. Vsa
sodelujoča spomeniška območja izpolnijo prijavnico in jo
pošljejo koordinatorju. Nacionalna tematska spomeniška
območja predhodno izbere zadevna država članica v okviru
številčnih omejitev spomeniških območij iz člena 10(2).

Odvzem znaka ali odpoved znaku

3.
Ko je nacionalno tematsko spomeniško območje izbrano,
se znak podeli nacionalnemu tematskemu spomeniškemu
območju kot celoti in pod skupnim imenom.

1.
Če evropska žirija ugotovi, da spomeniško območje ne
izpolnjuje več meril ali da ne spoštuje več projekta in delovnega
načrta, predloženih v prijavi, prek Komisije vzpostavi dialog z
zadevno državo članico, da bi omogočila pripravo ustreznih
prilagoditev spomeniškega območja.

Člen 16
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2.
Če po 18 mesecih od začetka dialoga niso opravljene
potrebne prilagoditve spomeniškega območja, evropska žirija
o tem uradno obvesti Komisijo. Uradnemu obvestilu so prilo
žena obrazložitev in praktična priporočila, kako stanje izboljšati.

3.
Če 18 mesecev po uradnem obvestilu iz odstavka 2 prak
tična priporočila niso upoštevana, evropska žirija izda priporo
čilo o odvzemu znaka zadevnemu spomeniškemu območju.

4.
Če evropska žirija ugotovi, da spomeniško območje, ki
sodeluje kot del nadnacionalnega spomeniškega območja ali
nacionalnega tematskega spomeniškega območja, ne izpolnjuje
več meril ali ne spoštuje več projekta in delovnega načrta, pred
loženega v prijavi, se uporabi postopek iz odstavkov 1, 2 in 3.
Odvzem na podlagi tega odstavka se uporablja za nadnacio
nalna spomeniška območja ali nacionalna tematska spomeniška
območja kot celota. Vendar pa lahko evropska žirija v primerih,
ko celovitost nadnacionalnega spomeniškega območja ali nacio
nalnega tematskega spomeniškega območja ni ogrožena, pripo
roči, da se znak odvzame le zadevnemu sodelujočemu spomeni
škemu območju.
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(d) zagotavlja podporo evropski žiriji.

2.
Komisija je odgovorna za posredovanje informacij glede
znaka in za zagotovitev njegove prepoznavnosti na ravni Unije,
zlasti z oblikovanjem in vzdrževanjem posebnega spletnega
mesta. Komisija poskrbi tudi za oblikovanje logotipa za ukrep.

3.
Komisija spodbuja, da se spomeniška območja, ki jim je
podeljen znak, povezujejo v mreže.

4.
Ukrepi iz odstavkov 2 in 3 tega člena ter stroški evropske
žirije se financirajo s finančnimi sredstvi iz člena 20.

Člen 18
Ocenjevanje
5.
Komisija pri sprejetju odločitve o odvzemu znaka
ustrezno upošteva priporočilo iz odstavka 3. Komisija o
odvzemu obvesti Evropski parlament, Svet in Odbor regij.

6.
Spomeniška območja se lahko kadar koli odpovejo znaku
in v takem primeru uradno obvestijo zadevno državo članico, ki
o odpovedi obvesti Komisijo. Komisija uradno potrdi odpoved
in o njej obvesti Evropski parlament, Svet in Odbor regij.

Člen 17

1.
Komisija zagotovi zunanje in neodvisno ocenjevanje
ukrepa. To ocenjevanje se izvaja vsakih šest let po časovnem
razporedu iz Priloge in zajema vse vidike, tudi učinkovitost
postopkov za izvajanje ukrepa, število spomeniških območij,
učinek ukrepa, razširitev njegovega geografskega področja
uporabe, kako ga je mogoče izboljšati in ali naj se še naprej
izvaja.

2.
Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu in Odboru regij v
šestih mesecih po zaključku ocenjevanja iz odstavka 1 predloži
poročilo, ki so mu po potrebi priloženi ustrezni predlogi.

Praktična ureditev
1.

Ukrep izvaja Komisija. Komisija zlasti:
Člen 19
Prehodne določbe

(a) zagotavlja splošno usklajenost in kakovost ukrepa;

1.
Države članice, ki niso sodelovale pri medvladni pobudi za
znak evropske dediščine leta 2006 (v nadaljnjem besedilu:
medvladna pobuda), lahko predhodno izberejo največ štiri
spomeniška območja v letu 2013 za podelitev znaka

(b) zagotavlja usklajevanje med državami članicami in evropsko
žirijo;

(c) na podlagi ciljev in meril v tesnem sodelovanju z evropsko
žirijo določi smernice za pomoč pri izbirnem postopku in
postopku spremljanja;

2.
Države članice, ki so sodelovale pri medvladni pobudi,
lahko predhodno izberejo največ štiri spomeniška območja v
letu 2014 za podelitev znaka. Predlagajo lahko spomeniška
območja, ki jim je že bil podeljen znak v okviru medvladne
pobude.
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3.
Evropska žirija oceni vsa spomeniška območja iz
odstavkov 1 in 2 na podlagi istih meril in po istem postopku
kot druga spomeniška območja.
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2.
Letna proračunska sredstva odobri proračunski organ v
mejah večletnega finančnega okvira.
Člen 21

4.
Če eden od spomeniških območij iz odstavkov 1 in 2 ne
izpolnjuje meril ali če so potrebne dodatne informacije,
evropska žirija prek Komisije vzpostavi dialog z zadevno državo
članico, da preuči, ali je mogoče pred končno odločitvijo prijavo
še izboljšati. Po potrebi se organizira ogled spomeniškega
območja.

Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske
unije.

V Strasbourgu, 16. novembra 2011
Člen 20
Finančne določbe
1.
Znesek finančnih sredstev za izvajanje ukrepa za obdobje
od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2013 znaša
650 000 EUR.

Za Evropski parlament
Predsednik

Za Svet
Predsednik

J. BUZEK

W. SZCZUKA
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PRILOGA
Časovni razpored
Leto

2011

Začetek veljavnosti sklepa
Predpriprava

2012

Predpriprava

2013

Prvi izbor spomeniških območij za države članice, ki niso sodelovale v medvladni
pobudi

2014

Prvi izbor spomeniških območij za države članice, ki so sodelovale v medvladni pobudi

2015

Izbira

2016

Spremljanje

2017

Izbira

2018

Ocenjevanje znaka

2019

Izbira

2020

Spremljanje

2021

Izbira

2022

—

2023

Izbira

2024

Spremljanje
Ocenjevanje znaka

2025

Izbira

…

…
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II
(Nezakonodajni akti)

UREDBE
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1195/2011
z dne 16. novembra 2011
o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s
členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne
12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2)
še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije,
ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstit
vijo blaga v kombinirano nomenklaturo in niso v skladu
s to uredbo.

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija
1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski
tarifi (1) ter zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za
carinski zakonik –

ob upoštevanju naslednjega:

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

(1)

(2)

(3)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomen
klature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba
sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej
uredbi.

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za
razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se
uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti
ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji
dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi
določbami Unije za uporabo tarifnih in drugih ukrepov
pri blagovni menjavi.

Po navedenih splošnih pravilih se blago iz stolpca (1)
razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je
označena v stolpcu (2), iz razlogov iz stolpca (3) nave
dene razpredelnice.

(1) UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

Člen 1
Blago, opisano v stolpcu (1) razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v
kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca (2) nave
dene razpredelnice.

Člen 2
Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je še tri
mesece mogoče sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki
jih izdajo carinski organi držav članic in niso v skladu s to
uredbo.

Člen 3
Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.
(2) UL L 302, 19.10.1992, str. 1.
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Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. novembra 2011
Za Komisijo
V imenu predsednika
Algirdas ŠEMETA

Član Komisije

PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev
(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Proizvod (t. i. „ovratna opornica“) je sestavljen iz
plastične ovratnice, ki je oblikovana tako, da se
prilega vratu, s plastjo iz pene za amortizacijo
udarcev in sprimnimi trakovi (ježek).

9021 10 10

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za
razlago kombinirane nomenklature, opomba 6 k
90. poglavju ter besedilo oznak KN 9021,
9021 10 in 9021 10 10.

Uporablja se za podpiranje vratnega dela hrbtenice
(vratu) in glave npr. pri reševanju in prevažanju
pacientov, za katere se sumi ali je znano, da so
utrpeli poškodbe hrbtenice, ali za podpiranje vratu
osebe, ki je utrpela poškodbo, kot je nihajna
poškodba vratne hrbtenice.

Ovratnica je pripomoček za podpiranje ali držanje
delov telesa po bolezni, operaciji ali poškodbi v
smislu opombe 6 k 90. poglavju.
Proizvod se ne more obravnavati kot opornica ali
drug pripomoček pri zlomih, saj se ne uporablja
za imobilizacijo dela telesa po zlomu. Uvrstitev
pod oznako KN 9021 10 90 je zato izključena.
Proizvod je zato treba uvrstiti pod oznako KN
9021 10 10 kot ortopedski pripomoček.
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1196/2011
z dne 17. novembra 2011
o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
EVROPSKA KOMISIJA JE –

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s
členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne
12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2)
še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije,
ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstit
vijo blaga v kombinirano nomenklaturo in niso v skladu
s to uredbo.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za
carinski zakonik –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija
1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski
tarifi (1) ter zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

(3)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomen
klature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba
sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej
uredbi.
Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za
razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se
uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti
ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji
dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi
določbami Unije za uporabo tarifnih in drugih ukrepov
pri blagovni menjavi.
Po navedenih splošnih pravilih se blago iz stolpca (1)
razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je
označena v stolpcu (2), iz razlogov iz stolpca (3) nave
dene razpredelnice.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Blago, opisano v stolpcu (1) razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v
kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca (2) nave
dene razpredelnice.
Člen 2
Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je še tri
mesece mogoče sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki
jih izdajo carinski organi držav članic in niso v skladu s to
uredbo.
Člen 3
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. novembra 2011
Za Komisijo
V imenu predsednika
Algirdas ŠEMETA

Član Komisije

(1) UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2) UL L 302, 19.10.1992, str. 1.
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PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev
(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Prenosna elektronska naprava na baterijsko
napajanje v obliki očal za prikazovanje
podob (t. i. „video očala“), ki zložena meri
približno 15 × 3,5 × 2,5 cm.

8528 59 40

Elektronsko napravo v obliki očal sestavljata
dva zaslona s prikazovalnikom na osnovi
tekočih kristalov (LCD), pri čemer ima vsak
ločljivost 640 × 480 točk (to pomeni enako
sliko kot pri 80-palčnem zaslonu, oddaljenem
2 metra) in vezji za predvajanje zvoka, ki sta
vgrajeni v okvir, podoben tistemu za očala.
Napravo je mogoče priključiti na napravo za
avtomatsko obdelavo podatkov in na naprave
kot so video predvajalniki, televizijski spre
jemniki ali igralne konzole.
Prikazuje navidezno 3-dimenzionalne (3D)
video podobe, namenjene razvedrilu.

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago
kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 8528,
8528 59 in 8528 59 40.
Namen naprave v obliki očal je prikazovanje videa v
smislu tarifne številke 8528.
Ker naprava nima sprejemnika ali podobne naprave, ki
omogoča sprejem televizijskih signalov, je uvrstitev med
televizijske sprejemnike pod tarifno podštevilko 8528 71
izključena.
Naprava uporablja 2 zelo majhna LCD zaslona (enega
pred vsakim očesom), ki ustvarjata enako sliko, kot če bi
jo gledali na 80-palčnemu zaslonu, oddaljenemu 2
metra. Glede na navedene značilnosti in lastnosti je
naprava namenjena razvedrilu, na primer gledanju
filmov, televizije ali igranju iger. Zato je uvrstitev pod
tarifno podštevilko 8528 51 izključena, saj naprave ni
mogoče šteti kot napravo, ki se uporablja izključno ali
predvsem v sistemu za avtomatsko obdelavo podatkov
iz tarifne številke 8471.
Napravo je torej treba kot barvne monitorje z zaslonom
s tekočimi kristali uvrstiti pod oznako KN 8528 59 40.
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1197/2011
z dne 21. novembra 2011
o spremembi Uredbe (ES) št. 474/2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih,
za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti
(Besedilo velja za EGP)

države članice, ter jim omogočila, da predložijo pisne
pripombe in v desetih delovnih dneh pripravijo ustno
predstavitev Komisiji in Odboru za varnost v zračnem
prometu, ustanovljenemu z Uredbo Sveta (EGS) št.
3922/1991 z dne 16. decembra 1991, o uskladitvi tehni
čnih predpisov in upravnih postopkov na področju civil
nega letalstva (3).

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št.
2111/2005 z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama
Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved
opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v
zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja
let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES (1) in zlasti
člena 4 Uredbe (2),

(5)

Odbor za varnost v zračnem prometu je poslušal pred
stavitve EASA o izsledkih analize revizijskih poročil, ki
jih je izvedla Mednarodna organizacija za civilno letalstvo
(ICAO) v okviru obsežnega programa USOAP ter
projektov tehnične pomoči, ki se izvajajo v državah, ki
jih zadeva Uredba (ES) št. 2111/2005. Obveščen je bil o
prošnjah za nadaljnjo tehnično pomoč in sodelovanje, da
bi se izboljšala upravna in tehnična zmogljivost organov
za civilno letalstvo z namenom, da bi rešili morebitno
neskladnost z mednarodnimi standardi, ki se uporabljajo.

(6)

Uredbo (ES) št. 474/2006 je zato treba ustrezno spreme
niti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
Odbora za varnost v zračnem prometu –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 474/2006 z dne 22. marca
2006 je bil pripravljen seznam Skupnosti o letalskih
prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov
v Uniji iz poglavja II Uredbe (ES) št. 2111/2005.

Nekatere države članice in Evropska agencija za varnost v
letalstvu (v nadaljnjem besedilu: EASA) so Komisiji v
skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 2111/2005 sporo
čile informacije, ki so pomembne za posodobitev
seznama Skupnosti. Pomembne informacije so predložile
tudi tretje države. Seznam Skupnosti je zato treba poso
dobiti.

