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Norwegian sai lentotoiminta- ja
liikenneluvan Euroopan unionissa

Irlannin viranomaiset ovat myöntäneet lentotoimintaluvan (AOC) ja
liikenneluvan Norwegian Air International Limitedille (NAI), joka on
Norwegianin Dublinissa sijaitseva tytäryhtiö.
Uuden luvan myötä Norwegianin kaukolentotoiminta siirtyy Norwegian Air
International Limited (NAI) -yhtiöön, jonka hallinto ja kaikki lakisääteiset
toiminnot ovat Dublinissa. Yhtiön laivasto toimii tästä lähtien Irlannin
viranomaisten alaisuudessa. Maan sääntelyviranomaisia pidetään yhtenä
maailman parhaimmista.

Miksi Irlantiin?



Kaukolentoyhtiö on perustettu Dubliniin useista syistä. Tärkein syy on pääsy
tulevien EU:n liikenneoikeuksien piiriin liikennöitäessä EU:n ja kolmansien
maiden välillä. Norwegianilla on tällä hetkellä tilauksessa yli 260
lentokonetta ja yhtiön reittiverkosto laajenee lähivuosina nopeasti. Toinen
tärkeä syy, miksi yhtiö valitsi Irlannin muiden EU-maiden joukosta (myös
useat muut maat olivat harkinnassa mukaan lukien Iso-Britannia ja Ruotsi),
on Irlannin päätös hyväksyä Kapkaupungin yleissopimus täysimääräisesti.
Tämä parantaa Norwegianin rahoitusehtoja. NAIn perustaminen Irlantiin ei
myöskään vaikuta rahoitukseen liittyviin vientitakuisiin. Sen lisäksi, että
Irlannin siviili-ilmailuviranomaiset ovat maailman huipputasoa, Irlannissa on
myös huomattava ilmailuteollisuusklusteri. Norwegianin kanssa yhteistyötä
tekevien merkittävimpien leasing-yhtiöiden toimistot sijaitsevat myös
Dublinissa.

On tärkeää korostaa, että joidenkin poliitikkojen ja ammattiliittojen väitteistä
huolimatta, Irlantia ei valittu maan erityisen säännösympäristön vuoksi, joka
mahdollistaa amerikkalaisen tai aasialaisen miehistön käytön. Norwegian
olisi voinut perustaa kaukolentoyhtiönsä mihin tahansa Euroopan unionin
jäsenmaahan ja käyttää amerikkalaista ja aasialaista miehistöä, kuten useat
muut eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat tehneet jo vuosien ajan. Ainoita
poikkeuksia ovat Norja ja osittain Tanska, jotka ovat toistaiseksi pitäneet
vanhentunutta säännöstöä voimassa tällä alueella.  

Kaluston siirtyminen EU:n lentotoimiluvan (EU AOC) piiriin
Ensimmäisen Dreamlinerin siirto EU:n lentotoimiluvan (EU AOC) piiriin
toteutui koneen määräaikaishuollon yhteydessä. Muun kaluston siirto
toteutetaan vähitellen. Yhdysvaltain liikenneministeriö käsittelee parhaillaan
Norwegianin lupahakemusta, joka koskee Norwegianin kaukolentoja USAn ja
EU:n välillä. Tätä säännellään USAn ja EU:n välisellä Open Skies
-sopimuksella (Avoin Taivas -sopimus), jonka mukaisesti sopimuksen
vaatimukset täyttävällä toimijalla USAsta tai EU:sta, on oikeus toimia
sopimuksen mukaisesti. Annettu ilmoitus tarkoittaa, että Norwegian täyttää
kaikki tarvittavat vaatimukset.

Viime aikoina sekä kilpailijat että ammattiliitot ovat esittäneet Norwegiania
ja Irlantia vastaan lukuisia virheellisiä väitteitä, jotka Euroopan unionin ja
Irlannin viranomaiset sekä Norwegian ovat toistuvasti kiistäneet. Norwegian
odottaa, että Yhdysvaltain hallitus käsittelee hakemuksen Open Skies
-sopimuksen periaatteita noudattaen, ja että Norwegian saa samat oikeudet
kuin aiemmassa EEC AOC (European Economic Community Airline Operating
Certificate) -sopimuksessa on, kun lentotoimilupa (AOC) siirtyy Norjasta



Euroopan unioniin. 
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Norwegian Air Shuttle ASA, jota markkinoidaan tuotemerkillä "Norwegian", on
Oslon pörssissä noteerattu halpalentoyhtiö. Norwegian on Skandinavian
toiseksi suurin lentoyhtiö ja Euroopan kolmanneksi suurin halpalentoyhtiö.
Yhtiö operoi 413 reittiä 128 kohteeseen Euroopassa, Pohjois-Afrikassa ja
Lähi-idässä sekä kaukolentoja Yhdysvaltoihin ja Aasiaan. Yli 20 miljoonaa
matkustajaa lentää vuosittain Norwegianilla. Norwegian työllistää noin 3 500
henkilöä, Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Virossa, Englannissa,
Espanjassa ja Thaimaassa. Yhtiöllä on 275 sovittua toimitusta uusista
lentokoneista. Norwegian on perustettu vuonna 1993 ja sen pääkonttori
sijaitsee Fornebussa, Norjassa. Vuonna 2013 Norwegian palkittiin Euroopan
parhaana halpalentoyhtiönä arvostetulla SkyTrax World Airline Awards
-palkinnolla.  Norwegian tarjoaa enemmän jalkatilaa kuin monet kilpailijansa,
lennonaikaisen nettiyhteyden ja sen lennot pysyvät erittäin hyvin
aikataulussaan. Norwegianin laivastossa on 89 lentokonetta, jotka ovat
keskimäärin vain noin 4,8 vuotta vanhoja.
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