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1. Sammendrag

Forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et 
europæisk luftfartssikkerhedsagentur (EASA) afstikker rammerne for luftfartssikkerheden 
inden for EU. EASA har besluttet at udstede startforbud for svævefly af Blaniktypen i hele 
EU efter en ulykke i juni 2010. Andrageren har forgæves forsøgt at få EASA til at ophæve 
startforbuddet. Han anmoder Parlamentet om at sikre, at deres fly får godkendelse til at flyve 
igen. Han hævder, at EASA handlede forhastet, da man udstedte startforbuddet, og nu nægter 
at indrømme det.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012.

"I juni 2010 skete der en dødsulykke i Østrig, som involverede et svævefly af typen 
"L13 Blanik". Den myndighed, der fik til opgave at undersøge ulykken, er det østrigske 
undersøgelsesorgan for flyvehavarier, som ligger i Wien.  Undersøgelserne er stadig ikke 
afsluttet, og de østrigske myndigheder har endnu ikke offentliggjort nogen rapport. EASA 
selv var ikke og er ikke involveret i disse undersøgelser.

Som følge af denne dødsulykke indledte EASA øjeblikkeligt sine egne undersøgelser 
uafhængigt af de østrigske undersøgelser med henblik på at indhente oplysninger om de 
mulige årsager til ulykken. EASA arbejdede sammen med fabrikanten af denne flymodel 
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(Aircraft Industries) og analyserede tekniske dokumenter og testresultater samt dokumenter 
fra tidligere hændelser.

Det fremgik af disse analyser og vurderinger udført af tekniske eksperter, at den pågældende 
Blaniktype har lidt og fortsat lider af omfattende problemer med materialetræthed, især i 
bæreplanet tæt på forbindelsen mellem vingen og fuselagen. Yderligere resultater tyder på, at 
disse kritiske punkter ligger inden i en nittet metalblok i flere lag. EASA konkluderede derfor, 
at en visuel inspektion ikke gav tilstrækkelig sikkerhed for, at disse kritiske punkter var hævet 
over enhver tvivl. Disse konklusioner blev bestyrket af analyser af tidligere hændelser uden 
dødeligt udfald og blev endvidere bekræftet af branchen.

Det skal derudover påpeges, at fabrikanten for lang tid siden reagerede på dette kendte svage 
punkt ved at foretage ændringer, som skulle forstærke netop disse kritiske områder.  I 
mellemtiden er der kommet fire Blanikmodeller, tre "forstærkede" udgaver og basisudgaven 
uden forstærkning. De forstærkede fly kunne og kan fortsat flyve under overholdelse af 
strenge betingelser, men der blev udstedt flyveforbud mod basisudgaven ved LDD 2010-
0185-E, og dette forbud gælder fortsat.

På baggrund af ovennævnte LDD skrev andrageren første gang til EASA den 6. oktober 2010 
og anmodede om forskellige oplysninger, som EASA besvarede ved skrivelse 
af 11. november 2010.  Derefter fremsendte han yderligere og i nogle tilfælde mere 
omfattende anmodninger om oplysninger den 28. januar 2011, 13. februar 2011, 
22. marts 2011, 24. juni 2011 (kopi af andragendet af 9.6.2011 og endnu en skrivelse) og 
sidste gang den 24. oktober 2011. EASA besvarede disse anmodninger ved skrivelser 
af 21. februar 2011, 25. februar 2011, 18. april 2011, 27. maj 2011, 21. juni 2011, 4. juli 2011, 
28. september 2011 og sidst den 21. november 2011.

I disse skrivelser forklarer EASA, at de østrigske myndigheder er ansvarlige for at undersøge 
ulykken, at undersøgelsen endnu ikke er afsluttet, at der endnu ikke er fremsendt nogen 
undersøgelsesrapport til EASA, at spørgsmål om de begivenheder, der lå til grund for 
ulykken, og om undersøgelserne af ulykken skal sendes til de østrigske myndigheder, og at 
fly, der anvendes til kunstflyvning, forværrer materialetræthed.

Det blev endvidere oplyst andrageren, at EASA handler uafhængigt af de østrigske 
myndigheder og derfor ikke skal vente på en undersøgelsesrapport, især da sådanne 
undersøgelser kan vare flere år, og ventetiden derfor indebærer en alt for stor sikkerhedsrisiko 
og ville sætte flere menneskeliv på spil.

Andrageren blev ved flere lejligheder oplyst om, at det kritiske område på hans Blanik ikke 
kan inspiceres visuelt og hæves over enhver tvivl – en udtalelse, som han bliver ved med at 
modsætte sig. I denne forbindelse blev det oplyst, at LDD'et kun kan ændres eller ophæves, 
hvis hans Blaniks sikkerhed og luftdygtighed dokumenteres, og at hans gentagne tilbud om en 
visuel inspektion ikke kan dokumentere dette. Andrageren blev endvidere underrettet om, at 
branchen er interesseret i at finde en løsning og allerede arbejder på en sådan, og han fik 
fremsendt kontaktoplysningerne på det tyske firma AD&C (Aircraft Design and Certification 
Ltd.).

Sammenfattende skal det bemærkes, at EASA har været yderst omhyggelig med at analysere 
alle tilgængelige konklusioner fra test- og undersøgelsesresultater og fra tidligere 
undersøgelser af andre hændelser, og at EASA på dette grundlag er overbevist om, at det 
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pågældende LDD er nødvendigt, forholdsmæssigt og hensigtsmæssigt, og at dets udstedelse 
er berettiget. EASA har endvidere været og er fortsat i kontakt med branchen (AI, AD&C), så 
nyere testprocedurer og ændringer med henblik på at forstærke de kritiske områder kan blive 
taget i betragtning med hensyn til, hvorvidt det omhandlede LDD skal ophæves eller 
fastholdes. I denne forbindelse skal det påpeges, at de undersøgelser, som AD&C har 
gennemført i søgningen efter forskellige muligheder for at forstærke Blanikflyet, har tendens 
til at bekræfte EASA's hidtidige konklusioner, hvilket naturligvis skærper EASA's syn på de 
kritiske områder. EASA kan derfor endnu ikke se nogen mulighed for at ophæve det 
pågældende LDD."