Prevozniki Evropske unije
(8)

(3)

Komisija je vse zadevne letalske prevoznike obvestila
neposredno ali, kadar to ni bilo mogoče, prek organov,
odgovornih za regulativni nadzor nad njimi, pri čemer je
navedla bistvena dejstva in razloge, ki so podlaga za
odločitev o uvedbi prepovedi opravljanja letov v Uniji
ali za spremembo pogojev za prepoved opravljanja
letov za letalskega prevoznika, ki je vključen na seznam
Skupnosti.

(4)

Komisija je zadevnim letalskim prevoznikom dala
možnost vpogleda v dokumentacijo, ki so jo zagotovile

(1) UL L 344, 27.12.2005, str. 15.
(2) UL L 143, 30.4.2004, str. 76.

Na podlagi analize EASA rezultatov preverjanj na ploš
čadi, opravljenih v okviru programa SAFA na zrako
plovih nekaterih letalskih prevoznikov Unije, ali
pregledov standardiziranja, ki jih je opravila EASA, ter
posebnih pregledov za določeno področje in revizij, ki
so jih opravili njihovi nacionalni organi za letalstvo, so
nekatere države članice sprejele določene izvršilne
ukrepe. O teh ukrepih so obvestile Komisijo in Odbor
za varnost v zračnem prometu: Ciper se je 5. avgusta
2011 odločil preklicati spričevalo letalskega prevoznika
Eurocypria Airlines; Italija je sporočila, da spričevali letal
skih prevoznikov Livingston in ItaliAirlines ostajata
začasno preklicani; Francija se je 6. oktobra 2010 odlo
čila preklicati spričevalo letalskega prevoznika Blue Line.
Grčija se je 21. oktobra 2010 odločila preklicati spriče
valo letalskega prevoznika First Airways, 20. julija 2011
spričevalo letalskega prevoznika Athens Airways,

(3) UL L 373, 31.12.1991, str. 4.
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2. septembra 2011 spričevalo letalskega prevoznika Air
Go Airlines in 9. septembra 2011 spričevalo letalskega
prevoznika Argo Airways; odločila se je tudi omejiti
veljavnost spričevala letalskega prevoznika Hellenic Impe
rial Airways na pet mesecev do 2. februarja 2012 zaradi
povečanega nadzora, ki se trenutno izvaja nad dejav
nostmi letenja in vzdrževanjem; Združeno kraljestvo je
potrdilo, da povečan nadzor nad letalskimi prevozniki
Jet2.com, Oasis in Titan Airways ni pokazal nadaljnjih
varnostnih pomanjkljivosti; Nizozemska se je 28.
septembra odločila začasno preklicati spričevalo letal
skega prevoznika Solid-air, letalskega prevoznika
Amsterdam Airlines pa 4. novembra 2011; Nemčija se
je 29. junija 2011 odločila preklicati spričevalo letalskega
prevoznika ACH Hamburg GmbH. Poleg tega je do priča
kovanega povečanja števila zaposlenih v LBA leta 2012
ta še vedno osredotočen na nadzor tistih letalskih
prevoznikov, za katere je bilo ugotovljeno, da predsta
vljajo večje tveganje; Portugalska je obvestila, da je spri
čevalo letalskega prevoznika Luzair 19. septembra 2011
poteklo in je v postopku ponovne odobritve, ter da je
letalski prevoznik White Airways ponovno pod
običajnim nadzorom, saj s povečanim nadzorom niso
bile ugotovljene varnostne pomanjkljivosti; Švedska se
je 16. septembra 2011 odločila začasno preklicati spri
čevalo letalskega prevoznika Flyg Centrum AB; letalska
prevoznika Nova Air in AirSweden Aviation AB sta pred
ložila akcijske načrte popravnih ukrepov, ki jih pristojni
organi Švedske še pregledujejo; medtem se nad temi letal
skimi prevozniki še naprej izvaja okrepljen nadzor.

Prevozniki Španije
(9)
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nadzor nad njim. AESA so na podlagi svojih revizij in
pregledov odločili, da drugi španski letalski prevozniki,
pri katerih so bile s pregledi SAFA ugotovljene nekatere
pomanjkljivosti, ne predstavljajo neposrednega tveganja
za varnost, vendar se bo nad njimi še naprej izvajal
okrepljen nadzor.

(11)

AESA so tudi sporočili, da so bila 27. junija 2011 spri
čevala letalskih prevoznikov Baleares Link Express in
Eurocontinental preklicana.

(12)

Na srečanju Odbora za varnost v zračnem prometu so
AESA Odbor obvestili o sprejetih nadaljnjih ukrepih.
Obvestili so tudi, da je bilo spričevalo letalskega prevoz
nika Zorex S.A. 7. novembra 2011 začasno preklicano,
da je bil prevoznik Alba Star 24. oktobra 2011 posebej
pregledan, pri čemer niso bile ugotovljene večje pomanj
kljivosti, ter da z zadnjima dvema pregledoma SAFA niso
bile ugotovljene nobene pomanjkljivosti. Poleg tega je
bilo za letalskega prevoznika IMD Airways S.L. opra
vljenih več pregledov, in sicer 20. in 24. oktobra ter 3.
in 4. novembra 2011, vendar večje pomanjkljivosti niso
bile ugotovljene.

(13)

Glede na ukrepe, ki so jih sprejeli AESA za odpravo
ugotovljenih varnostnih pomanjkljivosti pri španskih
letalskih prevoznikih, se ocenjuje, da AESA dejavnosti
teh letalskih prevoznikov trenutno zadostno nadzorujejo,
da resnega tveganja za varnost ni in da zato ni potrebno
nadaljnje ukrepanje. Komisija bo medtem s pomočjo
EASA še naprej nadzirala varnost španskih letalskih
prevoznikov.

Po sprejetju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št.
390/2011 z dne 19. aprila 2011 (1) dve zaporedni
redni analizi inšpekcijskih podatkov SAFA, ki ju je opra
vila EASA, še vedno kažeta, da je bilo za veliko število
letalskih prevoznikov, licenciranih v Španiji in za katere
so na voljo izsledki pregledov SAFA, ugotovljena več kot
ena resnejša težava. Zato je Komisija nadaljevala uradna
posvetovanja s pristojnimi organi Španije (AESA), ki jih je
začela 14. marca 2011.

Letalski prevozniki iz Albanije
(14)
(10)

Na srečanju dne 19. oktobra 2011 so AESA obvestili
Komisijo o ukrepih, ki so bili do sedaj sprejeti za trajno
stno ugotavljanje varnostnih težav španskih letalskih
prevoznikov. Zlasti so AESA obvestili Komisijo, da je
bilo spričevalo letalskega prevoznika Flightline po izvedbi
popravnih ukrepov s strani prevoznika obnovljeno,
vendar so iz odobritve izključili plovilo vrste Metro III.
V primeru letalskega prevoznika Zorex S.A. so AESA
maja 2011 sprožili ukrep začasnega preklica in prehodne
ukrepe za prepoved opravljanja dejavnosti. Po izvedbi
korekcijskih ukrepov s strani prevoznika so bili ukrepi
umaknjeni. Vendar je bil na podlagi novega dokaza, da
letalski prevoznik ni zadovoljivo odpravil varnostnih
težav, 7. oktobra 2011 sprožen nov postopek za začasni
preklic spričevala. AESA so za letalski prevoznik Alba
Star že ugotovili varnostne pomanjkljivosti in so povečali

(1) UL L 104, 20.4.2011, str.10

ICAO je decembra 2009 v okviru svojega splošnega
programa pregleda varnostnih standardov (Universal Safety
Oversight Audit Programme – USOAP) opravila obširen
pregled varnosti albanskih letalskih prevoznikov. Pri
tem pregledu so bile ugotovljene številne resne pomanj
kljivosti v zvezi z zmožnostjo pristojnih organov Alba
nije za izvajanje pristojnosti glede nadzora nad varnostjo
v zračnem prometu. Do objave končnega poročila
pregleda je ICAO ugotovila, da se več kot 59 % stan
dardov ICAO ne izvaja učinkovito. Na nekaterih ključnih
področjih, kot je odpravljanje varnostnih pomanjkljivosti,
več kot 80 % standardov ICAO ni bilo učinkovito izve
denih. Poleg tega pristojni organi Albanije niso predlagali
primernih akcijskih načrtov popravnih ukrepov, saj več
kot 90 % popravnih ukrepov na področju zakonodaje,
organizacije, licenciranja, izvajanja dejavnosti, plovnosti
in preiskav nesreč/incidentov, ki so jih ti organi avgusta
2010 predložili ICEO, ni bilo potrjenih kot sprejemljive.
Poleg tega pristojni organi Albanije niso poročali o izva
janju navedenih akcijskih načrtov popravnih ukrepov.
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EASA je januarja 2010 izvedla obširen pregled standar
dizacije v Albaniji. Končno poročilo tega pregled je na
vseh področjih, za katera je bila izvedena revizija, razkrilo
velike pomanjkljivosti, ki jih je treba nemudoma odpra
viti. Vendar je EASA obvestila, da so pristojni organi
Albanije (ACAA) predstavili obširen načrt, ki je bil spre
jemljiv in je bil potrjen 29. aprila 2010, ter več
popravnih ukrepov, ki se bodo progresivno izvajali do
konca leta 2011, pri čemer naj bi se takoj izvedli ukrepi
za odpravo varnostnih pomanjkljivosti. Na podlagi zasli
šanj ACAA pred Odborom za varnost v zračnem
prometu, ki sta se izvedli marca (1) ter junija 2010 (2),
so bili pristojni organi Albanije pozvani k sprejetju
potrebnih ukrepov za nadaljnje učinkovito in pravočasno
izvajanje akcijskega načrta, dogovorjenega z EASA, pri
čemer mora biti prednost dana odpravi ugotovljenih
pomanjkljivosti, ki lahko predstavljajo varnostno
tveganje, če ne bodo čim prej odpravljene. Zlasti je bilo
poudarjeno, da je izjemno pomembno, da ACAA pove
čajo svoje zmogljivosti ter zagotovijo varnostni nadzor
nad vsemi v Albaniji certificiranimi letalskimi prevozniki
v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi ter po potrebi
sprejmejo izvršilne ukrepe.

EASA je nadaljevala z aktivnimi posvetovanji s pristoj
nimi organi Albanije, s čimer je zagotovila spremljanje
akcijskih načrtov popravnih ukrepov teh organov za
odpravo velikih pomanjkljivosti, ki jih je EASA ugotovila
med obširnim pregledom standardizacije v Albaniji, ki ga
je izvedla januarja 2010. EASA je zato julija 2011 izvedla
ponovna pregleda na področju plovnosti in letalskih
dejavnosti. Končni poročili o teh pregledih, ki sta bili
na ACAA naslovljeni 10. avgusta oz. 2. septembra
2011, sta pokazali, da akcijski načrti popravnih ukrepov
niso bili pravočasno izvedeni in da so bile celo ugoto
vljene nove pomanjkljivosti. Na področju plovnosti je
EASA ugotovila, da pristojni organi Albanije treh
neskladnosti, ugotovljenih med pregledom januarja
2010, niso primerno obravnavali ter da tri dodatne
neskladnosti niso bile zadovoljivo odpravljene kljub
trditvam pristojnih organov Albanije (3); za štiri od teh
neskladnosti je EASA ugotovila, da predstavljajo tveganje
za varnost. ACAA zato niso sposobni izvajati svojih
odgovornosti glede nadzora plovnosti, saj nimajo zapo
slenega kvalificiranega osebja za te namene in so
pogodbe, sklenjene z zunanjimi sodelavci za kritje te
pomanjkljivosti, potekle januarja 2011. Zato se ob
pregledu ni izvajal niti nadzor nad v Albaniji veljavnimi
pravili o plovnosti niti nadzor nad imetniki spričeval. Na
področju letalskih dejavnosti je EASA zaključila, da štirih
neskladnosti, ugotovljenih med pregledom januarja 2010,

(1) Uvodne izjave (55) do (58) Uredbe (ES) št. 273/2010 z dne
30. marca 2010, UL L 84, 31.3.2010, str. 30.
(2) Uvodne izjave (24) do (30) Uredbe (ES) št. 590/2010 z dne 5. julija
2010, UL L 170, 6.7.2010, str. 9.
(3) Pregled standardizacije EASA, AIR.AL.06.2011, 6 nerešenih ugoto
vitev neskladnosti, reference AL#10418(d), 10419(d), 10423(c),
10426(c), 10427(d), 10428(d).
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pristojni organi Albanije niso primerno obravnavali ter
da dve dodatni neskladnosti nista bili zadovoljivo odpra
vljeni kljub trditvam pristojnih organov Albanije (4); za
pet od teh neskladnosti je EASA ugotovila, da predsta
vljajo tveganje za varnost. Pristojni organi Albanije zato
niso uspeli dokazati, da so sposobni učinkovito izpolnje
vati svoje obveznosti v zvezi z nadzorom nad letalskimi
dejavnostmi, saj ACAA v ta namen niso zaposlili dovolj
kvalificiranega osebja in so bile pogodbe, sklenjene z
zunanjimi sodelavci za kritje te pomanjkljivosti, preki
njene. Zato izvajanje v Albaniji veljavne zakonodaje o
letalskih dejavnostih in nadzor nad imetniki spričeval
nista zagotovljena v zadostni meri, številna kritična
varnostna področja pa niso nadzorovana.

(17)

Pristojni organi Italije, ki so septembra 2010 začeli
obširen projekt tesnega sodelovanja s pristojnimi organi
Albanije, so sporočili, da so se albanski organi zaradi
pomanjkanja usposobljenega osebja do zdaj premalokrat
obrnili na pomoč, ki jim je bila ponujena za izgradnjo
tehničnih in upravnih zmogljivosti.

