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Betreft: Verzoekschrift 0503/2010, ingediend door Andrejs Saiko (Letse 
nationaliteit), namens het personeel van de luchtvaartmaatschappij 
"Inversija", over schending van arbeidsrechten in verband met het staken 
van de commerciële activiteiten van het toestel IL-76 van de Letse 
luchtvaartmaatschappij "Inversija"

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over het feit dat de druk die de ambtenaren van het directoraat-generaal 
Mobiliteit en vervoer van de Commissie hebben uitgeoefend op het Letse agentschap voor de 
burgerluchtvaart (CAA) ertoe heeft geleid dat het Air Operator Certificate voor het toestel IL-
76 van de Letse luchtvaartmaatschappij "Inversija" is ingetrokken. Indiener legt uit dat het 
besluit om het commerciële gebruik van het toestel te verbieden heeft geleid tot het verlies 
van een contract met het Deense ministerie van Defensie voor het aanvoeren van Deense 
troepen in Afghanistan, wat directe gevolgen heeft voor de banen van tachtig werknemers.
Volgens indiener zijn bij eerdere veiligheidscontroles, die werden uitgevoerd door het Franse 
en het Deense CAA, geen problemen met het toestel gesignaleerd. Indiener beweert dat het 
genomen besluit het resultaat zou zijn van onwettige handelingen en verzoekt het Europees 
Parlement in te grijpen en het recht op arbeid van de werknemers te handhaven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 september 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.
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De Commissie heeft in 2009 geverifieerd bewijs verzameld met betrekking tot ernstige 
tekortkomingen aan de zijde van de in Letland gecertificeerde luchtvaartmaatschappij 
"Inversija", zoals aangetoond door de resultaten van de platforminspecties die zijn uitgevoerd 
door de bevoegde Deense autoriteiten en door de resultaten van normalisatie-inspecties die 
zijn uitgevoerd door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart.
De bevoegde Deense autoriteiten signaleerden significante tekortkomingen tijdens 
platforminspecties die werden uitgevoerd in het kader van het programma voor de 
veiligheidsbeoordeling van buitenlandse luchtvaartuigen (SAFA). Met name werd 
geconstateerd dat de luchtvaartmaatschappij het toestel Ilyushin 76 exploiteerde met een 
vergunning tot vluchtuitvoering die niet in overeenstemming was met bijlage 6 van de 
voorschriften van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie en bijlage III (EU-OPS) bij 
Verordening (EG) nr. 3922/91.

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) signaleerde een direct 
veiligheidsrisico tijdens de normalisatie-inspectie die tussen 30 november en 4 december 
werd uitgevoerd in het kader van Verordening (EG) nr. 736/2006 en die betrekking had op de 
activiteiten van de luchtvaartmaatschappij "Inversija". Dit directe veiligheidsrisico hield 
verband met de exploitatie en luchtwaardigheid van toestellen van het type Ilyushin IL-76T, 
geregistreerd als YL-LAK en YL-LAL en geëxploiteerd door de luchtvaartmaatschappij 
"Inversija". Het EASA meldde dat, hoewel het Air Operator Certificate van deze 
luchtvaartmaatschappij beperkt is tot vrachtvervoer, er geverifieerd bewijs was dat de 
exploitant het toestel gebruikte om maximaal 48 passagiers te vervoeren. Daarnaast konden de 
voorwaarden voor veilige aanpassing van de toestellen en de veilige exploitatie ervan tijdens 
de inspectie niet worden vastgesteld en het EASA verzocht de bevoegde autoriteiten om 
onmiddellijk op te treden.

Bijgevolg trok op 7 december de bevoegde Letse autoriteit op voorlopige basis de vergunning 
om passagiers te vervoeren in en de intrekking werd permanent op 15 december 2009.

