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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0717/2011, του Dietrich Bechstein, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Flugtouristik Delitzsch e.V.», σχετικά με την απαγόρευση 
πτήσης του ανεμοπτέρου τους

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008/ΕΚ για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της 
πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της 
Αεροπορίας (EASA) καθορίζει το πλαίσιο για την ασφάλεια της αεροπορίας στην ΕΕ. Ο
EASA έχει αποφανθεί ότι τα ανεμόπτερα τύπου Blanik πρέπει να παραμείνουν καθηλωμένα 
σε ολόκληρη την ΕΕ λόγω ατυχήματος που συνέβη τον Ιούνιο του 2010. Ο αναφέρων 
προσπάθησε ανεπιτυχώς να πείσει τον EASA να άρει αυτήν την απαγόρευση. Ζητεί από το 
Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι θα χορηγηθεί νέα άδεια πτήσης για το συγκεκριμένο 
ανεμόπτερο. Ισχυρίζεται ότι ο EASA ενήργησε εσπευσμένα όσον αφορά την καθήλωση των 
αεροπλάνων και τώρα αρνείται να το παραδεχτεί.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Τον Ιούνιο του 2010 συνέβη ένα μοιραίο ατύχημα στην Αυστρία με ανεμόπτερο τύπου 
«L13 Blanik». Η αρμόδια αρχή για τη διερεύνηση του ατυχήματος στην προκειμένη 
περίπτωση είναι το σώμα διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων της Αυστρίας με έδρα τη 
Βιέννη. Επί του παρόντος, οι έρευνες εξακολουθούν να βρίσκονται υπό εξέλιξη και οι 
αυστριακές αρχές δεν έχουν δημοσιεύσει ακόμα έκθεση. Ο EASA δεν ενεπλάκη ούτε 
εμπλέκεται στις εν λόγω έρευνες.
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Λόγω του μοιραίου ατυχήματος, ο EASA ξεκίνησε αμέσως τις δικές του έρευνες ανεξάρτητα 
από τις έρευνες στην Αυστρία έτσι ώστε να εξασφαλίσει πληροφορίες σχετικά με τα πιθανά 
αίτια του ατυχήματος. Ο EASA συνεργάστηκε με την κατασκευάστρια εταιρεία του μοντέλου 
του ανεμόπτερου (Aircraft Industries) και μελέτησε διάφορα τεχνικά έγγραφα, αποτελέσματα 
δοκιμών, καθώς και έγγραφα από προγενέστερα συμβάντα.

Από τις συγκεκριμένες αναλύσεις και εκτιμήσεις τεχνικών εμπειρογνωμόνων προέκυψε ότι ο 
συγκεκριμένος τύπος ανεμόπτερου παρουσίαζε και συνεχίζει να παρουσιάζει σοβαρότατα 
προβλήματα λόγω καταπόνησης υλικών, ιδιαίτερα στο τμήμα της αεροτομής κοντά στο 
σημείο σύνδεσης του φτερού και της ατράκτου. Περαιτέρω πορίσματα της έρευνας 
καταδεικνύουν ότι τα συγκεκριμένα σημεία ζωτικής σημασίας βρίσκονται μέσα σε καρφωτό, 
πολυεπίπεδο μεταλλικό κορμό. Ως εκ τούτου, ο EASA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο 
οπτικός έλεγχος δεν παρείχε επαρκώς αξιόπιστα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να 
καταστήσουν δυνατή την αδιαμφισβήτητη εξέταση των εν λόγω τμημάτων ζωτικής σημασίας. 
Τα εν λόγω πορίσματα ενισχύθηκαν από την ανάλυση προγενέστερων ατυχημάτων στα οποία 
δεν είχαν σημειωθεί απώλειες και επιβεβαιώθηκαν και από την εταιρεία.

Πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι η κατασκευάστρια εταιρεία, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν 
αδυναμίες, προέβη σε διορθωτικές ενέργειες πριν από πολύ καιρό έτσι ώστε να ενισχύσει 
ακριβώς αυτά τα τμήματα καίριας σημασίας. Παράλληλα, υπάρχουν τέσσερα μοντέλα 
Blanik: 3 «ενισχυμένα» και ένα «βασικό» χωρίς ενίσχυση. Ενώ τα ενισχυμένα ανεμόπτερα 
μπορούσαν και μπορούν ακόμα να πετούν υπό αυστηρούς όρους, για τον βασικό τύπο 
ανεμοπτέρου έχει εκδοθεί απαγορευτικό πτήσεων, το οποίο είναι ακόμα εν ισχύι, βάσει της 
οδηγίας αξιοπλοΐας (AD) αριθ. 2010-0185-Ε.