(18)

Glede na to je Komisija nadaljevala posvetovanja z ACAA
in zahtevala, da do 11. oktobra 2011 pisno predložijo
informacije glede varnostnega nadzora letalskih prevoz
nikov, licenciranih v Albaniji. Nadaljnja posvetovanja s
pristojnimi organi Francije in Italije s pomočjo EASA
so potekala 21. oktobra 2011. ACAA so bili tudi pova
bljeni v Odbor za varnost v zračnem prometu in so bili
zaslišani 9. novembra 2011. ACAA niso zagotovili
nadaljnjih informacij o ukrepih, sprejetih za odpravo
pomanjkljivosti, ki jih je ugotovila ICAO, niti dokaza,
da so bile vse pomanjkljivosti, ki jih je ugotovila EASA
s pregledi standardiziranja, pravočasno odpravljene oz. da
so bili sprejeti popravni ukrepi, sprejemljivi za EASA.
EASA je potrdila, da je bilo sprejemljivo le omejeno
število ukrepov in le na področju letalskih dejavnosti.
Pristojni organi Albanije so potrdili, da nimajo usposo
bljenih inšpektorjev in še naprej sodelujejo le s tremi
zunanjimi svetovalci, na katere so prenesli svojo odgo
vornost glede nadzora; z njimi imajo sklenjeno posredno
pogodbo, delajo pa s krajšim delovnim časom ter so
zaposleni le začasno, do decembra 2011. Vendar
ACAA niso uspeli dokazati kontinuitete nadzora ter
odsotnosti navzkrižja interesov pogodbenih zaposlenih.
ACAA tudi niso zagotovili informacij o obsegu
nadzornih dejavnosti na področju plovnosti in so

(4) Pregled standardizacije EASA OPS.AL.06.2011, štiri nerešene ugoto
vitve neskladnosti, referenca F3(d) v zvezi s programi usposabljanja,
F4(d) v zvezi s priročnikom za izvajanje pregledov, F7(c) v zvezi s
SSP, F9(d) v zvezi s stalnim nadzorom.
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potrdili, da varnostni nadzor v letih 2010/2011 več
mesecev ni bil zagotovljen zaradi težav s pogodbami
teh strokovnjakov.

(19)

(20)

(21)

Pristojni organi Albanije pa so sporočili, da je bil osnovni
zakon, ki ustanavlja ACAA, 10. novembra 2011 spreme
njen, in da zdaj omogoča večjo finančno neodvisnost ter
boljše zaposlitvene pogoje za osebje in da je bil posle
dično organiziran mednarodni javni razpis za petletno
tehnično podporo z namenom, da se pogodbe podpišejo
v začetku leta 2012. Strinjali so se, da zunanji pogodbeni
delavci ne morejo nadomestiti potrebe po zaposlitvi
usposobljenih inšpektorjev za polni delovni čas, in sicer
znotraj organa, da ta lahko nadzoruje varnost delovanja,
ter so se obvezali, da bodo te inšpektorje zaposlili takoj,
ko bo praktično mogoče.

Letalski prevoznik Albanian Airlines, certificiran v Alba
niji, je bil povabljen v Odbor za varnost v zračnem
prometu in je bil zaslišan 9. novembra 2011 ob prisot
nosti ACAA. Čeprav je bilo spričevalo letalskega prevoz
nika 17. junija 2011 razširjeno na tretji zrakoplov vrste
BAE-146 z registrsko oznako ZA-MAN, ni bil zagoto
vljen noben dokaz, da so pristojni organi Albanije pred
izdajo spričevala o plovnosti in vključitvijo zrakoplova na
spričevalo letalskega prevoznika izvedli predhodna
preverjanja. Poleg tega, čeprav so pristojni organi Alba
nije spričevalo letalskega prevoznika 27. julija 2011
obnovili, ni bil predložen noben dokaz, da so bila pred
obnovitvijo opravljena preverjanja na področju plovnosti;
tudi glede letalskih dejavnosti so bila predhodna prever
janja omejena. Čeprav je Albanian Airlines vzpostavil
delujoč sistem vodenja kakovosti, ni bil zagotovljen
noben dokaz, da so bile vse pomanjkljivosti, ki so jih
odkrili ACAA in EASA leta 2011, pravočasno odpra
vljene, zlasti tiste, ki zadevajo operativni priročnik in
usposabljanje posadke. ACAA so 10. novembra sporočili
omejitev spričevala letalskega prevoznika Albanian
Airlines s takojšnjim učinkom ter zagotovili pisni dokaz.
Odbor za varnost v zračnem prometu je upošteval to
odločitev pristojnih organov Albanije.

Letalski prevoznik Belle Air, certificiran v Albaniji, je bil
povabljen v Odbor za varnost v zračnem prometu in je
bil zaslišan 9. novembra 2011 ob prisotnosti ACAA.
Belle Air je navedel, da je od petih uporabljenih zrako
plovov le en vrste Boeing DC-9-82 registriran v Albaniji,
ostali zrakoplovi vrste Airbus A318/319/320/321 in
ATR72 pa so registrirani v Franciji pod registrskimi
oznakami F-ORAA, F-ORAD, F-ORAE in F-ORAG. Belle
Air je pojasnil, da zrakoplove, registrirane v Franciji,
upravlja pogodbena organizacija za vodenje stalne plov
nosti, ki so jo odobrili pristojni organi Francije, ki so
potrdili, da plovnost in licenciranje zadevne posadke
ostaja pod njihovim varnostnim nadzorom. Belle Air je
tudi pokazal, da je vzpostavil notranji nadzor svojih
dejavnosti, zlasti prek varnostnih sistemov in sistemov
za vodenje kakovosti. ACAA so 10. novembra 2011
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sporočili odvzem spričevala o plovnosti s takojšnjim
učinkom za zrakoplov z registrsko oznako ZA-ARD, ki
ga je do takrat upravljal Belle Air, ter takojšnjo prepoved
vzletanja do zaključka postopka certifikacije tega zrako
plova, in so o tem zagotovili pisni dokaz. Odbor za
varnost v zračnem prometu je upošteval to odločitev
pristojnih organov Albanije.

(22)

Komisija in Odbor za varnost v zračnem prometu
pozdravljata prizadevanja za reformo sistema civilnega
letalstva v Albaniji, zlasti vzpostavitev novega zakonodaj
nega okvira v skladu z mednarodnimi in evropskimi
varnostnimi standardi, prizadevanja za odpravo varnos
tnih pomanjkljivosti, ki sta jih ugotovili ICAO in EASA,
in pomanjkljivosti, ugotovljenih med posvetovanji,
izvršilne ukrepe, ki so jih sprejeli ACAA, ter zavezo k
takojšnji zaposlitvi usposobljenih inšpektorjev na podlagi
stalne pogodbe.

(23)

ACAA so tudi uradno zaprosili za pomoč pristojnih
organov Italije v okviru vzpostavljene ureditve o sodelo
vanju med temi organi, da se izboljšata upravna in
tehnična zmogljivost ACAA glede varnostnega nadzora,
zlasti na področju letalskih dejavnosti. Pristojni organi
Italije so obvestili Odbor za varnost v civilnem letalstvu
o njihovi pripravljenosti, da nemudoma pripravijo
program, ki bo ACAA omogočil učinkovito opravljanje
nadzora nad letalskimi prevozniki, ki so pod njihovim
regulativnim nadzorom, dokler ne bodo imeli ACAA
potrebnega usposobljenega osebja in bodo to nalogo
lahko opravljali sami.

(24)

Glede na to se ocenjuje, da na podlagi skupnih meril na
tej stopnji niso potrebni nadaljnji ukrepi. Vendar bodo
države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 351/2008
preverjale dejansko izpolnjevanje ustreznih varnostnih
standardov s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploš
čadi, ki jih je treba opraviti na zrakoplovih letalskih
prevoznikov, certificiranih v Albaniji.

(25)

Komisija in Odbor za varnost v zračnem prometu spod
bujata Albanijo k pospešeni izgradnji tehničnih in
upravnih zmogljivosti ACAA, ACAA pa pozivata k
tesnemu in preglednemu sodelovanju z ICAO in EASA,
s čimer bi se dosegel hiter in oprijemljiv napredek pri
izvajanju ustreznih akcijskih načrtov popravnih ukrepov
za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Komisija in
Odbor za varnost v zračnem prometu bosta v ustreznem
času ponovno ocenila stanje.

TAAG Angolan Airlines
(26)

Na podlagi Uredbe (ES) št. 273/2010 (1) lahko TAAG
Angolan Airlines, certificiran v Angoli, opravlja lete v

(1) Uredba Komisije (ES) št. 273/2010 z dne 30. marca 2010, UL L 84,
31.3.2010, str. 25, glej zlasti odstavke (59) do (68).
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14. septembra sporočili, da je bilo spričevalo letalskega
prevoznika Al Wafeer Air začasno preklicano, in so
zagotovili, da ponovno opravljanje letov ne bo dovoljeno
pred odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih med izvaja
njem programa SAFA. Komisija bo še naprej nadaljevala
posvetovanja s pristojnimi organi Savdske Arabije in tako
spremljala ta primer.

EU le s štirimi zrakoplovi vrste Boeing 737-700 z regi
strskimi oznakami D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH in D2-TBJ
ter s tremi zrakoplovi vrste Boeing 777-200 z registr
skimi oznakami D2-TED, D2-TEE in D2-TEF. TAAG je
sporočil, da je bila po obnovi njegove flote postopoma
povsem ustavljena uporaba zrakoplovov vrste Boeing
B747, ti pa so bili junija in julija 2011 nadomeščeni z
dvema zrakoplovoma vrste Boeing 777-300 z registr
skima oznakama D2-TEG in D2-TEH; TAAG je za ta
zrakoplova zaprosil za dovoljenje opravljanja letov v EU.

(27)

TAAG Angolan Airlines je predložil pisne dokumente,
9. novembra 2011 pa ga je zaslišal Odbor za varnost
v zračnem prometu. TAAG je dokazal, da lahko z zrako
plovi vrste Boeing B777-200 in 777-300 zagotovi varne
letalske dejavnosti brez zamud.

(28)

Pristojni organi Angole (INAVIC) so Odboru za varnost v
zračnem prometu potrdili, da je bilo povečanje flote
TAAG z zrakoplovi vrste B777-300 ustrezno potrjeno,
in so o tem zagotovili dokaze. INAVIC so tudi izjavili, da
se nad tem letalskim prevoznikom izvaja stalni nadzor
ter da med pregledi ni bila ugotovljena nobena varnostna
pomanjkljivost. V zvezi z incidentom, ki se je zgodil
decembra 2010 nad Lizbono in Luando, preiskave, ki
še potekajo, niso pokazale na pomanjkljivosti pri letalski
dejavnosti ali vzdrževanju s strani TAAG in na njihovi
podlagi niso bila pripravljena posebna priporočila za
letalskega prevoznika.

(29)

(30)

Pristojni organi Portugalske so sporočili, da ni bila ugoto
vljena nobena varnostna pomanjkljivost preverjanja na
ploščadi zrakoplova TAAG, ki je bilo izvedeno na Portu
galskem.

Na podlagi skupnih meril se ocenjuje, da se TAAG dovoli
opravljanje letov v EU z dvema dodatnima zrakoplovoma
vrste Boeing B777-300ER z registrskima oznakama D2TEG in D2-TEH, ki ju je treba dodati v Prilogo B. Opra
vljanje letov tega prevoznika v Evropsko unijo mora biti
še naprej predmet ustreznega preverjanja dejanske sklad
nosti z zadevnimi varnostnimi standardi, in sicer s pred
nostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi, ki jih je treba
opraviti na zrakoplovih tega letalskega prevoznika v
skladu z Uredbo (ES) št. 351/2008.

Al Wafeer Air
(31)

EASA je analizirala rezultate preverjanj na ploščadi
SAFA (1), ki so bili izvedeni na zrakoplovih, s katerimi
lete v EU opravlja letalski prevoznik Al Wafeer Air, certi
ficiran v Savdski Arabiji, in ugotovljene so bile ponavlja
joče se resne neskladnosti z mednarodnimi varnostnimi
standardi, zato je Komisija 5. avgusta 2011 začela uradna
posvetovanja s pristojnimi organi Savdske Arabije. Ti so

(1) DGAC/F-2010-2383,
DGAC/F-2010-0993.

DGAC/F-2010-2540,

DGAC/F-2010-2298,

22.11.2011

Pakistan International Airlines
(32)

Komisija je 8. septembra 2011 začela posvetovanja s
pristojnimi organi Pakistana za odpravo pomanjkljivosti
na področju plovnosti, ugotovljenih med številnimi
preverjanji na ploščadi (2) zrakoplova, s katerim Pakistan
International Airways PIA od septembra 2010 opravlja
lete v Unijo. Ta posvetovanja je začela zaradi analize
pregledov SAFA, ki jo je opravila EASA, in zlasti pregleda
SAFA, ki so ga izvedli pristojni organi Francije (3) na
zrakoplovu vrste Airbus A310 z registrsko oznako APBGO in na podlagi katerega se je zrakoplov prazen vrnil
v Pakistan, kjer naj bi se v zvezi z njim izvedli popravni
vzdrževalni ukrepi.

(33)

Pristojni organi Pakistana (PCAA) so v odgovoru z dne
17. septembra 2011 zagotovili informacije o ukrepih, ki
so jih sprejeli za odpravo ugotovljenih neskladnosti.
Odgovor je vključeval podrobne podatke o akcijskem
načrtu popravnih ukrepov, ki ga je pripravil PIA in vklju
čuje 15 specifičnih ukrepov, ki jih je letalski prevoznik
nameraval izvesti; večina naj bi se izvedla do 30. oktobra
2011.

(34)

Dne 31. oktobra 2011 so PCAA obvestili Komisijo o
napredku PIA pri izpolnjevanju akcijskega načrta
popravnih ukrepov ter o ukrepih, ki so jih izvedli
PCAA. Od petnajstih ukrepov iz načrta korekcijskih
ukrepov PIA jih je bilo izvedenih osem, ostali pa naj bi
se izvedli najpozneje do 15. decembra 2011. PCAA so
pripravili načrt s trinajstimi točkami za pregled varnost
nega sistema PIA in stanja plovnosti njihovih zrako
plovov ter izvedbo ukrepov za dosego sistematičnih
izboljšav letalskega prevoznika.

