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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0503/2010 af Andrejs Saiko, lettisk statsborger, for 
medarbejderne hos Inversija Aviation Company, om påstået overtrædelse af 
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med ophøret af den kommercielle 
aktivitet af IL-76-flyene tilhørende det lettiske luftfartsselskab "Inversija"

1. Sammendrag

Andrageren klager over det pres, der blev udøvet af tjenestemænd fra Kommissionens GD 
Energi og Transport på de lettiske luftfartsmyndigheder (CAA), og som førte til inddragelsen 
af luftfartscertifikatet for IL-76-flyene tilhørende det lettiske luftfartsselskab "Inversija". 
Andrageren forklarer, at beslutningen om at forbyde kommerciel brug af flyet førte til tabet af 
en kontrakt med det danske forsvarsministerium om forsyning af de danske tropper i 
Afghanistan, hvilket havde direkte konsekvenser for 80 medarbejderes job. Ifølge andrageren 
har tidligere sikkerhedstjek udført af de franske luftfartsmyndigheder og de danske 
luftfartsmyndigheder ikke vist nogen problemer med flyet. Han mener, at den trufne 
beslutning er resultatet af ulovlige handlinger og anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind 
og få opretholdt medarbejdernes ret til arbejde. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. september 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Kommissionen indsamlede i 2009 dokumenterede beviser for alvorlige mangler hos 
luftfartsselskabet Inversija etableret i Letland, hvilket fremgår af resultaterne af rampecheck 
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udført af Danmarks kompetente myndigheder og resultaterne af standardinspektioner udført af 
Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur.

De kompetente myndigheder i Danmark påviste væsentlige mangler i forbindelse med 
rampecheck udført i henhold til SAFA-programmet (sikkerhedsvurdering af udenlandske 
luftfartøjer). De fandt navnlig, at luftfartsselskabet benyttede Ilyushin 76-fly med en AOC, 
der ikke var i overensstemmelse med ICAO bilag 6 og bilag III (EU-OPS) til forordning (EF) 
nr. 3922/91.
Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EFSA) påviste en umiddelbar sikkerhedsrisiko 
under standardinspektionen i Letland mellem den 30. november og den 4. december 2009 
inden for rammerne af forordning (EF) nr. 736/2006, der omfattede luftfartsselskabet 
Inversijas operationer. Denne umiddelbare sikkerhedsrisiko vedrørte driften og 
luftdygtigheden af fly af typen Ilyushin IL-76T med registreringsnummer YL-LAK og YL-
LAL drevet af luftfartsselskabet Aviation Company Inversija Limited. EASA rapporterede, at 
der var dokumenterede beviser for, at operatøren anvendte flyet til transport af op til 48 
passagerer, selv om dette luftfartsselskabs AOC er begrænset til godstransport. Desuden 
kunne det ikke under inspektionen fastslås, at betingelserne for sikre ændringer af flyene og 
en sikker drift af disse var opfyldt, og EASA havde anmodet de kompetente myndigheder om 
straks at gribe ind. 

Som følge heraf trak den kompetente myndighed i Letland sin tilladelse til passagertransport 
midlertidigt tilbage den 7. december og permanent den 15. december 2009.

Den samme standardinspektion udført af EASA afslørede også, at luftfartsselskabet Aviation 
Company Inversija, der udfører erhvervsmæssig lufttransport, ikke overholder væsentlige 
bestemmelser i bilag III (EU-OPS) til forordning (EF) nr. 3922/91. Luftfartsselskabet levede 
navnlig ikke op til kravene i punkt OPS1.035, OPS1.037, OPS1.175(o), OPS 1.180(a)2, OPS 
1.375, OPS 1.725(a), OPS1.875, OPS1.945, OPS1.1100 og OPS1.1120 i ovennævnte 
forordning: Flyet har ikke et standardluftdygtighedsbevis udstedt i henhold til bilaget (del 21) 
til forordning (EF) nr. 1702/2003 som krævet i punkt OPS1.180(a); flyets fortsatte 
luftdygtighed sikres ikke i henhold til bilag I (del-M) til forordning (EF) nr. 2042/2003 som 
krævet i punkt OPS1.175(o), OPS1.180(a)2 og OPS1.875(b); vedligeholdelsen af flyet er ikke 
foretaget i henhold til bilag II (del -145) til forordning (EF) nr. 2042/2003 som krævet i 
OPS1.875(a); kvalitetssystemet er ikke tilstrækkelig effektivt til at sikre overensstemmelse 
med punkt OPS1.035; operatøren har ikke udarbejdet et program for forebyggelse af havarier, 
der omfatter monitorering af flyvedata i henhold til punkt OPS1.037; operatøren har ikke 
sikret CRM-uddannelse af alle besætningsmedlemmer som krævet i punkt OPS1.945(a)9; 
operatøren har ikke tilstrækkelig kontrol med besætningsmedlemmernes tjenestetid som 
krævet i punkt OPS1.1100 og OPS1.1120, da adskillige overskridelser enten ikke var påvist 
eller ikke indberettet; der er ingen tegn på brændstofstyring under flyvning som krævet i 
OPS1.375.

På baggrund af ovennævnte mangler indledte Kommissionen i februar 2010 drøftelser med 
Letlands kompetente myndigheder, gav udtryk for alvorlige betænkeligheder ved sikkerheden 
i forbindelse med operationer udført af luftfartsselskabet Aviation Company Inversija og dets 
flys fortsatte luftdygtighed, og anmodede om yderligere oplysninger om situationen og de 
foranstaltninger, som myndighederne og luftfartsselskabet har truffet for at afhjælpe de 
konstaterede mangler.

Letlands kompetente myndigheder oplyste, at de agtede at suspendere luftfartsselskabet 
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Aviation Company Inversijas AOC, hvilket de gjorde den 16. marts 2010.

Inversijasagen blev gennemgået på mødet i Udvalget for Luftfartssikkerhed den 17.-19. marts 
2010 i Bruxelles sammen med andre europæiske luftfartsforetagenders sager. Udvalget for 
Luftfartssikkerhed og Kommissionen noterede sig de foranstaltninger, som Letlands 
kompetente myndigheder havde truffet. Dette afspejledes i betragtning (9) og (10) i 
Kommissionens forordning (EU) nr. 273/2010 af 30. marts 2010 om ændring af forordning 
(EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i 
Fællesskabet.

Konklusion

Kommissionen ser ingen grund til at bestride Letlands kompetente myndigheders afgørelse 
om at suspendere andragerens AOC på grund af manglende overholdelse af den europæiske 
lovgivning om flysikkerhed. Denne manglende overensstemmelse blev bekræftet af 
Danmarks kompetente myndigheder under rampecheck og Det Europæiske 
Luftfartssikkerhedsagentur under en standardinspektion i Letland.  

Kommissionen mener, at de argumenter, som andrageren har fremsat, ikke imødekommes, da 
arbejdstagerrettigheder ikke har forrang for den nødvendige opfyldelse af de 
flysikkerhedskrav, der er fastsat i fællesskabslovgivningen.  

Kommissionen vil gerne understrege, at alle dens foranstaltninger er blevet truffet i nøje 
overensstemmelse med fællesskabslovgivningen, og den er derfor formelt uenig i andragerens 
påstande om deres lovlighed."