Dezelfde door het EASA uitgevoerde normalisatie-inspectie bracht ook aan het licht dat de 
luchtvaartmaatschappij "Inversija", die zich bezighoudt met commercieel luchtvervoer, niet 
voldoet aan wezenlijke bepalingen van bijlage III (EU-OPS) bij Verordening (EG) nr. 
3922/91. Volgens de bevindingen voldeed de luchtvaartmaatschappij in het bijzonder niet aan 
de vereisten die zijn vastgesteld in de punten 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 en OPS1.1120 van 
bovenstaande verordening: het toestel is geen houder van een standaardcertificaat van 
luchtwaardigheid dat is afgegeven overeenkomstig de bijlage (deel 21) van Verordening (EG) 
nr. 1702/2003, zoals vereist in punt OPS1.180(a); de permanente luchtwaardigheid van het 
tostel is niet gegarandeerd overeenkomstig bijlage I (deel M) bij Verordening (EG) nr. 
2042/2003, zoals vereist in OPS1.175(o), OPS1.180(a)2 en OPS1.875(b); het onderhoud van 
het toestel wordt niet uitgevoerd overeenkomstig bijlage II (deel 145) bij Verordening (EG) 
nr. 2042/2003, zoals vereist in OPS1.875(a); het kwaliteitssysteem is niet voldoende efficiënt 
om naleving van punt OPS1.035 te waarborgen; de exploitant heeft geen 
ongevallenpreventieprogramma opgesteld dat het toezicht op vluchtgegevens omvat in 
overeenstemming met punt OPS1.037; de exploitant heeft niet gezorgd voor trainingen in 
boordpersoneelsbeheer voor al het boordpersoneel, zoals vereist in punt OPS1.945(a)9; de 
exploitant heeft niet voldoende toezicht op de registratie van de vliegwerktijden van het 
boordpersoneel, zoals vereist in de punten OPS1.1100 en OPS1.1120, aangezien meerdere 
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overschrijdingen niet werden opgemerkt of gemeld; er is geen bewijs van regelmatige 
brandstofcontroles, zoals vereist in OPS1.375.

Gezien de bovenvermelde tekortkomingen heeft de Commissie overleg gepleegd met de 
bevoegde autoriteiten van Letland en haar ernstige bezorgdheid uitgedrukt over de veiligheid 
van de activiteiten en de permanente luchtwaardigheid van toestellen die door de 
luchtvaartmaatschappij "Inversija" worden geëxploiteerd, en gevraagd om verduidelijking van 
de situatie en de acties die de autoriteiten en de luchtvaartmaatschappij hebben ondernomen 
om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.

De bevoegde Letse autoriteiten deelden daarop mede dat zij voornemens waren om het AOC 
van de luchtvaartmaatschappij "Inversija" op te schorten, wat zij op 16 maart 2010 deden.

De zaak van "Inversija" werd, samen met andere zaken van Europese 
luchtvaartmaatschappijen, beoordeeld tijdens de tussen 17 en 19 maart 2010 in Brussel 
gehouden vergadering van het Comité inzake de uitvoering van de verordening tot vaststelling 
van gemeenschappelijke regels op het gebied van de burgerluchtvaart en tot oprichting van 
een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart. Het comité en de Commissie 
namen nota van de maatregelen die door de bevoegde Letse autoriteiten werden getroffen. Dit 
wordt weerspiegeld in de overwegingen 9 en 10 van Verordening (EU) nr. 273/2010 van de 
Commissie van 30 maart 2010 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 tot 
opstelling van de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een 
exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap.

Conclusie

De Commissie ziet geen reden om het besluit aan te vechten van de bevoegde Letse 
autoriteiten om het Air Operator Certificate van indiener op te schorten wegens niet-naleving 
van de Europese wetgeving inzake de veiligheid van de luchtvaart. Deze gevallen van niet-
naleving zijn bevestigd door de bevoegde Deense autoriteiten tijdens platforminspecties en 
het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart tijdens een normalisatie-
inspectie in Letland.  

De Commissie is van mening dat de door indiener naar voren gebrachte argumenten niet 
staande kunnen worden gehouden, aangezien arbeidsrechten geen voorrang hebben op de 
noodzakelijke naleving van vereisten inzake de veiligheid van de luchtvaart die in de 
communautaire wetgeving zijn vastgesteld.  

