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

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

16.3.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0717/2011 dėl peticijos pateikėjų sklandytuvo, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis Dietrich Bechstein Flugtouristik Delitzsch e.V. vardu

1. Peticijos santrauka

Reglamente Nr. 216/2008/EB dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir 
įsteigiančiame Europos aviacijos saugos agentūrą (EASA) nustatomi aviacinio saugumo 
reikalavimai ES. Dėl 2010 m. birželio mėn. įvykusios avarijos EASA nusprendė, kad visoje 
ES neleidžiama skraidyti „Blanik“ tipo sklandytuvais. Peticijos pateikėjas bandė įtikinti 
EASA panaikinti draudimą, tačiau tai nebuvo padaryta. Jis prašo Parlamento užtikrinti, kad 
vėl būtų leista skraidyti jų lėktuvu. Jis tvirtina, kad EASA, uždrausdama skraidyti lėktuvais, 
sprendimą priėmė skubotai ir dabar atsisako tai pripažinti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„2010 m. birželio mėn. Austrijoje įvyko su „L13 Blanik“ sklandytuvu susijęs mirtimi 
pasibaigęs nelaimingas atsitikimas. Šiuo atveju už avarijos tyrimą yra atsakinga Vienoje 
įsteigta Austrijos aviakatastrofų tyrimo institucija. Šiuo metu tyrimas dar vyksta ir Austrijos 
valdžios institucijos dar nėra paskelbusios savo ataskaitos. EASA šiuose tyrimuose 
nedalyvavo ir nedalyvauja.

Dėl šio mirtimi pasibaigusio nelaimingo atsitikimo EASA nepriklausomai nuo Austrijos 
tyrėjų nedelsiant pradėjo savo tyrimus, kad surinktų informaciją apie galimas avarijos 
priežastis. EASA bendradarbiavo su šio orlaivio modelio gamintoju („Aircraft Industries“) ir 
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išanalizavo techninius dokumentus ir bandymų rezultatus, taip pat ankstesnių incidentų 
dokumentus.

Iš šių technikos ekspertų atliktų tyrimų ir vertinimų paaiškėjo, kad minimas „Blanik“ tipas yra 
nukentėjęs ir vis dar stipriai kenčia dėl medžiagų nuovargio problemų, ypač aerodinaminiame 
paviršiuje šalia sparno ir fiuzeliažo jungties. Tolesnės išvados rodo, kad šios kritinės vietos 
yra užkniedyto daugiasluoksnio metalinio bloko viduje. Todėl EASA nusprendė, kad apžiūros 
nepakanka norint patikimai ir neabejotinai ištirti šias kritines vietas. Šias išvadas sustiprino ir 
ankstesnių, mirtimi nesibaigusių incidentų analizė, taip pat jas patvirtino ir pramonės atstovai.

Taip pat reikia pažymėti, kad gamintojas jau seniai ėmėsi veiksmų dėl šios žinomos silpnos 
vietos, taikydamas pakeitimus būtent šioms kritinėms vietoms sustiprinti. Šiuo metu yra 
keturi „Blanik“ modeliai: 3 sustiprintos versijos ir viena bazinė, nesustiprinta versija. Nors 
sustiprinti orlaiviai galėjo ir gali toliau skraidyti, jei laikomasi griežtų sąlygų, bazinei versijai 
buvo paskelbtas draudimas skraidyti (AD 2010-0185-E) ir jis tebelieka galioti.

Remdamasis minėtu AD, 2010 m. spalio 6 d. peticijos pateikėjas pirmą kartą parašė EASA ir 
paprašė įvairios informacijos. 2010 m. lapkričio 11 d. EASA atsakė laišku į jo klausimus. 
Tuomet peticijos pateikėjas siuntė tolesnius, kartais išsamesnius, prašymus suteikti 
informaciją 2011 m. sausio 28 d., 2011 m. vasario 13 d., 2011 m. kovo 22 d., 2011 m. birželio 
24 d. (2011 m. birželio 9 d. peticijos kopija ir tolesnis laiškas) ir galiausiai 2011 m. spalio 
24 d., į kuriuos EASA atsakė laiškais 2011 m. vasario 21 d., 2011 m. vasario 25 d., 2011 m. 
balandžio 18 d., 2011 m. gegužės 27 d., 2011 m. birželio 21 d., 2011 m. liepos 4 d., 2011 m. 
rugsėjo 28 d. ir galiausiai 2011 m. lapkričio 21 d.

Šiuose laiškuose EASA paaiškino, kad už avarijos tyrimą atsako Austrijos valdžios 
institucijos, jis dar nebaigtas, tyrimo ataskaita dar nepateikta EASA, klausimus dėl avariją 
sukėlusių įvykių ir avarijos tyrimo reikėtų adresuoti Austrijos valdžios institucijoms ir kad, 
remiantis EASA išvadomis, aukštojo pilotažo skrydžiuose padidėja medžiagų nuovargis.

Peticijos pateikėjui taip pat buvo paaiškinta, kad EASA veikia nepriklausomai nuo Austrijos 
valdžios institucijų ir todėl neturi laukti tyrimo ataskaitos, ypač dėl to, kad tokie tyrimai gali 
trukti kelerius metus, ir laukimas keltų per didelę riziką saugai ir mirtinas pavojus galėtų kilti 
dar daugiau žmonių.

Peticijos pateikėjas ne kartą buvo informuotas, kad neįmanoma jo „Blanik“ patikimai 
patikrinti apžiūrint – su šiuo teiginiu peticijos pateikėjas ir toliau nesutinka. Šiuo atžvilgiu 
buvo paaiškinta, kad AD gali būti pakeistas arba jo galiojimas gali būti sustabdytas, tik jei bus 
įrodytas peticijos pateikėjo „Blanik“ saugumas ir tinkamumas skraidyti, ir kad pakartotinai jo 
siūloma apžiūra to negali užtikrinti. Peticijos pateikėjas taip pat buvo informuotas, kad 
pramonės atstovai ieško sprendimų ir jau sprendžia šį klausimą, ir jam buvo pateikta 
Vokietijos bendrovės „AD&C“ („Aircraft Design and Certification Ltd.“) kontaktinė 
informacija.

Apibendrinus pažymėtina, kad EASA labai atidžiai išanalizavo visus esamus bandymų ir 
tyrimų rezultatus, taip pat duomenis iš ankstesnių incidentų tyrimų, todėl yra įsitikinusi, kad 
svarstomas AD yra būtinas, proporcingas, racionalus ir išduotas laikantis reikalavimų. Taip 
pat EASA palaikė ir palaiko ryšius su pramonės atstovais (AI, „AD&C“), kad svarstant 
minimo AD atšaukimo arba palikimo galioti klausimą būtų atsižvelgta į naujausias bandymų 
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procedūras ir pakeitimus kritinėms vietoms sustiprinti. Šiuo atžvilgiu reikėtų atkreipti dėmesį, 
kad iki šiol „AD&C“ vykdomi tyrimai, siekiant rasti galimus būdus sustiprinti „Blanik“, 
patvirtina EASA išvadas, kad iš tiesų reikia toliau griežtinti savo požiūrį į kritines vietas. 
Todėl EASA ir toliau nemato jokių galimybių panaikinti minimą AD.“


