21. lipanj 2011.

PRIOPĆENJE
Reagiranje na medijske napise o uspostavi zračnih linija sa SAD-om
S obzirom da su se u posljednje vrijeme u nekim medijima pojavile netočne i neprovjerene tvrdnje u vezi otkazivanja izravnih
letova američke tvrtke „Swift Air“ prema Zagrebu, Agencija za civilno zrakoplovstvo priopćava slijedeće:
Vrlo je tendenciozno bez ikakve provjere činjenica tvrditi kako su vlasnici tvrtke koja je naručila letove, „uz pomoć nekih osoba
iz hrvatskog sustava zračnog prometa“ pokušale prevariti američke zrakoplovne vlasti FAA, te let koji je Chicago trebao
povezivati sa Zagrebom i Beogradom, deklarirati samo kao let za Zagreb, jer bi se na taj način „izbjegla ograničenja koja
proizlaze iz toga što je FAA svrstao Srbiju u kategoriju 2“.
Ovakve tvrdnje su u potpunosti netočne i neodgovorne. Naime, Agencija za civilno zrakoplovstvo RH službeno je i na vrijeme
bila upoznata s promjenama u redu letenja tvrtke „Swift Air“ na što nije imala nikakve primjedbe. Zrakoplovna tvrtka „Swift Air“
dobila je dozvolu Agencije za civilno zrakoplovstvo RH za obavljanje letova kako su podneseni u zahtjevu, a temeljem
potpisanog bilateralnog ugovora između RH i SAD te je dozvola, što se tiče Agencije za civilno zrakoplovstvo, još uvijek na
snazi.
Nadalje, za kategorizaciju država prema FAA IASA programu, te za određivanje pravila koja vrijede za američke operatore
temeljem FAA IASA programa isključivo su nadležne američke zrakoplovne vlasti (FAA), a američki operatori odgovorni su za
postupanje sukladno pravilima koja određuje njihova zrakoplovna vlast. Obzirom da "hrvatski sustav zračnog prometa" nije
nadležan za nadzor postupaka Swift Air-a po pitanju primjene američkih (FAA IASA) pravila, već je to isključivo nadležnost
FAA, ne postoji nikakva mogućnost da je "hrvatski sustav zračnog prometa" "pokušao izvršiti prevaru".
Republika Hrvatska i Agencija za civilno zrakoplovstvo nemaju nikakav utjecaj na odluke koje kao nadležno tijelo donosi
američki FAA u vezi predmetnih operacija. Naime, prema dostupnim informacijama, američke zrakoplovne vlasti 17. lipnja
2011. prizemljile su sve zrakoplove tvrtke „Swift Air“, odnosno zabranile su tvrtki obavljanje svih letačkih operacija, a prema
tvrdnjama zrakoplovne tvrtke "Swift Air" razlozi nemaju nikakve izravne veze sa odvijanjem operacija prema Zagrebu ili
Beogradu. Tvrtka „Swift Air“ objavila je službeno priopćenje u kojem ističe kako su iz FAA dobili informacije da su zastarjeli
priručnici za obuku razlog prizemljenja njezinih zrakoplova.
Treba također reći kako zračne luke, u ovom slučaju Zračna luka Zagreb, ne odobrava međunarodne letove kako se želi
prikazati u medijima, niti su iste dužne posebno prijavljivati nadležnim vlastima, već je to obaveza operatora zrakoplova, što je
u ovom konkretnom slučaju „Swift Air“ i učinio kad je zatražio odobrenje od Agencije za civilno zrakoplovstvo RH.