De Commissie wil benadrukken dat zij al haar maatregelen heeft getroffen in strikte 
overeenstemming met de communautaire wetgeving en derhalve de beweringen van indiener 
met betrekking tot de wettigheid van haar maatregelen formeel afwijst.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 september 2012.

Naar aanleiding van het door indiener op 27 juli 2011 aangedragen commentaar, waarin in 
feite de door de Commissie en het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart 
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(EASA) naar voren gebrachte elementen aangevochten worden, zou de Commissie de 
volgende opmerkingen willen maken.

Sinds de toetreding van Letland tot de EU heeft de EU-veiligheidswetgeving betrekking op 
alle in Letland gevestigde ondernemingen en de vliegtuigen die in Letland geregistreerd staan. 
Luchtvaartmaatschappijen met een Letse vergunning, waaronder "Inversija", en 
luchtvaartmaatschappijen die luchtvaartuigen exploiteren die in Letland geregistreerd staan, 
inclusief die van het type IL-76, moeten derhalve vanaf die datum voldoen aan EU-
wetgeving. Mogelijke naleving van verouderde nationale wetgeving is derhalve niet relevant. 

Van luchtvaartuigen waarvan vastgesteld wordt dat ze niet voldoen aan EU-wetgeving moet 
de exploitatie worden stopgezet, overeenkomstig de Richtlijnen (EEG) nr. 3922/91, (EG) nr. 
1702/2003 en (EG) nr. 2042/2003. Alle andere toestellen van het type IL-76 die geregistreerd 
staan in de EU of in gebruik zijn bij in de EU gevestigde luchtvaartmaatschappijen zijn niet 
langer commercieel operationeel. De klacht dat er sprake zou zijn van discriminatie is 
derhalve niet relevant.

Dat "Inversija" zijn activiteiten voort heeft kunnen zetten was alleen maar op een verzoek tot 
afwijking gebaseerd, dat Letland op 23 juni 2008 en 9 februari 2009 ingediend heeft, in 
afwachting van een beslissing van de Commissie over deze zaak. Het feit dat er zo'n verzoek 
om afwijking gedaan is, geeft aan dat zowel "Inversija" als Letland ervan op de hoogte waren 
dat "Inversija" niet voldeed aan de EU-wetgeving op dit terrein. Het EASA is door de 
Commissie over aspecten met betrekking tot de luchtwaardigheid van dit verzoek om 
afwijking om advies gevraagd en kwam in een brief van 21 oktober 2008 tot de conclusie dat 
er met het voorgestelde verzoek geen acceptabel niveau van veiligheid geboden werd. Dit 
toont aan dat zowel het EASA als de Commissie al sinds 2008 bezig waren met een 
beoordeling van de prestaties van "Inversija" op het gebied van veiligheid. Hieruit volgt dat 
het bezwaar van antedateren onhoudbaar is. 

In afwachting van een beslissing in deze zaak en met het doel om meer gegevens ten aanzien 
van de veiligheid te verkrijgen, werden de lidstaten aangemoedigd om te controleren of de 
activiteiten en de luchtwaardigheid van "Inversija" wel voldeden door met voorrang 
platforminspecties uit te voeren (SAFA). Dit is een standaardpraktijk die voor veel andere 
luchtvaartmaatschappijen - al dan niet uit de EU - gebruikt wordt om te verifiëren of er 
mogelijk veiligheidsmanco's zijn. De klacht dat er sprake zou zijn van discriminatie is 
derhalve niet relevant. 

Bij een platforminspectie in Denemarken werd er geconstateerd dat verscheidene zaken niet 
voldeden aan internationale veiligheidsnormen van de luchtvaart, waaronder een aantal 
significante, zoals werkzaamheden die niet overeenkomstig het Air Operator Certificate 
uitgevoerd werden. Het gaat hier om concrete bevindingen waarbij door de bevoegde Deense 
autoriteiten werd vastgesteld dat er niet aan de normen werd voldaan, hetgeen later bevestigd 
werd door het EASA. De Commissie ziet derhalve geen grond om deze bevindingen aan te 
vechten. 