(35)

Države članice spodbujajo Komisijo k nadaljevanju
posvetovanj s pristojnimi organi Pakistana in z letalskim

(2) AESA-E-2010-632, AESA-E-2011-361, AESA-E-2011-361, AESA-E2011-455, AESA-E-2011-581, AESA-E-2011-701, CAA-N-2010102, CAA-N-2010-119, CAA-N-2010-120, CAA-N-2011-5, CAAN-2011-24, CAA-N-2011-38, CAA-UK-2010-918, CAA-UK-2010958, CAA-UK-2010-1083, CAA-UK-2011-114, CAA-UK-2011-185,
CAA-UK-2011-187, CAA-UK-2011-326, CAA-UK-2011-398, CAAUK-2011-664, CAA-UK-2011-751, CAADK-2010-62, DGAC/
F-2010-2034, DGAC/F-2010-2214, DGAC/F-2010-2518, DGAC/
F-2010-2639, DGAC/F-2011-376, DGAC/F-2011-608, DGAC/
F-2011-878, DGAC/F-2011-1138, DGAC/F-2011-1370, DGAC/
F-2011-1560, DGAC/F-2011-1777, DGAC/F-2011-1811, DGAC/
F-2011-2084, ENAC-IT-2011-219, ENAC-IT-2011-569, LBA/
D-2010-1573, LBA/D-2011-534, LBA/D-2011-721, LBA/D-20111003.
(3) DGAC/F-2011-1811.

22.11.2011
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čevalnik ICAO MOA), preklic 23. 3. 2011,
AVIAL NB (označevalnik ICAO NVI), preklic
15. 7. 2011, AVIAENERGO (označevalnik ICAO
ERG), preklic 18. 7. 2011, CONTINENT (označe
valnik ICAO CNE) preklic 2. 8. 2011 v povezavi
z izjavami zadevnih letalskih prevoznikov;

prevoznikom za zagotovitev, da bodo popravni ukrepi
dolgoročno trajnostni. Zato bodo države članice še
naprej preverjale dejansko izpolnjevanje ustreznih varnos
tnih standardov s prednostnimi pregledi na ploščadi, ki
jih je treba opraviti na zrakoplovih tega letalskega
prevoznika v skladu z Uredbo (ES) št. 351/2008, da se
zagotovi učinkovitost popravnih ukrepov PIA. Če pa
bodo ti pregledi pokazali, da ukrepi PIA niso odpravili
ugotovljenih varnostnih pomanjkljivosti, bo Komisija
prisiljena ukrepati za preprečitev tveganja za varnost.

— RUSAIR (označevalnik ICAO CGI), preklic 13. 7.
2011 na podlagi dejstev, ugotovljenih po nesreči
20. 6. 2011 zrakoplova vrste TU-134, ki ga je
upravljal letalski prevoznik;

Letalski prevozniki iz Ruske federacije
(36)

(37)

(38)

(39)

Ker je bila po dveh zaporednih rednih analizah podatkov
pregledov SAFA s strani EASA za več letalskih prevoz
nikov, licenciranih v Ruski federaciji, ugotovljena več kot
ena večja pomanjkljivost na posamezen pregled ter glede
na dejstvo, da so bili nekateri izmed teh letalskih prevoz
nikov v letu 2011 udeleženi v nesreči s smrtnimi
žrtvami, se je Komisija posvetovala s pristojnimi organi
Ruske federacije (Federal Air Transport Agency of the
Russian Federation – FATA) v okviru vrha EU-Rusija o
letalstvu, ki je bil 12. in 13. oktobra 2011 organiziran
v Sankt Petersburgu.

— YAK SERVICE (označevalnik ICAO AKY), preklic
23. 9. 2011 na podlagi dejstev, ugotovljenih po
nesreči 7. septembra 2011 zrakoplova vrste YAK42, ki ga je upravljal letalski prevoznik, in
izsledkov pregleda letalskega prevoznika, ki so
ga 22. 9. 2011 izvedli FATA;

— AEROSTARZ (označevalnik ICAO ASE), preklic
28. 10. 2011, AVIANOVA (označevalnik ICAO
VNV), preklic 10. 10. 2011, KAVMINVODYAVIA
(označevalnik ICAO MVD), preklic 27. 9. 2011
na podlagi izsledkov pregledov teh letalskih
prevoznikov, ki so jih opravili FATA 20. 10.
2011, 4. 10. 2011 oz. 27. 9. 2011;

Da bi se zagotovile podrobne informacije o varnosti letal
skih prevoznikov, ki letijo v Unijo, in varnosti opravljanja
dejavnosti določenih vrst zrakoplovov, udeleženih v
nesrečah s smrtnimi žrtvami v letih 2010 in 2011,
ruskih letalskih prevoznikov, so 27. oktobra potekala
nadaljnja posvetovanja s temi organi. Tudi med temi
posvetovanji so dva letalska prevoznika, VIM AVIA
(VIM AIRLINES) in TATARSTAN AIRLINES, ki so ju
certificirani ti organi, zaslišali Komisija, EASA, Eurocon
trol in ena država članica.

— SKY EXPRESS (označevalnik ICAO SXR), preklic
31. 10. 2011 na podlagi sektorskih kazalnikov,
finančnega stanja letalskega prevoznika in
izsledkov pregleda letalskega prevoznika, ki so
ga 6. 10. 2011 izvedli FATA;

Med temi posvetovanji so FATA obvestili, da so bile
določene vrste zrakoplovov, Tupoljev TU-134 ter Tupo
ljev TU-154B-2 in TU-154M, s katerimi so dejavnosti
opravljali določeni ruski letalski prevozniki, predmet
različnih ukrepov glede njihove stalne plovnosti,
obveznih informacij o plovnosti za opremo, uporabljeno
na njih, ter postopkov za njihovo opravljanje dejavnosti.
FATA so tudi obvestili Komisijo, da bo določena oprema,
obvezna za mednarodne lete (GPWS/TAWS), s
1. januarjem 2012 postala obvezna tudi za domače lete
znotraj Ruske federacije.

— AERORENT (označevalnik ICAO NRO), preklic
7. 11. 2011 zaradi neupoštevanja neupoštevanju
certifikacijskih zahtev in izsledkov pregleda, ki so
ga 27. 9. 2011 izvedli FATA;

(b) spričevala naslednjih 6 letalskih prevoznikov, ki opra
vljajo komercialne zračne prevoze v Unijo, so bila
spremenjena na podlagi odloka FATA z dne
2. novembra 2011, ki jim nalaga omejitve pri opra
vljanju dejavnosti:

Na srečanju Odbora za varnost v zračnem prometu
8. novembra 2011 so FATA obvestili o naslednjih
izvršilnih ukrepih za letalske prevoznike, ki so pod
njihovim regulativnim nadzorom:

— AVIASTAR-TU, UTAIR-CARGO, TATARSTAN
AIRLINES, DAGHESTAN, YAKUTIA in VIM
AVIA (VIM AIRLINES).

(a) spričevala naslednjih 12 letalskih prevoznikov, ki so
opravljali komercialne zračne prevoze v Unijo, so bila
preklicana:
— 2nd Aviation Unit Sverdlovsk (označevalnik
ICAO UKU), preklic 2. 3. 2011, MOSKVA (ozna
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(40)

Kar zadeva delovanje določenih letalskih prevoznikov,
Yakutia in Tatarstan Airlines, katerih dejavnosti so bile
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pod neprekinjenim nadzorom od leta 2007 in ki sta bila
aprila 2008 zaslišana s strani Komisije in članov Odbora
za varnost v zračnem prometu, je Komisija opozorila
FATA na izsledke analize EASA preverjanj na ploščadi,
opravljenih v okviru programa SAFA, ki kaže, da dolo
čene pomanjkljivosti glede plovnosti in opravljanja dejav
nosti niso bile v zadostni meri odpravljene s predhod
nimi popravnimi ukrepi. FATA so sporočili, da so
pristojne regionalne organe, odgovorne za nadzor nad
tema letalskima prevoznikoma, zaprosili, naj preučijo
izsledke pregledov SAFA in zagotovijo, da ta letalska
prevoznika izvedeta ustrezne popravne ukrepe za
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

(41)

(42)

(43)

Med predstavitvijo v Odboru za varnost v zračnem
prometu VIM AVIA (VIM AIRLINES) ni pokazal, da
ima vzpostavljen delujoč sistem za upravljanje varnosti,
ki zagotavlja, da je prevoznik zmožen pravilno ugota
vljati, oceniti, upravljati in nadzirati tveganje za zagoto
vitev varnega opravljanja dejavnosti. VIM AVIA (VIM
AIRLINES) je izjavil, da je po sklepu FATA z dne
2. novembra 2011 ustavil opravljanje prevozov v Unijo.

(44)

Na podlagi informacij, ki jih je predložil Eurocontrol, je
Odbor za varnost v zračnem prometu ugotovil, da so vsi
trije letalski prevozniki, VIM AVIA (VIM AIRLINES),
YAKUTIA in TATARSTAN AIRLINES, po 2. novembru
2011 še naprej opravljali lete v EU. Odbor za varnost v
zračnem prometu je bil obveščen tudi, da je en letalski
prevoznik, AERO RENT, katerega spričevalo so FATA
preklicali, opravljal komercialne lete iz EU po datumu
sklepa o preklicu.

(45)

Na podlagi teh informacij je bila Komisija prisiljena od
FATA zahtevati takojšnje pojasnilo za pridobitev zagoto
vila, da se različni izvršilni ukrepi (preklic spričevala in
omejitve pri opravljanju dejavnosti) v zvezi z ruskimi
letalskimi prevozniki učinkovito izvajajo.

(46)

Komisija in Odbor za varnost v zračnem prometu sta po
tem, ko sta pregledala dokumentacijo, ki jo je predložil ta
letalski prevoznik, in poslušala njegove predstavitve v
Odboru za varnost v zračnem prometu, izrazila dvome,
da je VIM AVIA (VIM AIRLINES) sposoben ponovno
izvajati dejavnosti v Evropski uniji, dokler ne bosta
prejela potrebnih dokumentiranih dokazov, da je v celoti
izvedel popravne ukrepe za trajnostno odpravo pomanj
kljivosti, ki so jih odkrili SAFA in stalne nadzorne dejav
nosti FATA.

(47)

Komisija je 10. novembra 2011 zahtevala informacije od
FATA, 14. novembra 2011 pa je prejela zagotovila, da so
dejavnosti zadevnih letalskih prevoznikov v Uniji učinko
vito omejene, dokler ne dokažejo, da so učinkovito traj
nostno odpravili vse pomanjkljivosti, ki so jih odkrili
SAFA in stalne nadzorne dejavnosti FATA. FATA so
14. novembra predložili dokumentirane dokaze, ki potr
jujejo, da bodo dejavnosti letalskega prevoznika VIM
AVIA (VIM AIRLINES) ostale omejene do 1. aprila
2012 in da so dejavnosti vseh ostalih petih ruskih letal
skih prevoznikov omejene, dokler ne dokažejo FATA, da
so učinkovito rešili vsa varnostna vprašanja, ki so se
pojavila pri preverjanju na ploščadi s strani SAFA.
FATA so tudi potrdili, da sprejemajo potrebne ukrepe
za zagotavljanje, da vsi letalski prevozniki, za katere
veljajo operativne omejitve, učinkovito upoštevajo odlo
čitve FATA.

Oba letalska prevoznika sta bila 8. novembra 2011 zasli
šana s strani Odbora za varnost v zračnem prometu in
sta pripravila predstavitev, s katero sta pokazala, da sta
odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene med pregledi na
ploščadi v okviru SAFA. Oba letalska prevoznika sta
izjavila, da sta po sklepu FATA z dne 2. novembra
2011 ustavila opravljanje prevozov v Unijo.

Komisija je glede letalskega prevoznika VIM AVIA (VIM
AIRLINES) opozorila FATA na dve vprašanji, ki vzbujata
pomisleke glede učinkovitega upoštevanja zadevnih
varnostnih standardov s strani letalskega prevoznika in
izhajata iz dopisa pristojnih organov Francije, naslovlje
nega na FATA po pregledu na francoskem letališču (1), s
katerim so bile ugotovljene številne velike in resne
pomanjkljivosti, ki vplivajo na varnost opravljanja dejav
nosti in so bile razlog za prepoved letenja zrakoplova in
omejitve, ki so jih ti organi naložili za povratni let, ter
preklic 24. maja 2011 odobritve za vzdrževanje, ki jo je
temu letalskemu prevozniku izdala EASA (EASA
145.0410), po začasnem preklicu 24. septembra 2010
zaradi neprimerne odprave pomanjkljivosti s strani VIM
AVIA (VIM AIRLINES) v skladu z zadevno zakono
dajo (2). Neodpravljene pomanjkljivosti, zaradi katerih je
bila preklicana odobritev za vzdrževanje, so potrdile
težave na področju plovnosti, ki so bile ugotovljene
med različnimi pregledi SAFA na letališčih Unije (3), zlasti
tiste v zvezi z neodkritimi napakami ali poškodbami in
znanimi napakami ali poškodbami, ki niso bile predmet
ocenjevanja ali nadzora, ter napakami ali poškodbami
zunaj sprejemljivih omejitev vzdrževanja.

(1) DGAC/F-2011-2145.
(2) Uredba Komisije (ES) št. 2042/2003, UL L 315, 28. 11. 2003, str. 1.
(3) SDAT-2011-0058; ENAC-IT-2011-0027; ENAC-IT-2011-0180;
SCCA-2010-0002;
GDCA-2010-0028;
AESA-E-2010-0922;
CAAHUN-2011-0023; ENAC-IT-2011-0510; AESA-E-2010-0690;
ENAC-IT-2010-0649; LBA/D-2011-0594; CAA-NL-2011-0143;
DGAC/F-2011-2145; ENAC-IT-2010-0796; CAA-NL-2011-0141;
SCCA-2011-0009;
CAA-N-2011-0013;
ENAC-IT-2011-0020;
ENAC-IT-2011-0103; GDCA-2011-0029; SAFA-BUL-2011-0064;
SAFA-DGAC/F-2011-0445; SAFA-BUL-2011-0015;
HCAAGR2011-0039; ENAC-IT-2011-0092; LBA/D-2010-1312; BUL-20100105; SCCA-2010-0008; CAA-SR-2011-0044; HCAAGR-20100397; DGAC/F-2010-2689; HCAAGR-2010-0414
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(48)

Glede na dokumentacijo, ki so jo predložili FATA, se
ocenjuje, da na tej stopnji v skladu s skupnimi merili
niso potrebni nadaljnji ukrepi glede VIM AVIA (VIM
AIRLINES). Komisija bo marca 2012 ponovno pregledala
rezultate tega zračnega prevoznika v Odboru za varnost
v zračnem prometu.