Λόγω της προαναφερθείσας οδηγίας αξιοπλοΐας (AD), ο αναφέρων απέστειλε σε πρώτο 
στάδιο επιστολή στον EASA στις 6 Οκτωβρίου 2010 ζητώντας διάφορες πληροφορίες και ο
EASA απάντησε αντίστοιχα αποστέλλοντας επιστολή στις 11 Νοεμβρίου 2010. Έπειτα ο 
αναφέρων ανταπάντησε, και σε ορισμένες περιπτώσεις πιο εκτενώς, ζητώντας πληροφορίες 
στις 28 Ιανουαρίου 2011, στις 13 Φεβρουαρίου 2011, στις 22 Μαρτίου 2011, στις
24 Ιουνίου 2011 (αντίγραφο της αναφοράς της 9ης Ιουνίου 2011 συνοδευόμενο από μία 
ακόμα επιστολή) και τέλος στις 24 Οκτωβρίου 2011, αιτήματα στα οποία ο EASA απάντησε 
με τις επιστολές της 21ης Φεβρουαρίου 2011, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, της
18ης Απριλίου 2011, της 27ης Μαΐου 2011, της 21ης Ιουνίου 2011, της 4ης Ιουλίου 2011, της
28ης Σεπτεμβρίου 2011 και τέλος της 21ης Νοεμβρίου 2011.

Στις προαναφερθείσες επιστολές ο EASA εξηγούσε ότι αρμόδιες για τη διερεύνηση του 
ατυχήματος είναι οι αυστριακές αρχές, ότι η έρευνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ότι δεν έχει 
ακόμη υποβληθεί στον EASA έκθεση της έρευνας, ότι τα ερωτήματα σχετικά με τις αιτίες 
που οδήγησαν στο ατύχημα και σχετικά με τη διερεύνηση του ατυχήματος πρέπει να 
απευθυνθούν στις αυστριακές αρχές, καθώς και ότι, σύμφωνα με τα πορίσματα του EASA, οι 
αεροβατικές πτήσεις επιδεινώνουν την καταπόνηση των υλικών.

Κατέστη επίσης σαφές στον αναφέροντα ότι ο EASA ενεργεί ανεξάρτητα από την αυστριακή 
αρχή και, συνεπώς, δεν χρειάζεται να αναμένει την έκθεση της έρευνας, δεδομένου ότι οι εν 
λόγω έρευνες μπορεί να διαρκέσουν αρκετά χρόνια και η αναμονή των αποτελεσμάτων τους 
ενέχει πολύ σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο και 
άλλες ανθρώπινες ζωές.
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Ο αναφέρων ενημερώθηκε επανειλημμένα ότι το τμήμα ζωτικής σημασίας του ανεμόπτερου
Blanik που διαθέτει δεν μπορεί να υποβληθεί σε οπτικό έλεγχο που να οδηγεί σε απολύτως 
αξιόπιστα συμπεράσματα, δήλωση με την οποία ο αναφέρων εξακολουθεί να διαφωνεί. Σε 
αυτό το πλαίσιο, κατέστη σαφές στον αναφέροντα ότι η οδηγία αξιοπλοΐας (AD) δύναται να 
τροποποιηθεί ή η ισχύς της να ανασταλεί μόνο εάν αποδειχθεί η ασφάλεια και η αξιοπλοΐα 
του συγκεκριμένου Blanik, παράγοντες που δεν διασφαλίζονται από τα επανειλημμένα 
αιτήματά του για οπτικό έλεγχο. Ο αναφέρων ενημερώθηκε επίσης ότι η εταιρεία AD&C
(Aircraft Design and Certification Ltd.) επιθυμεί να εξευρεθεί λύση και βρίσκεται ήδη σε 
διαδικασία αναζήτησης. Επιπλέον, του δόθηκαν τα στοιχεία επικοινωνίας της εν λόγω 
εταιρείας.

Εν περιλήψει, πρέπει να σημειωθεί ότι ο EASA έχει επιδείξει μεγάλο ενδιαφέρον στην 
ανάλυση όλων των διαθέσιμων πορισμάτων που έχουν προκύψει από τα αποτελέσματα των 
δοκιμών και της έρευνας, καθώς και από προηγούμενες έρευνες για άλλα συμβάντα και, 
βάσει αυτών, είναι πεπεισμένος ότι η εν λόγω οδηγία αξιοπλοΐας (ΑD) είναι αναγκαία, 
αποτελεσματική, έχει αναλογική εφαρμογή και οι λόγοι έκδοσής της είναι βάσιμοι. Επιπλέον, 
ο EASA ήταν και συνεχίζει να είναι σε επαφή με την εταιρεία (AI, AD&C) έτσι ώστε να 
μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι πλέον πρόσφατες διαδικασίες δοκιμών και τροποποιήσεις 
για την ενίσχυση των τμημάτων καίριας σημασίας όσον αφορά την ανάκληση ή τη διατήρηση 
της εν λόγω οδηγίας αξιοπλοΐας (AD). Υπό το πρίσμα αυτό, πρέπει να επισημανθεί ότι οι 
έρευνες που διεξάγει η AD&C στο πλαίσιο της αναζήτησης πιθανών λύσεων με σκοπό την 
ενίσχυση του εν λόγω τύπου ανεμόπτερου δείχνουν να επιβεβαιώνουν τα μέχρι στιγμής 
πορίσματα του EASA, αν όχι να ενισχύουν περαιτέρω την άποψή του περί των τμημάτων 
ζωτικής σημασίας. Ως εκ τούτου, ο EASA εξακολουθεί να πιστεύει ότι δεν υπάρχει 
πιθανότητα ανάκλησης της οδηγίας αξιοπλοΐας (AD).