Het EASA heeft een normalisatie-inspectie van Letland uitgevoerd en in het kader daarvan 
eveneens een onderzoek gedaan naar "Inversija" op het gebied van luchtwaardigheid en 
exploitatie. Volgens het inspectieverslag van 4 december 2009 was er sprake van een groot 
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aantal gevallen waarin niet aan de EU-wetgeving op het gebied van de luchtvaartveiligheid 
werd voldaan, waaronder een direct veiligheidsrisico, zoals in eerdere observaties 
gedetailleerd uiteengezet is. Dit zijn concrete bevindingen die geconstateerd zijn door het 
EASA en waarvan, overeenkomstig vastgestelde procedures, melding gemaakt is aan de Letse 
autoriteiten en aan de Commissie. De Commissie ziet geen grond om deze bevindingen in dit 
late stadium aan te vechten. Integendeel, want de onderneming heeft geen feitelijk bewijs 
aangeleverd dat deze gevallen tot tevredenheid van de bevoegde Letse autoriteiten aangepakt 
zijn. 

In het licht van alle voornoemde gegevens berichtte de Commissie Letland op 21 december 
2009 dat het vrijstellingsverzoek niet welwillend in overweging kon worden genomen en 
verzocht zij Letland het verzoek in te trekken. Gezien de aanwezigheid van urgente 
veiligheidsrisico's en andere onopgeloste veiligheidskwesties, besloot de Commissie ook tot 
raadplegingen in het kader van Verordening (EG) nr. 2111/2005 en de bijbehorende 
Uitvoeringsverordening (EG) nr. 473/2006. Aangezien de bevoegde Letse autoriteiten 
aankondigden dat zij voornemens waren om het Air Operator Certificate van 
luchtvaartmaatschappij "Inversija" op te schorten en dit op 16 maart 2010 daadwerkelijk 
deden, werd het niet als noodzakelijk beschouwd om verdere formele stappen te ondernemen 
in de richting van een besluit tot mogelijke exploitatiebeperkingen.

Uiteindelijk besloten de bevoegde Letse autoriteiten op 19 januari 2012 om het Air Operator 
Certificate van het bedrijf "Inversija" in te trekken en als gevolg daarvan is aan het bestaan 
van de luchtvaartmaatschappij een einde gekomen. 

Conclusie

De Commissie bekrachtigt dat ze geen grond ziet om de besluiten van de bevoegde Letse 
autoriteiten, waarin het Air Operator Certificate van "Inversija" opgeschort en - van recentere 
datum - ingetrokken wordt wegens het niet naleven van de relevante Europese wetgeving 
inzake de veiligheid van de luchtvaart, aan te vechten. De besluiten zijn gebaseerd op 
feitelijke bevindingen, die bevestigd zijn door het EASA.

Sinds 2008 heeft de Commissie zich met de hulp van het EASA beziggehouden met de 
beoordeling van de prestaties op het gebied van veiligheid van "Inversija" en het daarmee in 
verband staande verzoek om afwijking, en zij heeft de bevoegde Letse autoriteiten de 
conclusies met betrekking tot dit verzoek om afwijking op 21 december 2009 medegedeeld. 

De Commissie onderstreept dat zij zich bij al haar activiteiten met betrekking tot deze zaak 
strikt heeft gehouden aan EU-wetgeving en standaardprocedures en dat zij op een transparante 
en non-discriminatoire manier heeft opgetreden. 

De Commissie blijft bij zijn standpunt dat de door indiener naar voren gebrachte argumenten 
niet staande kunnen worden gehouden, aangezien arbeidsrechten en economische 
overwegingen geen voorrang hebben op de noodzakelijke naleving van vereisten inzake de 
veiligheid van de luchtvaart die in de wetgeving van de Unie zijn vastgelegd.