(49)

Odbor za varnost v zračnem prometu je izrazil željo po
nadaljevanju konstruktivnega dialoga s FATA o vseh
zadevah, ki vplivajo na varnost. Komisija in Odbor za
varnost v zračnem prometu bosta natančno spremljala
rezultate zračnih prevoznikov, katerih dejavnosti v Uniji
so omejili FATA, da bi lahko ponovno začeli z dejav
nostmi takoj, ko dokažejo, da so učinkovito odpravili vse
pomanjkljivosti, ugotovljene pri preverjanjih na ploščadi,
ki se izvajajo v EU. Komisija in Odbor za varnost v
zračnem prometu si bosta še naprej prizadevala za traj
nostno odpravo kakršnega koli neupoštevanja predpisov
glede varnosti, odkritega med preverjanji na ploščadi s
strani SAFA, in sicer z nadaljnjimi tehničnimi posveto
vanju s FATA. Medtem bodo države članice še naprej
preverjale, ali ruski letalski prevozniki dejansko upošte
vajo zadevne varnostne standarde, pri čemer bodo dale
prednost pregledom zrakoplovov teh prevoznikov na
ploščadi v skladu z Uredbo (ES) št. 351/2008, Komisija
pa bo natančno spremljala ukrepe, ki jih sprejemajo.

Jordan Aviation
(50)

Na podlagi analize rezultatov pregledov SAFA, ki so bili
opravljeni pri določenih letalskih prevoznikih, certifici
ranih v Hašemitski kraljevini Jordaniji od leta 2010
naprej, je Komisija 1. septembra 2011 začela posveto
vanja s pristojnimi organi za civilno letalstvo Hašemitske
kraljevine Jordanije (CARC), da bi dobila zagotovila, da so
bile pomanjkljivosti glede varnosti, ki so bile odkrite med
temi pregledi SAFA, trajnostno odpravljene oz., kjer se to
še ni zgodilo, da so bili sprejeti ustrezni ukrepi za zmanj
šanje ugotovljenih tveganj glede varnosti.

(51)

CARC v svojem odgovoru z dne 19. septembra 2011
niso podali jasnega dokaza, da so zadevni letalski prevoz
niki učinkovito izvedli popravne in preventivne ukrepe.
Poleg tega je pomanjkanje informacij v zvezi z analizo
temeljnih vzrokov za pomanjkljivosti glede varnosti
skupaj s čedalje slabšimi rezultati pregledov SAFA pri
več letalskih prevoznikih, certificiranih v Hašemitski
kraljevini Jordaniji, sprožilo nekatera vprašanja glede
sposobnosti pristojnih organov te države, da ustrezno
trajno nadzirajo zračne prevoznike, ki jih je certificirala.

(52)

Komisija je 6. oktobra 2011 zahtevala nadaljnje informa
cije in 21. oktobra 2011 povabila CARC na sestanek v
Bruselj, da bi pojasnili zgoraj navedena vprašanja. Med
tem sestankom so CARC navedli vrsto ukrepov, ki so jih
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te organi začeli septembra 2011, da bi okrepili nadzor
nad zračnimi prevozniki, certificiranimi v Jordaniji, in
zagotovili, da bi bili rezultati preverjanj na ploščadi, izve
deni v okviru evropskega programa presoje varnosti tujih
zrakoplovov (SAFA), ustrezno upoštevani pri nadzoru
jordanskih zračnih prevoznikov, tako da bi bile pomanj
kljivosti glede varnosti, ugotovljene med pregledi, trajno
stno odpravljene. Vendar na tem sestanku niso bili dovolj
pojasnjeni rezultati zračnega prevoznika Jordan Aviation,
kar zadeva varnost.

(53)

V primeru Jordan Aviation poročila SAFA kažejo znatne
pomanjkljivosti pri upravljanju plovnosti in dejavnosti
zrakoplova vrste Boeing B-767. Zlasti po pregledu
B767, reg št. JY-JAG, v Franciji (1) v okviru SAFA se je
moral zrakoplov zaradi resnih pomanjkljivosti glede
plovnosti vrniti prazen, da bi se izvedli sanacijski vzdrže
valni ukrepi. Število ugotovljenih pomanjkljivosti pri
posameznem pregledu SAFA ter ponavljajoče se pomanj
kljivosti v zvezi z varnostjo od leta 2010 naprej kažejo
na resne pomisleke glede varnosti. Zaradi tega so bili
CARC in prevoznik Jordan Aviation pozvani, naj
novembra 2011 pripravijo predstavitve v Odboru za
varnost v zračnem prometu.

(54)

Med zaslišanjem, ki ga je izvedel Odbor za varnost v
zračnem prometu 9. novembra 2011, so CARC in Jordan
Aviation priznali koristi posvetovanj s Komisijo, na
katerih so sodelovali EASA in države članice. Ta posve
tovanja so sprožila pripravo akcijskega načrta popravnih
ukrepov s strani obeh organizacij, ki naj bi obravnaval
pomanjkljivosti glede varnosti, ki so bile odkrite med
pregledi SAFA, ter pomanjkljivosti, ugotovljene pri
lastnih notranjih postopkih. Odbor je priznal prizade
vanja za trajnostne odpravo pomanjkljivosti glede
varnosti in upošteval zavezo CARC in Jordan Aviation,
da bodo v celoti izvajali svoj načrt, kot je bilo predsta
vljeno med zaslišanjem.

(55)

Odbor je pozdravil spodbudne ukrepe zračnega prevoz
nika, vendar hkrati izrazil svojo zaskrbljenost glede
sedanje zmogljivosti Jordan Aviation, da zmanjša
tveganja glede varnosti v zvezi s komercialnimi dejav
nostmi z zrakoplovom vrste Boeing B-767. Ob upošte
vanju številnih in ponavljajočih se pomanjkljivosti glede
varnosti, odkritih med pregledi na ploščadi zrakoplova
vrste Boeing B-767, ki ga upravlja Jordan Aviation,
nezmožnosti družbe, da bi do zdaj izvedla ustrezni
akcijski načrt popravnih in preventivnih ukrepov, ter
pomanjkljivega izvajanja ustreznega nadzora glede
varnosti s strani CARC, se na podlagi skupnih meril
ocenjuje, da je treba Jordan Aviation uvrstiti v Prilogo
B, za njegove dejavnosti pa morajo veljati omejitve, da
se izključijo vsi zrakoplovi vrste Boeing B-767. Zračnemu

(1) DGAC/F-2011-269.
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postopek za odpravo registracije zrakoplova HR-AVN iz
nacionalnega registra Hondurasa in Rollins Air ne sme
več upravljati zgoraj navedenega zrakoplova. Vendar
Rollins Air uporablja več zrakoplovov te vrste in v
zvezi z zgoraj navedenimi vprašanji niso bile predsta
vljene nobene nadaljnje informacije.

prevozniku bi moralo biti dovoljeno leteti v Unijo z
drugimi vrstami zrakoplova na podlagi spričevala letal
skega prevoznika, kot je navedeno v Prilogi B.

(56)

(57)

Države članice spodbujajo Komisijo, naj nadaljuje s
posvetovanji s pristojnimi organi v Hašemitski kraljevini
Jordaniji, da bi zagotovila, da ti organi učinkovito izva
jajo te mednarodne varnostne standarde ter da so vsi
popravni in preventivni ukrepi, ki jih izvajajo vsi zadevni
zračni prevozniki, dolgoročno trajnostni. Istočasno bodo
države članice nadalje preverjale dejansko upoštevanje
ustreznih varnostnih standardov, tako da bodo dale pred
nost preverjanjem na ploščadi, ki jih je treba v skladu z
Uredbo (ES) št. 351/2008 opraviti na zrakoplovih tega
letalskega prevoznika.

Komisija je pripravljena podpreti prizadevanja CARC in
Jordan Aviation z ocenjevalnim obiskom v sodelovanju
držav članic in EASA, da bi preverila rezultate Jordan
Aviation glede varnosti ter napredek CARC na področju
nadzora zračnih operaterjev, certificiranih v Hašemitski
kraljevini Jordaniji.
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(61)

Odbor je upošteval, da je Zvezna uprava za letalstvo
ZDA uvrstila Honduras v kategorijo 2 programa IASA
ZDA ter navedla, da znotraj pristojnih organov Hondu
rasa obstajajo sistemske pomanjkljivosti, da bi lahko
učinkovito izvajali certificiranje in obveznosti nadzora
zračnih prevoznikov, ki so pod njihovo regulativno
kontrolo.

(62)

Posledično je na podlagi skupnih meril ocenjeno, da bi
moral biti Rollins Air vključen v Prilogo A po predložitvi
dokazov, da so bile pomanjkljivosti iz standardnega
poročila, ki ga je izdal francoski pristojni organ, odpra
vljene.

Letalski prevozniki iz Republike Kongo
Rollins Air
(58)

(59)

(60)

(63)

Komisija je začela uradna posvetovanja z družbo Rollins
Air, ki so jo certificirali pristojni organi Hondurasa, in
sicer na podlagi informacij, ki so jih prejeli od pristojnih
organov Francije glede njihove odločitve o zavrnitvi
prometnih pravic temu letalskemu prevozniku do
odprave pomanjkljivosti glede varnosti, ugotovljenih
med tehnično oceno iz tehničnega vprašalnika in doda
tnih informacij, ki jih je predložil Rollins Air za prido
bitev dovoljenja za pristajanje (izdaja t. i. standardnega
poročila SAFA).

Družba je bila pozvana, naj pojasni naslednja vprašanja
in jih 8. novembra 2011 predstavi Odboru za varnost v
zračnem prometu: a) dokaz, da se je izvajal program za
analizo podatkov o letu v skladu z določbami ICAO; b)
dokaz, da je bila Francija, vključno z njenimi čezmor
skimi območji, del območja, kjer je dovoljeno izvajanje
dejavnosti zrakoplova vrste L1011-500, registriranega
pod HR-AVN, kakor je to izvajanje dejavnosti odobril
njen pristojni organ; c) dokaz, da so piloti, ki sodelujejo
pri nameravanem letu, v zadnjih 12 mesecih opravili
potrebno preverjanje usposobljenosti in d) da je bila
letalska posadka, ki jo predlaga zračni prevoznik, nad
starostnimi mejami, ki jih je sprejel ICAO.

Niti Rollins Air niti pristojni organ Hondurasa (DGAC)
nista bila prisotna v Odboru za varnost v zračnem
prometu. DGAC je pooblastil diplomatsko predstavništvo
Hondurasa v Kraljevini Belgiji, naj 9. novembra 2011
Odboru za varnost v zračnem prometu sporoči njegovo
uradno stališče v skladu s katerim je DGAC začel

Pristojni organi Republike Kongo (ANAC) so sporočili, da
je bilo 23. septembra 2011 izdano novo spričevalo letal
skega prevoznika Equatorial Congo Airlines S.A., ne da bi
pri tem dokazali, da certifikacija in nadzor tega letalskega
prevoznika v celoti potekata v skladu z veljavnimi
mednarodnimi varnostnimi standardi. Zato se na podlagi
splošnih meril ocenjuje, da je treba prevoznika Equatorial
Congo Airlines S.A. tudi vključiti v Prilogo A.

Letalski
Kongo
(64)

prevozniki

iz

Demokratične

republike

Obstaja preverjen dokaz, da so pristojni organi Demo
kratične republike Kongo (AAC) izdali novo spričevalo
zračnemu prevozniku Stellar Airways, medtem ko ni
nobenega dokaza, da sta certifikacija in nadzor tega
zračnega prevoznika v celoti skladna z veljavnimi medna
rodnimi varnostnimi standardi. Zato se na podlagi
splošnih meril ocenjuje, da je treba prevoznika Afric
Aviation tudi vključiti v Prilogo A.

Letalski prevozniki s Filipinov
(65)

Komisija je bila obveščena, da so pristojni organi s Fili
pinov (CAAP) izdali novo spričevalo zračnim prevoz
nikom, kot sta Aeromajestic in Interisland Airlines.
CAAP niso odgovorili na zahtevek Komisije po informa
cijah, ki je bil poslan 26. oktobra 2011 v zvezi z veljav
nostjo certifikatov, ki jih imata ti družbi, in niso nadalje
dokazali, da sta njuna certifikacija in nadzor v skladu z
veljavnimi mednarodnimi varnostnimi standardi. Zato se
na podlagi splošnih meril ocenjuje, da je treba ta dva
prevoznika tudi vključiti v Prilogo A.
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Splošne ugotovitve glede drugih prevoznikov, vklju
čenih v prilogah A in B
(66)

Ne glede na svoje izrecne zahteve Komisija do zdaj ni
prejela dokazil o tem, da drugi letalski prevozniki, vklju
čeni na seznam Skupnosti, ki je bil posodobljen
19. aprila 2011, in organi, odgovorni za regulativni
nadzor nad temi prevozniki, v celoti izvajajo ustrezne
popravne ukrepe. Zato se na podlagi skupnih meril
ocenjuje, da mora za te letalske prevoznike še naprej
veljati prepoved opravljanja letov (Priloga A) ali omejitve
pri opravljanju letov (Priloga B), odvisno od primera.
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SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Uredba Sveta (ES) št. 474/2006 se spremeni:
1. Priloga A se nadomesti z besedilom iz Priloge A k tej uredbi.
2. Priloga B se nadomesti z besedilom iz Priloge B k tej uredbi.
Člen 2

(67)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
Odbora za varnost v zračnem prometu –

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske
unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s
Pogodbama.

