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nevében benyújtott 0717/2011 számú petíció a vitorlázó repülőgépére 
vonatkozó felszállási tilalomról

1. A petíció összefoglalása

A polgári repülés terén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
(EASA) létrehozásáról szóló 216/2008/EK rendelet állapítja meg az Unióban a légi 
közlekedés biztonsági keretét. Az EASA egy 2010. júniusi balesetet követően úgy határozott, 
hogy a Blanik típusú vitorlázó repülőgépekre Unió-szerte felszállási tilalmat kell előírni. A 
petíció benyújtója eredménytelenül próbálta meggyőzni az EASA-t a felszállási tilalom 
feloldásáról. A petíció benyújtója annak biztosítására kéri a Parlamentet, hogy a gépük ismét 
felszállhasson. Állítása szerint az EASA elhamarkodottan határozott a repülőgépekre 
vonatkozó felszállási tilalomról, és ezt most nem hajlandó elismerni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 3. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

2010 júniusában egy „L13 Blanik” típusú vitorlázó repülőgép halálos kimenetelű balesetet 
szenvedett Ausztriában. A baleset kivizsgálásáért felelős hatóság ebben az esetben a légi 
balesetek kivizsgálásával foglalkozó, bécsi székhelyű osztrák szerv. A vizsgálat jelenleg 
folyamatban van, és az osztrák hatóságok még nem tettek közzé jelentést. Maga az EASA 
nem vett és nem vesz részt ezekben a vizsgálatokban.
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A halálos baleset miatt az EASA az osztrák vizsgálatoktól függetlenül azonnal megkezdte 
saját vizsgálatait, hogy információhoz jusson a baleset lehetséges okairól. Az EASA 
együttműködött a repülőgéptípus gyártójával (Aircraft Industries), és elemezte a műszaki 
dokumentumokat és teszteredményeket, valamint a korábbi balesetekre vonatkozó 
dokumentumokat.

A fenti elemzésekből és műszaki szakértők által végzett értékelésekből kitűnt, hogy a szóban 
forgó Blanik típusnál az eddigiekben és jelenleg is túl sok anyagfáradási probléma 
jelentkezik, különösen a szárny és a géptest közötti összeköttetés közelében a szárnyprofilban. 
További megállapítások azt jelzik, hogy e kritikus pontok egy szegecselt, többrétegű 
fémblokk belsejében találhatók. Az EASA ezért azt a következtetést vonta le, hogy a 
szemrevételezéses vizsgálat nem nyújt elegendő bizonyosságot ahhoz, hogy e kritikus 
területeket minden kétséget kizáróan megvizsgálhassák. Ezeket a megállapításokat 
megerősítette a korábbi, nem halálos kimenetelű balesetek elemzése, és ezt az iparág is 
alátámasztotta.

Kiemelendő az is, hogy a gyártó jó ideje lépéseket tett az említett, ismert gyenge pont terén, 
pontosan e kritikus területek megerősítését célzó módosításokkal. Időközben 4 Blanik típus 
van forgalomban: 3 „megerősített” változat, valamint a megerősítés nélküli, „alapváltozat”. 
Míg a megerősített légi járművek – szigorú feltételek mellett – folytathatták és folytathatják a 
repülést, az alapváltozatra az AD 2010-0185-E légialkalmassági utasítás útján repülési 
tilalmat rendeltek el, és ez változatlanul érvényben van.

A fent említett légialkalmassági utasítás alapján a petíció benyújtója 2010. október 6-án 
fordult először az EASA-hoz írásban, és különböző információkat kért; az EASA erre 2010. 
november 11-én, levélben válaszolt. A petíció benyújtója ezután – 2011. január 28-án, 2011. 
február 13-án, 2011. március 22-én, 2011. június 24-én (a 2011. június 9-i petíció másolata és 
egy további levél), utoljára pedig 2011. október 24-én – további, néhány esetben kiterjedtebb 
információkéréseket küldött, amelyekre az EASA 2011. február 21-én, 2011. február 25-én, 
2011. április 18-án, 2011. május 27-én, 2011. június 21-én, 2011. július 4-én, 2011. 
szeptember 28-án, végül pedig 2011. november 21-én válaszolt levél útján.

Az EASA ezekben a levelekben ismertette, hogy az osztrák hatóságok felelősek a baleset 
kivizsgálásáért, és ez még nem zárult le, illetve vizsgálati jelentést még nem nyújtotta be az 
EASA-hoz, valamint a balesethez vezető okokkal és a baleset kivizsgálásával kapcsolatos 
kérdéseket az osztrák hatóságokhoz kell intézni, és az EASA megállapításai szerint a 
műrepülés fokozza az anyagfáradást.

A petíció benyújtóját tájékoztatták arról is, hogy az EASA az osztrák hatóságtól függetlenül 
jár el, és ezért nem kell vizsgálati jelentésre várnia, különösen, mivel az ilyen vizsgálatok több 
évig is eltarthatnak, és a várakozás ezért túl nagy biztonsági kockázattal jár, és több emberi 
életet veszélyeztetne.

A petíció benyújtóját számos alkalommal tájékoztatták, hogy a tulajdonát képező Blanik 
kritikus területét szemrevételezéssel nem lehet minden kétséget kizáróan megvizsgálni –
amely állításnak ő továbbra is ellentmond. E tekintetben ismertették vele, hogy a 
légialkalmassági utasítás csak akkor módosítható vagy függeszthető fel, ha a tulajdonát 
képező Blanik biztonsági és repülési alkalmassága igazolást nyer, és az általa többször 
felajánlott szemrevételezéses vizsgálat ezt nem biztosítja. A petíció benyújtóját tájékoztatták 
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továbbá, hogy az iparág a megoldásban érdekelt, és már dolgozik ezen, és megküldték 
számára a német AD&C cég elérhetőségeit (Aircraft Design and Certification Ltd.)

Összegzésként megjegyzendő, hogy az EASA nagy gonddal végezte a teszt- és vizsgálati 
eredményekből, valamint a más balesetek korábbi vizsgálataiból rendelkezésre álló összes 
megállapítás elemzését, és ennek alapján meggyőződése, hogy a szóban forgó 
légialkalmassági utasítás szükséges, arányos, célravezető, kiadása pedig megfelelően történt. 
Az EASA emellett kapcsolatban állt és jelenleg is kapcsolatban áll az ágazat szereplőivel (AI, 
AD&C), hogy a szóban forgó légialkalmassági utasítás visszavonását vagy fenntartását 
illetően figyelembe lehessen venni az újabb teszteljárásokat és a kritikus területek 
megerősítését célzó módosításokat. E tekintetben kiemelendő, hogy az AD&C által a Blanik 
megerősítését célzó megoldások lehetséges megközelítéseinek felkutatása keretében végzett 
vizsgálatok egyre inkább az EASA eddigi megállapításait támasztják alá, nevezetesen a 
kritikus területekkel kapcsolatos nézeteit erősítik tovább. Az EASA ezért továbbra sem lát 
lehetőséget a kérdéses légialkalmassági utasítás visszavonására.


