
CM\896412BG.doc PE485.969v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0717/2011, внесена от Dietrich Bechstein, с германско 
гражданство, от името на Flugtouristik Delitzsch e.V., относно забрана за 
излитане за техния хидроплан

1. Резюме на петицията

Регламент 216/2008/EО относно общи правила в областта на гражданското 
въздухоплаване и за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност
(ЕААБ) задава рамката за авиационна безопасност в ЕС. ЕААБ реши, че поради 
катастрофа през юни 2010 г. в ЕС следва да се въведе забрана за полет на хидропланите 
от типа Blanik. Вносителят безуспешно се е опитвал да убеди ЕААБ да отмени 
забраната. Той желае Европейският парламент да направи необходимото хидропланът 
им отново да получи разрешение за полет. Вносителят твърди, че ЕААБ е прибързала с 
въвеждането на забраната и понастоящем агенцията отказва да признае това.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

През юни 2010 г. в Австрия имаше фатална злополука с хидроплан L13 Blanik. 
Органът, който отговаря за разследването на злополуката в този случай, е базираната 
във Виена австрийска служба за разследване на въздушни злополуки. Разследванията 
продължават и в момента и австрийските органи още не са публикували доклад. Самата 
ЕААБ не е участвала и не участва в тези разследвания.

Заради фаталната злополука ЕААБ веднага започва свое собствено разследване, 



PE485.969v01-00 2/3 CM\896412BG.doc

BG

независимо от разследванията на австрийските органи, с цел да получи информация за 
възможните причини за злополуката. ЕААБ работи заедно с производителя на модела 
на летателния апарат (Aircraft Industries) и анализира техническа документация и 
резултати от тестове, както и документация от предишни злополуки.

От тези анализи и преценки, извършени от технически експерти, става ясно, че 
съответният хидроплан тип Blanik е проявявал и все още проявява значителни 
проблеми, свързани с умора на материала, особено при крилото близо до връзката 
между крилото и фюзелажа. Допълнителни разкрития сочат, че тези критични точки се 
намират във вътрешността на занитен многослоен метален блок. Следователно, според 
заключението на ЕААБ, една визуална инспекция не може да гарантира без съмнение 
достатъчно сигурна преценка, за да се изследват тези критични области. Тези разкрития 
са подкрепени от анализа на предишни злополуки без фатален край и са потвърдени 
също от специалистите в тази област.

Трябва да се отбележи също, че производителят е реагирал преди много време на това 
известно слабо място с модификации, за да усили именно тези критични области. 
Междувременно има 4 модела Blanik: 3 „усилени“ модела и „базовия“ модел без 
усилване. Докато усилените летателни апарати са можели и могат да продължават да 
летят при стриктно определени условия, е издадена и все още е в сила забрана за летене 
AD 2010-0185-E за базовия модел.

Въз основа на гореспоменатата забрана вносителят на петицията е писал най-напред до 
ЕААБ на 6 октомври 2010 г. и е поискал информация по различни въпроси, на които 
ЕААБ е отговорила с писмо от 11 ноември 2010 г .  По-късно той е изпратил 
допълнителни, в някои случаи по-подробни, искания за информация на 28 януари 
2011 г., 13 февруари 2011 г., 22 март 2011 г., 24 юни 2011 г. (копие на петицията от 9 
юни 2011 г. и допълнително писмо) и последно на 24 октомври 2011 г., на които ЕААБ 
е отговорила с писма от 21 февруари 2011 г., 25 февруари 2011 г., 18 април 2011 г., 27 
май 2011 г., 21 юни 2011 г., 4 юли 2011 г., 28 септември 2011 г. и последно на 21 
ноември 2011 г.

В тези писма ЕААБ обяснява, че австрийските органи носят отговорност за 
разследването на злополуката, че това разследване все още не е завършило, че доклад 
от разследването не е бил предоставен на ЕААБ, че въпросите относно събитията, 
довели до злополуката, и относно разследването на злополуката следва да бъдат 
адресирани до австрийските органи и че според разкритията на ЕААБ аеробатичните 
полети влошават умората на материала.

На вносителя на петицията е обяснено също, че ЕААБ действа независимо от 
австрийските органи и следователно не е необходимо да чака доклад от разследването, 
особено след като такива разследвания може да отнемат няколко години и затова 
чакането представлява твърде голям риск за безопасността и би изложило на опасност 
още човешки животи.

Вносителят на петицията е бил информиран при няколко случая, че критичната област 
на неговия Blanik не може да бъде инспектирана визуално без съмнение — твърдение, 
което той продължава да оспорва. В тази връзка е обяснено, че забраната би могла да 
бъде изменена или отменена само ако бъде доказана безопасността и летателната 
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годност на неговия Blanik и че неговите многократни предложения за визуална 
инспекция не могат да гарантират това. Вносителят на петицията е бил информиран 
също, че специалистите в индустрията са заинтересовани от намирането на разрешение 
и вече работят в тази посока и са му били предоставени данните за контакт на немската 
компания AD&C (Aircraft Design and Certification Ltd.).

В обобщение следва да бъде отбелязано, че ЕААБ анализира изключително внимателно 
наличните разкрития от резултатите от тестовете и разследванията, както и от 
предишни разследвания на други злополуки и на тази основа са убедени, че въпросната 
забрана е необходима, пропорционална, целесъобразна и правомерно издадена. ЕААБ 
също е поддържала и поддържа контакт със специалистите в индустрията (AI, AD&C), 
така че да бъдат взети под внимание повече последни процедури по тестване и 
модификации за усилване на критичните области във връзка с отмяната или 
продължаването на въпросната забрана. В тази връзка следва да бъде отбелязано, че 
разследванията, направени от AD&C в рамките на търсенето на възможни подходи за 
разрешение чрез усилване на Blanik, изглежда потвърждават разкритията на ЕААБ до 
този момент и дори допълнително засилват възгледа за критичните области. 
Следователно ЕААБ продължава да не вижда възможност да бъде отменена въпросната 
забрана.