V Bruslju, 21. novembra 2011
Za Komisijo
V imenu predsednika
Joaquín ALMUNIA

Podpredsednik
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PRILOGA A
SEZNAM LETALSKIH PREVOZNIKOV, ZA KATERE VELJA PREPOVED VSEH LETOV V EU (1)
Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na
spričevalu letalskega prevoznika (in njegovo tržno ime, če je
drugačno)

Številka spričevala letalskega
prevoznika (AOC) ali številka
operativne licence

Oznaka letalske družbe
ICAO

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Republika Gana

ROLLINS AIR

HR-005

RAV

Honduras

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

neznana

VRB

Ruandska republika

Država operaterja

Islamska republika Afganistan

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi
Afganistana, odgovorni za regulativni nadzor,
vključno z:
ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Islamska republika Afganistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Islamska republika Afganistan

PAMIR AIRLINES

neznana

PIR

Islamska republika Afganistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Islamska republika Afganistan

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi
Angole, odgovorni za regulativni nadzor, razen
prevoznika TAAG Angola Airlines, vključenega v
Prilogo B, vključno z:

Republika Angola

AEROJET

AO 008-01/11

neznana

Republika Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Republika Angola

AIR GICANGO

009

neznana

Republika Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Republika Angola

AIR NAVE

017

neznana

Republika Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

neznana

Republika Angola

DIEXIM

007

neznana

Republika Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

neznana

Republika Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republika Angola

HELIANG

010

neznana

Republika Angola

_____________
(1) Letalskim prevoznikom iz Priloge A se lahko dovoli uveljavljanje prometnih pravic z uporabo zrakoplovov, zakupljenih skupaj s
posadko od letalskega prevoznika, za katerega prepoved opravljanja letov ne velja, če so izpolnjeni ustrezni varnostni standardi.
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Številka spričevala letalskega
prevoznika (AOC) ali številka
operativne licence

Oznaka letalske družbe
ICAO

HELIMALONGO

AO 005-01/11

neznana

Republika Angola

MAVEWA

016

neznana

Republika Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Republika Angola

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi
Benina, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z:

Država operaterja

Republika Benin

AERO BENIN

PEA No
014/MDCTTTATPPR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Republika Benin

AFRICA AIRWAYS

neznana

AFF

Republika Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/
MDCTTTATP-PR/DEA/
SCS

ni podatka

Republika Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTPPR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Republika Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No
013/MDCTTTATPPR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republika Benin

COTAIR

PEA No
015/MDCTTTATPPR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republika Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/
MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republika Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No
016/MDCTTTATPPR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republika Benin

Republika Kongo

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi
Republike Kongo, odgovorni za regulativni nadzor,
vključno z:
AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republika Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republika Kongo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

neznana

Republika Kongo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

neznana

Republika Kongo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

neznana

Republika Kongo

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi
Demokratične republike Kongo (DRK), odgovorni za
regulativni nadzor, vključno z:

Demokratična
(DRK)

republika

Kongo

L 303/26

SL

Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na
spričevalu letalskega prevoznika (in njegovo tržno ime, če je
drugačno)

Uradni list Evropske unije

Številka spričevala letalskega
prevoznika (AOC) ali številka
operativne licence

Oznaka letalske družbe
ICAO

22.11.2011

Država operaterja

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/
051/09

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/
036/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/
031/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/
029/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/
028/08

BUL

Demokratična republika Kongo (DRK)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/
0090/2006

BRV

Demokratična republika Kongo (DRK)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/
048/09

ABB

Demokratična republika Kongo (DRK)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/
052/09

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/
026/08

CER

Demokratična republika Kongo (DRK)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/
0050/2006

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/
083/2009

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/
035/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/
0032/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/
003/08

EWS

Demokratična republika Kongo (DRK)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/
037/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/
027/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/
053/09

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/
0051/2006

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/
045/09

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

22.11.2011

SL

Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na
spričevalu letalskega prevoznika (in njegovo tržno ime, če je
drugačno)

Uradni list Evropske unije

Številka spričevala letalskega
prevoznika (AOC) ali številka
operativne licence

L 303/27

Oznaka letalske družbe
ICAO

Država operaterja

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/
038/08

ALX

Demokratična republika Kongo (DRK)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/
033/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/
042/09

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/
001/2011

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Podpis ministra (odlok
št. 78/205)

LCG

Demokratična republika Kongo (DRK)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/
TVC/04008

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/
034/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/
025/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/
030/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

STELLAR AIRWAYS

AAC/DG/DTA/TM/
787/2011

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/
050/09

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/
044/09

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/
046/09

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/
024/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/
039/08

WDA

Demokratična republika Kongo (DRK)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/
049/09

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Džibuti

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi
Džibutija, odgovorni za regulativni nadzor, vključno
z:
DAALLO AIRLINES

neznana

DAO

Džibuti
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Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na
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prevoznika (AOC) ali številka
operativne licence

Oznaka letalske družbe
ICAO

22.11.2011

Država operaterja

Ekvatorialna Gvineja

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi
Ekvatorialne Gvineje, odgovorni za regulativni
nadzor, vključno z:
CRONOS AIRLINES

neznana

neznana

Ekvatorialna Gvineja

CEIBA INTERCONTINENTAL

neznana

CEL

Ekvatorialna Gvineja

EGAMS

neznana

EGM

Ekvatorialna Gvineja

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/
DGAC/SOPS

EUG

Ekvatorialna Gvineja

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

ni podatka

Ekvatorialna Gvineja

GETRA – GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES
AEREOS

739

GET

Ekvatorialna Gvineja

GUINEA AIRWAYS

738

ni podatka

Ekvatorialna Gvineja

STAR EQUATORIAL AIRLINES

neznana

neznana

Ekvatorialna Gvineja

UTAGE – UNION DE TRANSPORTE AEREO DE GUINEA
ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatorialna Gvineja

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi
Indonezije, odgovorni za regulativni nadzor, razen
prevoznikov Garuda Indonesia, Airfast Indonesia,
Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua,
Indonesia Air Asia in Metro Batavia, vključno z:

Republika Indonezija

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

neznana

Republika Indonezija

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

neznana

Republika Indonezija

ASCO NUSA AIR

135-022

neznana

Republika Indonezija

ASI PUDJIASTUTI

135-028

neznana

Republika Indonezija

AVIASTAR MANDIRI

135-029

neznana

Republika Indonezija

DABI AIR NUSANTARA

135-030

neznana

Republika Indonezija

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republika Indonezija

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republika Indonezija

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republika Indonezija

EASTINDO

135-038

neznana

Republika Indonezija

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republika Indonezija

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Republika Indonezija

22.11.2011
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Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na
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drugačno)

Uradni list Evropske unije

L 303/29

Številka spričevala letalskega
prevoznika (AOC) ali številka
operativne licence

Oznaka letalske družbe
ICAO

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

neznana

Republika Indonezija

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

neznana

Republika Indonezija

KAL STAR

121-037

KLS

Republika Indonezija

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republika Indonezija

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republika Indonezija

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Republika Indonezija

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

neznana

Republika Indonezija

MEGANTARA

121-025

MKE

Republika Indonezija

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republika Indonezija

MIMIKA AIR

135-007

neznana

Republika Indonezija

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

neznana

Republika Indonezija

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

neznana

Republika Indonezija

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

neznana

Republika Indonezija

NYAMAN AIR

135-042

neznana

Republika Indonezija

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republika Indonezija

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

neznana

Republika Indonezija

PURA WISATA BARUNA

135-025

neznana

Republika Indonezija

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republika Indonezija

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Republika Indonezija

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

neznana

Republika Indonezija

SKY AVIATION

135-044

neznana

Republika Indonezija

SMAC

135-015

SMC

Republika Indonezija

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republika Indonezija

SURVEI UDARA PENAS

135-006

neznana

Republika Indonezija

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

neznana

Republika Indonezija

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republika Indonezija

TRAVIRA UTAMA

135-009

neznana

Republika Indonezija

Država operaterja
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SL

Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na
spričevalu letalskega prevoznika (in njegovo tržno ime, če je
drugačno)

Uradni list Evropske unije

22.11.2011

Številka spričevala letalskega
prevoznika (AOC) ali številka
operativne licence

Oznaka letalske družbe
ICAO

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republika Indonezija

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republika Indonezija

UNINDO

135-040

neznana

Republika Indonezija

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republika Indonezija

Država operaterja

Republika Kazahstan

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi
Kazahstana, odgovorni za regulativni nadzor, razen
prevoznika Air Astana, vključno z:
AERO AIR COMPANY

AK-0429-10

ILK

Republika Kazahstan

AIR ALMATY

AK-0409-09

LMY

Republika Kazahstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0412-10

RTR

Republika Kazahstan

AK SUNKAR AIRCOMPANY

AK-0396-09

AKS

Republika Kazahstan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Republika Kazahstan

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Republika Kazahstan

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Republika Kazahstan

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0435-10

SAP

Republika Kazahstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0383-09

BBS

Republika Kazahstan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0428-10

BEK

Republika Kazahstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0415-10

BRY

Republika Kazahstan

COMLUX

AK-0399-09

KAZ

Republika Kazahstan

DETA AIR

AK-0417-10

DET

Republika Kazahstan

EAST WING

AK-0411-09

EWZ

Republika Kazahstan

EASTERN EXPRESS

AK-0427-10

LIS

Republika Kazahstan

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Republika Kazahstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0389-09

KZE

Republika Kazahstan

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Republika Kazahstan

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Republika Kazahstan

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Republika Kazahstan

JET AIRLINES

AK-0419-10

SOZ

Republika Kazahstan

22.11.2011
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Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na
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L 303/31

Številka spričevala letalskega
prevoznika (AOC) ali številka
operativne licence

Oznaka letalske družbe
ICAO

JET ONE

AK-0433-10

JKZ

Republika Kazahstan

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Republika Kazahstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0349-09

KUY

Republika Kazahstan

KAZAIRWEST

AK-0404-09

KAW

Republika Kazahstan

KAZAVIASPAS

AK-0405-09

KZS

Republika Kazahstan

MEGA AIRLINES

AK-0424-10

MGK

Republika Kazahstan

MIRAS

AK-0402-09

MIF

Republika Kazahstan

PRIME AVIATION

AK-0393-09

PKZ

Republika Kazahstan

SAMAL AIR

AK-0407-09

SAV

Republika Kazahstan

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0426-10

SAH

Republika Kazahstan

SEMEYAVIA

AK-400-09

SMK

Republika Kazahstan

SCAT

AK-0420-10

VSV

Republika Kazahstan

SKYBUS

AK-0432-10

BYK

Republika Kazahstan

SKYJET

AK-0398-09

SSR

Republika Kazahstan

UST-KAMENOGORSK / AIR DIVISION OF EKA

AK-0440-11

UCK

Republika Kazahstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Republika Kazahstan

Država operaterja

Kirgiška republika

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi
Kirgiške republike, odgovorni za regulativni nadzor,
vključno z:
AIR MANAS

17

MBB

Kirgiška republika

ASIAN AIR

36

AZZ

Kirgiška republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiška republika

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Kirgiška republika

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgiška republika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgiška republika

DAMES

20

DAM

Kirgiška republika

EASTOK AVIA

15

EGP

Kirgiška republika

ITEK AIR

04

IKA

Kirgiška republika

SL
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Uradni list Evropske unije

Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na
spričevalu letalskega prevoznika (in njegovo tržno ime, če je
drugačno)

22.11.2011

Številka spričevala letalskega
prevoznika (AOC) ali številka
operativne licence

Oznaka letalske družbe
ICAO

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgiška republika

KIRGIZIJA

03

LYN

Kirgiška republika

KIRGIZIJA AIRLINE

neznana

KGA

Kirgiška republika

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kirgiška republika

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgiška republika

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgiška republika

VALOR AIR

07

VAC

Kirgiška republika

Država operaterja

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi
Liberije, odgovorni za regulativni nadzor

Liberija

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi
Gabonske republike, pristojni za regulativni nadzor,
razen prevoznikov Gabon Airlines, Afrijet in SN2AG,
vključenih v Prilogo B, vključno z:

Gabonska republika

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANACG/DSA

neznana

Gabonska republika

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANACG/DSA

RVS

Gabonska republika

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANACG/DSA

LGE

Gabonska republika

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANACG/DSA

NRG

Gabonska republika

SCD AVIATION

005/MTAC/ANACG/DSA

SCY

Gabonska republika

SKY GABON

009/MTAC/ANACG/DSA

SKG

Gabonska republika

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANACG/DSA

neznana

Gabonska republika

Republika Mavretanija

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi
Republike Mavretanije, odgovorni za regulativni
nadzor, vključno z:
MAURITANIA AIRWAYS

MTW

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi
Republike Mozambik, odgovorni za regulativni
nadzor, vključno z:
MOZAMBIQUE
MOÇAMBIQUE

AIRLINES

–

LINHAS

AEREAS

DE

Republika Mavretanija
Republika Mozambik

MOZ-01/2010

LAM

Republika Mozambik

22.11.2011
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Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na
spričevalu letalskega prevoznika (in njegovo tržno ime, če je
drugačno)

Uradni list Evropske unije

L 303/33

Številka spričevala letalskega
prevoznika (AOC) ali številka
operativne licence

Oznaka letalske družbe
ICAO

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

02/2010

MXE

Republika Mozambik

TRANS AIRWAYS/KAYA AIRLINES

03/2010

neznana

Republika Mozambik

HELICOPTEROS CAPITAL

neznana

neznana

Republika Mozambik

CFA MOZAMBIQUE

neznana

neznana

Republika Mozambik

UNIQUE AIR CHARTER

neznana

neznana

Republika Mozambik

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

neznana

neznana

Republika Mozambik

SAFARI AIR

neznana

neznana

Republika Mozambik

ETA AIR CHARTER LDA

04/2010

neznana

Republika Mozambik

EMILIO AIR CHARTER LDA

05/2010

neznana

Republika Mozambik

CFM-TTA SA

07/2010

neznana

Republika Mozambik

AERO-SERVICOS SARL

08/2010

neznana

Republika Mozambik

VR CROPSPRAYERS LDA

06/2010

neznana

Republika Mozambik

Država operaterja

Republika Filipini

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi
Republike Filipini, odgovorni za regulativni nadzor,
vključno z:
AEROMAJESTIC

neznana

neznana

Republika Filipini

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

2010030

neznana

Republika Filipini

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Republika Filipini

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

neznana

Republika Filipini

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

2010027

neznana

Republika Filipini

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

neznana

Republika Filipini

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

neznana

Republika Filipini

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

neznana

Republika Filipini

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

neznana

Republika Filipini

BEACON

neznana

neznana

Republika Filipini

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

neznana

Republika Filipini

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

neznana

Republika Filipini

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Republika Filipini

L 303/34
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22.11.2011

Številka spričevala letalskega
prevoznika (AOC) ali številka
operativne licence

Oznaka letalske družbe
ICAO

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

neznana

Republika Filipini

CM AERO

4AN2000001

neznana

Republika Filipini

CORPORATE AIR

neznana

neznana

Republika Filipini

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

neznana

Republika Filipini

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

neznana

Republika Filipini

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

neznana

Republika Filipini

HUMA CORPORATION

2009014

neznana

Republika Filipini

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

neznana

Republika Filipini

INTERISLAND

neznana

neznana

Republika Filipini

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Republika Filipini

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

neznana

Republika Filipini

LION AIR, INCORPORATED

2009019

neznana

Republika Filipini

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

neznana

Republika Filipini

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOP
MENT SERVICES

2009016

neznana

Republika Filipini

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

neznana

Republika Filipini

OMNI AVIATION CORP.

2010033

neznana

Republika Filipini

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

PEC

Republika Filipini

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

4AN9700007

neznana

Republika Filipini

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

4AN2006001

neznana

Republika Filipini

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

PAL

Republika Filipini

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

neznana

Republika Filipini

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

neznana

Republika Filipini

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

neznana

Republika Filipini

SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR)

2009004

neznana

Republika Filipini

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

neznana

Republika Filipini

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

MNP

Republika Filipini

Država operaterja

22.11.2011
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Številka spričevala letalskega
prevoznika (AOC) ali številka
operativne licence

Oznaka letalske družbe
ICAO

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

neznana

Republika Filipini

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

neznana

Republika Filipini

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

4AN9900012

neznana

Republika Filipini

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

TCU

Republika Filipini

WORLD AVIATION, CORP.

neznana

neznana

Republika Filipini

WCC AVIATION COMPANY

2009015

neznana

Republika Filipini

YOKOTA AVIATION, INC.

neznana

neznana

Republika Filipini

ZENITH AIR, INC.

2009012

neznana

Republika Filipini

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

RIT

Republika Filipini

Država operaterja

Sao Tome in Principe

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Sao
Tomeja in Principa, odgovorni za regulativni nadzor,
vključno z:
AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

neznana

Sao Tome in Principe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Sao Tome in Principe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Sao Tome in Principe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

neznana

Sao Tome in Principe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Sao Tome in Principe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

neznana

Sao Tome in Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Sao Tome in Principe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

Sao Tome in Principe

TRANSCARG

01/AOC/2009

neznana

Sao Tome in Principe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

Sao Tome in Principe
Sierra Leone

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi
Sierre Leone, odgovorni za regulativni nadzor,
vključno z:
AIR RUM, LTD

neznana

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

neznana

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

neznana

neznana

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

neznana

ORJ

Sierra Leone
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Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na
spričevalu letalskega prevoznika (in njegovo tržno ime, če je
drugačno)
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Številka spričevala letalskega
prevoznika (AOC) ali številka
operativne licence

Oznaka letalske družbe
ICAO

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

neznana

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

neznana

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

neznana

neznana

Sierra Leone

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi
Sudana, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z:

Država operaterja

Republika Sudan

SUDAN AIRWAYS

neznana

SUD

Republika Sudan

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Republika Sudan

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Republika Sudan

ATTICO AIRLINES

023

ETC

Republika Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

Republika Sudan

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

010

SNV

Republika Sudan

ALMAJARA AVIATION

neznana

MJA

Republika Sudan

BADER AIRLINES

035

BDR

Republika Sudan

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Republika Sudan

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

Republika Sudan

GREEN FLAG AVIATION

017

neznana

Republika Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Republika Sudan

NOVA AIRLINES

001

NOV

Republika Sudan

TARCO AIRLINES

056

neznana

Republika Sudan

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi
Svazija, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z:
SWAZILAND AIRLINK

Svazi

neznana

SZL

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi
Zambije, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z:
ZAMBEZI AIRLINES

Svazi
Zambija

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambija

SL
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PRILOGA B
SEZNAM LETALSKIH PREVOZNIKOV, ZA KATERE VELJAJO OMEJITVE PRI OPRAVLJANJU LETOV V EU (1)

Naziv pravne osebe
letalskega prevoznika,
kot je naveden na
spričevalu letalskega
prevoznika (in njegovo
tržno ime, če je
drugačno)

Številka spričevala
letalskega prevoznika
(AOC)

Oznaka letalske
družbe ICAO

Država operaterja

Vrsta zrakoplova z
omejeno dejavnostjo

Registrske oznake in
serijske številke, če so na
voljo

Država registracije

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Demokratična
ljudska republika
Koreja

Vsa flota razen: 2
zrakoplovov vrste
Tu- 204

Vsa flota razen: P-632,
P-633

Demokratična
ljudska
republika
Koreja

AFRIJET (1)

002/MTAC/ANACG/DSA

ABS

Gabonska
blika

Vsa flota razen: 2
zrakoplova vrste
Falcon
50;
2
zrakoplovov vrste
Falcon 900

Vsa flota razen:
TR-LGV; TR-LGY;
TR-AFJ; TR-AFR

Gabonska republika

AIR ASTANA (2)

AK-0388-09

KZR

Kazahstan

Vsa flota razen: 2
zrakoplovov vrste
B-767, 4 zrako
plovov vrste B757, 10 zrako
plovov
vrste
A319/320/321, 5
zrakoplovov vrste
Fokker 50

Vsa flota razen:
P4-KCA, P4-KCB,
P4-EAS, P4-FAS,
P4-GAS, P4-MAS;
P4-NAS, P4-OAS,
P4-PAS, P4-SAS,
P4-TAS, P4-UAS,
P4-VAS, P4-WAS,
P4-YAS, P4-XAS;
P4-HAS, P4-IAS,
P4-JAS, P4-KAS,
P4-LAS

Aruba (Kraljevina
Nizozemska)

AIRLIFT INTERNA
TIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Republika Gana

Vsa flota razen: 2
zrakoplova vrste
DC8-63F

Vsa flota razen:
9G-TOP in 9G-RAC

Republika Gana

AIR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Vsa flota razen: 2
zrakoplovov vrste
Boeing
B-737300, 2 zrako
plovov vrste ATR
72-500, 1 zrako
plova vrste ATR
42-500, 1 zrako
plova vrste ATR
42-320
in
3
zrakoplovov vrste
DHC 6-300

Vsa flota razen:
5R-MFH, 5R-MFI,
5R-MJE, 5R-MJF,
5R-MJG, 5R-MVT,
5R-MGC, 5R-MGD,
5R-MGF

Republika
Madagaskar

06-819/TA15/DGACM

KMD

Komori

Vsa flota razen:
LET 410 UVP

Vsa flota razen:
D6-CAM (851336)

Komori

MADAGASCAR

AIR SERVICE
COMORES

repu

_____________
(1) Letalskim prevoznikom iz Priloge B se lahko dovoli uveljavljanje prometnih pravic z uporabo zrakoplovov, zakupljenih skupaj s
posadko od letalskega prevoznika, za katerega ne velja prepoved opravljanja letov, če so izpolnjeni ustrezni varnostni standardi.
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letalskega prevoznika,
kot je naveden na
spričevalu letalskega
prevoznika (in njegovo
tržno ime, če je
drugačno)
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Številka spričevala
letalskega prevoznika
(AOC)
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Oznaka letalske
družbe ICAO

Država operaterja

Vrsta zrakoplova z
omejeno dejavnostjo
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Registrske oznake in
serijske številke, če so na
voljo

Država registracije

GABON
AIRLINES (3)

001/MTAC/ANAC

GBK

Gabonska
blika

repu

Vsa flota razen: 1
zrakoplova vrste
Boeing B-767-200

Vsa flota razen:
TR-LHP

Gabonska republika

IRAN AIR (4)

FS100

IRA

Islamska republika
Iran

Vsa flota razen: 14
zrakoplovov vrste
A-300, 8 zrako
plovov vrste A310, 1 zrakoplova
B-737

Vsa flota razen:

Islamska
Iran

EP-IBA

republika

EP-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
EP-AGA

JORDAN

C002

JAV

AVIATION

Hašemitska kralje
vina Jordanija

Vsa flota razen: 8
aircraft of type
Boeing B-737, 2
aircraft of type
Airbus A-310, 1
aircraft of type
Airbus A-320

Vsa flota razen:
JY-JAB

Hašemitska kralje
vina Jordanija

JY-JAD
JY-JAN
JY-JAO
JY-JAX
JY-JAY
JY-JAP
JY-JAQ
JY-JAV
JY-JAH
JY-JAC

NOUVELLE
AIR
AFFAIRES GABON
(SN2AG)

003/MTAC/ANACG/DSA

NVS

Gabonska
blika

repu

Vsa flota razen: 1
zrakoplova vrste
Challenger CL601;
1 zrakoplova vrste
HS-125-800

Vsa flota razen:
TR-AAG, ZS-AFG

Gabonska
repu
blika; Južnoafriška
republika
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Naziv pravne osebe
letalskega prevoznika,
kot je naveden na
spričevalu letalskega
prevoznika (in njegovo
tržno ime, če je
drugačno)

TAAG
ANGOLA
AIRLINES

(1)
(2)
(3)
(4)
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Številka spričevala
letalskega prevoznika
(AOC)

001
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Oznaka letalske
družbe ICAO

DTA

Država operaterja

Republika Angola

L 303/39

Vrsta zrakoplova z
omejeno dejavnostjo

Registrske oznake in
serijske številke, če so na
voljo

Vsa flota razen: 5
zrakoplovov vrste
Boeing B-777 in
4
zrakoplovov
vrste Boeing B737-700

Vsa flota razen:
D2-TED, D2-TEE,
D2-TEF, D2-TEG,
D2-TEH, D2-TBF,
D2-TBG, D2-TBH,
D2-TBJ

Država registracije

Republika Angola

Afrijet lahko pri svojih sedanjih dejavnostih v Evropski uniji uporablja le določene zrakoplove.
Air Astana lahko pri svojih sedanjih dejavnostih v Evropski uniji uporablja le določene zrakoplove.
Gabon Airlines lahko uporablja samo navedeni zrakoplov za opravljanje svojih sedanjih dejavnosti v Evropski skupnosti.
Iran Air lahko leti v Evropsko unijo le s posebnimi zrakoplovi in pod pogoji, določenimi v uvodni izjavi (69) Uredbe (EU) št. 590/2010, UL L 170, 6.7.2010, str. 15.
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1198/2011
z dne 21. novembra 2011
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in
zelenjave
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne
22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih
trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode
(Uredba o enotni SUT) (1),
ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z
dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo
Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave
ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1)
Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:
Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstran
skih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po
katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih
držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej
uredbi –
SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe
(EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 22. novembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. novembra 2011
Za Komisijo
V imenu predsednika
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.
(2) UL L 157, 15.6.2011, str. 1.
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PRILOGA
Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave
(EUR/100 kg)
Oznaka KN

Oznaka tretjih držav

(1 )

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AL
MA
MK
TR
ZZ

51,9
47,0
57,4
86,5
60,7

0707 00 05

AL
EG
TR
ZZ

64,0
161,4
143,8
123,1

0709 90 70

MA
TR
ZZ

51,8
145,1
98,5

0805 20 10

MA
ZA
ZZ

90,5
65,5
78,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

HR
IL
JM
MA
TR
UY
ZA
ZZ

43,8
74,8
134,1
53,5
79,0
42,7
62,9
70,1

0805 50 10

TR
ZA
ZZ

57,0
43,5
50,3

0808 10 80

CA
CL
MK
NZ
TR
US
ZA
ZZ

110,8
90,0
41,0
65,3
95,1
111,2
108,7
88,9

0808 20 50

AR
CN
TR
ZA
ZZ

43,9
90,1
85,0
73,2
73,1

(1) Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga
porekla“.
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1199/2011
z dne 21. novembra 2011
o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju
sladkorja, določenih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 971/2011, za tržno leto 2011/12
2011/12 so bile določene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) št. 971/2011 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile
nazadnje spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
št. 1166/2011 (4).

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne
22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih
trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode
(„Uredba o enotni SUT“) (1),
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne
30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi drža
vami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega
pododstavka člena 36(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli
in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je
treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s
pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz
člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Izvedbeno
uredbo (EU) št. 971/2011 za tržno leto 2011/12, se spremenijo
v skladu s Prilogo k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 22. novembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 21. novembra 2011
Za Komisijo
V imenu predsednika
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.
(2) UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3) UL L 254, 30.9.2011, str. 12.
(4) UL L 297, 16.11.2011, str. 59.
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PRILOGA
Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako
KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 22. novembra 2011
(EUR)
Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto
zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

41,78

0,00

(1)

41,78

2,37

1701 12 10 (1)

41,78

0,00

1701 12 90 (1)

41,78

2,07

1701 91 00 (2)

45,89

3,70

1701 99 10 (2)

45,89

0,57

(2)

45,89

0,57

1702 90 95 (3)

0,46

0,24

1701 11 90

1701 99 90

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto
zadevnega proizvoda

(1) Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.
(2) Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.
(3) Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.
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SKLEPI
SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 15. novembra 2011
o spremembah Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB
(ECB/2011/19)
(2011/749/EU)
IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
člena 127(2) Pogodbe,
ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in
Evropske centralne banke ter zlasti člena 11.6 ter členov 17, 22
in 23 Statuta,
ob upoštevanju Smernice ECB/2007/2 z dne 26. aprila 2007 o
transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času
(TARGET2) (1) in zlasti člena 6(2) Smernice,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Smernica ECB/2007/2 je bila spremenjena s Smernico
ECB/2011/15 z dne 14. oktobra 2011 o spremembah
Smernice ECB/2007/2 o transevropskem sistemu bruto
poravnave v realnem času (TARGET2) (2), da bi se med
drugim (a) med merila, na podlagi katerih bo prijava za
udeležbo v sistemu TARGET2 zavrnjena in na podlagi
katerih se lahko udeleženca začasno ali trajno izključi
iz udeležbe v sistemu TARGET2 oziroma se mu začasno
ali trajno zavrne dostop do posojila čez dan ali se mu to
udeležbo oziroma dostop omeji, vključili „razlogi
skrbnega in varnega poslovanja“ in (b) odrazile nove
zahteve za udeležence v sistemu TARGET2 v povezavi
z upravnimi in omejevalnimi ukrepi, uvedenimi na
podlagi členov 75 in 215 Pogodbe.

(1) UL L 237, 8.9.2007, str. 1.
(2) UL L 279, 26.10.2011, str. 5.

(2)

Prilogo k Sklepu ECB/2007/7 z dne 24. julija 2007 o
pogojih za sistem TARGET2-ECB (3) je zato treba spre
meniti, da bi se v pogoje za sistem TARGET2-ECB vklju
čili nekateri elementi Smernice ECB/2011/15 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Spremembe pogojev za sistem TARGET2-ECB
Priloga k Sklepu ECB/2007/7, ki vsebuje pogoje za sistem
TARGET2-ECB, se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati 21. novembra 2011.

V Frankfurtu na Majni, 15. novembra 2011

Predsednik ECB
Mario DRAGHI

(3) UL L 237, 8.9.2007, str. 71.
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PRILOGA
Priloga k Sklepu ECB/2007/7 se spremeni:
1. V členu 1 se naslednji opredelitvi nadomestita, kot sledi:
„— ‚payee‘, except where used in Article 33, means a TARGET2 participant whose PM account will be credited as a
result of a payment order being settled,
— ‚payer‘, except where used in Article 33, means a TARGET2 participant whose PM account will be debited as a
result of a payment order being settled,“.
2. Člen 6(4)(c) se nadomesti z naslednjim:
„(c) in the ECB’s assessment, such participation would endanger the overall stability, soundness and safety of
TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, would jeopardise the ECB’s performance of its
tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, or
poses risks on the grounds of prudence.“
3. Člen 28(2)(e) in (f) se nadomesti z naslednjim:
„(e) any other participant-related event occurs which, in the ECB’s assessment, would threaten the overall stability,
soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, which would jeopardise the
ECB’s performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the
European Central Bank, or poses risks on the grounds of prudence;
(f) the ECB suspends, limits or terminates the participant’s access to intraday credit pursuant to paragraph 12 of
Annex III to Guideline ECB/2007/2.“
4. Člen 33 se spremeni:
(a) naslov „Data protection, prevention of money laundering and related issues“ se nadomesti z „Data protection,
prevention of money laundering, administrative or restrictive measures and related issues“;
(b) doda se odstavek 3, kot sledi:
„3.
Participants, when acting as the payment service provider of a payer or payee, shall comply with all
requirements resulting from administrative or restrictive measures imposed pursuant to Articles 75 or 215 of
the Treaty on the Functioning of the European Union, including with respect to notification and/or obtaining
consent from a competent authority in relation to the processing of transactions. In addition:
(a) when the ECB is the payment service provider of a participant that is a payer:
(i) the participant shall make the required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is
primarily required to make notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of
having made a notification or having received consent; and
(ii) the participant shall not enter any credit transfer order into TARGET2 until it has obtained confirmation
from the ECB that the required notification has been made or the consent has been obtained by or on
behalf of the payment service provider of the payee;
(b) when the ECB is a payment service provider of a participant that is a payee, the participant shall make the
required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is primarily required to make
notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of having made a notification or
having received consent.
For the purposes of this paragraph, the terms ‚payment service provider‘, ‚payer‘ and ‚payee‘ shall have the
meanings given to them in the applicable administrative or restrictive measures.“
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PRIPOROČILA
PRIPOROČILO KOMISIJE
z dne 8. septembra 2011
o podpori vseevropski storitvi eCall v elektronskih komunikacijskih omrežjih za prenos
avtomobilskih klicev v sili prek številke 112 („klici v sili eCall“)
(Besedilo velja za EGP)

(2011/750/EU)
sili. Za oblikovanje skupnih tehničnih rešitev si je prek
evropskih organizacij za standardizacijo treba prizadevati,
da bi se omogočilo lažje uvajanje storitve eCall, zagoto
vila medobratovalnost in kontinuiteta storitve po vsej EU
in zmanjšali izvedbeni stroški za Evropsko unijo.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
člena 292 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Sveta 91/396/EGS z dne 29. julija 1991 o
uvedbi enotne evropske številke za klic v sili (1) določa,
da države članice zagotovijo, da se številka 112 uvede v
javna telefonska omrežja kot enotna evropska številka za
klic v sili.

(2)

Direktiva 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah
uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi
omrežji in storitvami („Direktiva o univerzalnih
storitvah“) (2) določa, da države članice zagotovijo
ustrezno odgovarjanje in ravnanje s klicem na številko
112 in da lahko vsi končni uporabniki pokličejo na
številko 112 brezplačno.

(3)

(4)

Direktiva 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 7. julija 2010 o okviru za uvajanje inteligentnih
prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike
do drugih vrst prevoza (3) opredeljuje usklajeno zagota
vljanje medobratovalne vseevropske storitve eCall kot
prednostno nalogo. Uvedba takšne usklajene storitve v
vseh vozilih v Evropski uniji lahko v veliki meri zmanjša
število smrtnih žrtev in resnost poškodb, ki so posledica
prometnih nesreč.

Pomembno je, da vse države članice oblikujejo skupne
tehnične rešitve in prakse za zagotavljanje storitev klica v

(1) UL L 217, 6.8.1991, str. 31.
(2) UL L 108, 24.4.2002, str. 51.
(3) UL L 207, 6.8.2010, str. 1.

(5)

Usklajene rešitve po vsej Evropi bi zagotovile medobra
tovalnost za prenos glasovnih/avdio klicev in zbiranje
minimalnega sklopa podatkov s strani avtomobilskega
sistema eCall, namenjenih centrom za obveščanje,
vključno s točno informacijo o kraju in časom nesreče.
Usklajene rešitve bi zagotovile tudi kontinuiteto storitve
eCall v vseh evropskih državah. Zaradi gostega čezmej
nega prometa v Evropi narašča potreba po skupnem
protokolu za prenos podatkov, da bi se zagotovil prenos
takšnih podatkov do centrov za obveščanje in služb za
nujno pomoč, s čimer bi se lahko izognili nejasnostim ali
napačnemu tolmačenju prenesenih podatkov.

(6)

Za učinkovito izvajanje usklajene vseevropske medobra
tovalne storitve eCall je potrebno, da se glasovni/avdio
klici skupaj z minimalnim sklopom podatkov o nesreči,
ki jih zbere avtomobilski sistem, samodejno prenesejo v
ustrezen center za obveščanje, ki lahko prejme in uporabi
posredovane podatke o lokaciji.

(7)

Dogovori o posredovanju podatkov centrom za obveš
čanje s strani operaterjev mobilnih omrežij morajo biti
sklenjeni na pregleden in nediskriminatoren način, pri
čemer je treba upoštevati vse morebitne stroškovne
vidike, kjer je to primerno.

(8)

Usklajena rešitev za vso Evropo lahko zagotovi tudi
medobratovalnost za napredne aplikacije eCall, kot je
zagotavljanje dodatnih podatkov, npr. o senzorjih za
zaznavanje trka, vrsti nevarnega blaga, ki se ga prevaža,
ali o številu potnikov v vozilu.
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(9)

(10)
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Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne
24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih poda
tkov (1) ter Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih poda
tkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih
komunikacij („Direktiva o zasebnosti in elektronskih
komunikacijah“) (2) na splošno določata, da se morata v
celoti spoštovati pravici do zasebnosti in varstva poda
tkov in da se za ta namen izvajajo ustrezni tehnični in
organizacijski ukrepi. Vendar pa omogoča, da službe za
nujno pomoč lahko uporabljajo podatke o kraju nesreče
brez privolitve zadevnega uporabnika. Države članice
morajo predvsem zagotoviti pregledne postopke za
urejanje načina, po katerem lahko ponudnik javnega tele
komunikacijskega omrežja oziroma storitve ne upošteva
odsotnosti privolitve uporabnika v zvezi z obdelavo
podatkov o lokaciji za vsak priključek pri organizacijah,
ki obravnavajo klice v sili in ki jih država članica kot take
prizna.

Storitev eCall mora upoštevati priporočila delovne
skupine za varstvo podatkov iz člena 29ter iz delovnega
dokumenta o varstvu podatkov in posledicah za zaseb
nost v okviru pobude eCall, sprejetega 26. septembra
2006, v skladu s katerimi vozila, opremljena z napravami
eCall, ne smejo biti sledljiva pri običajnem delovanju, in
da mora minimalen sklop podatkov, ki jih pošlje naprava
eCall, vključevati minimalne podatke, ki so potrebni za
ustrezno obravnavanje klicev v sili.

(11)

To priporočilo bo državam članicam omogočilo obliko
vati odzivno organizacijo za eCall, ki bo najbolj ustrezala
njihovi infrastrukturi za nujno pomoč.

(12)

Cilj ukrepov akcijskega programa Evropske unije na
področju civilne zaščite mora biti vključevanje ciljev
civilne zaščite v druge politike in ukrepe Unije, kakor
tudi zagotavljanje skladnosti programa z drugimi ukrepi
Unije. S tem se Komisija pooblasti za izvajanje ukrepov
za povečanje pripravljenosti organizacij, ki so vključene v
civilno zaščito v državah članicah, in sicer s krepitvijo
njihove zmožnosti na odzivanje na nesreče in z izboljša
njem tehnik in metod odzivanja ter takojšnjo pomoč. To
lahko vključuje obravnavanje in uporabo podatkov eCall
s strani centrov za obveščanje in služb za nujno pomoč.

(13)

Za uspešno izvajanje storitve eCall po vsej Uniji je treba
obravnavati vprašanja v zvezi z izvajanjem in uskladiti
roke za uvedbo novih sistemov. Evropska platforma za
izvajanje storitve eCall, ki jo je Komisija ustanovila
februarja 2009 v obliki partnerstva med javnim in
zasebnim sektorjem, omogoča vsem zainteresiranim
stranem, da obravnavajo in se dogovorijo o načelih za
usklajeno in pravočasno izvajanje.

(1) UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
(2) UL L 201, 31.7.2002, str. 37.
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(14)

Za izpolnitev ciljev tega priporočila je nujno potreben
neprekinjen dialog med operaterji in ponudniki storitev
mobilnih omrežij ter javnimi organi, vključno s službami
za nujno pomoč.

(15)

Glede na neprekinjen razvoj konceptov in tehnologij se
države članice spodbuja, da spodbudijo in podprejo
razvoj storitev nujne pomoči – na primer turistom in
potnikom ter prevoznikom nevarnega blaga po cesti –
in da podprejo razvoj in izvajanje specifikacij skupnega
vmesnika pri zagotavljanju vseevropske medobratoval
nosti takšnih storitev –

SPREJELA NASLEDNJE PRIPOROČILO:

1. Države članice morajo uporabljati naslednje usklajene pogoje
in načela za ročno ali samodejno pošiljanje klicev v sili prek
avtomobilskega telematskega terminala centrom za obveš
čanje prek enotne evropske številke za klic v sili 112.

2. V tem priporočilu se uporabljajo naslednje opredelitve
pojmov:

(a) „služba za nujno pomoč“ je služba, ki jo kot tako prizna
država članica in ki zagotavlja takojšnjo in hitro pomoč
v okoliščinah, ki neposredno ogrožajo življenje, zdravje
ali varnost posameznika ali ljudi, zasebno ali javno
lastnino ali okolje, vendar ne nujno samo teh okoli
ščinah;

(b) „center za obveščanje“ je dejanska prva lokacija sprejema
klicev v sili, za katero je odgovoren javni organ ali
zasebna organizacija, ki jo priznava nacionalna vlada,
pri čemer je „najprimernejši center za obveščanje“ tisti,
ki ga organi vnaprej določijo kot center, ki sprejema klice
v sili z določenega območja ali klice v sili določene vrste
(npr. klice v sili eCall);

(c) „eCall“ je avtomobilski klic v sili na številko 112, ki je
opravi bodisi samodejno s sprožitvijo avtomobilskih
senzorjev bodisi ročno in ki prek mobilnih brezžičnih
komunikacijskih omrežij prenese standardiziran mini
malen sklop podatkov ter vzpostavi avdio kanal med
potniki v vozilu in najprimernejšim centrom za obveš
čanje;

(d) „vrednost kategorije službe za nujno pomoč“ je 8-bitna
vrednost, ki se uporablja za mobilne klice v sili, da bi se
označila določena vrsta klica v sili (1-policija, 2-reševalci,
3-gasilci, 4-pomorska policija, 5-gorski reševalci, 6-ročno
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sprožen eCall, 7-samodejno sprožen eCall, 8-rezerva),
kot je označeno v preglednici 10.5.135d specifikacij
ETSI TS 124.008;
(e) „diskriminator za eCall“ ali „indikator eCall“ je
„vrednost kategorije službe za nujno pomoč“, ki se dodeli
klicem v sili eCall v skladu s specifikacijami ETSI TS
124.008
(tj.
„6-ročno sprožen eCall“ in „7-samodejno sprožen eCall“)
in ki omogoča razlikovanje med klici na številko 112 z
mobilnih terminalov ter klici na številko 112 z avtomo
bilskih terminalov pa tudi med ročno in samodejno
sproženimi klici v sili eCall;
(f) „minimalen sklop podatkov“ so vsi podatki, ki jih je
treba poslati centrali za sprejemanje klicev v sili v skladu
s standardom EN 15722, ter
(g) „operater mobilnega telekomunikacijskega omrežja“ ali
„operater mobilnega omrežja“ pa je ponudnik storitev
javnega mobilnega brezžičnega komunikacijskega
omrežja.

22.11.2011

za obveščanje, na katerega je treba preusmeriti klice v sili
eCall.
4. Države članice zagotovijo, da operaterji mobilnih omrežij
izvajajo mehanizme za ravnanje z „diskriminatorjem za
eCall“ v svojih omrežjih. To je treba izvršiti do
31. decembra 2014.
5. Operaterji mobilnih omrežij morajo klice v sili eCall obrav
navati enako kot vse druge klice na enotno evropsko številko
za klic v sili 112.
6. Države članice od svojih nacionalnih organov zahtevajo, da
o ukrepih, sprejetih v zvezi s tem priporočilom, in o stanju
izvajanja mehanizmov za ravnanje z „diskriminatorjem za
eCall“ s strani operaterjev mobilnih omrežij v njihovih
omrežjih poročajo Komisiji do konca marca 2012, da bi
Komisija lahko opravila pregled ob upoštevanju nastalih
zahtev za centre za obveščanje.
V Bruslju, 8. septembra 2011

3. Države članice opredelijo podrobna pravila za operaterje
javnega mobilnega omrežja, ki v teh državah obravnavajo
klice v sili eCall. Pravila morajo biti v celoti skladna z določ
bami o varstvu podatkov iz direktiv 95/46/ES in
2002/58/ES. Poleg tega morajo navajati najprimernejši center

Za Komisijo
Neelie KROES

Podpredsednica
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