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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0717/2011, ko Flugtouristik Delitzsch e.V. vārdā iesniedza 
Vācijas valstspiederīgais Dietrich Bechstein, par šā uzņēmuma planiera 
izlidošanas aizliegumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Regulā (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas 
Aviācijas drošības aģentūras (EASA) izveidi ir iekļauti pamata noteikumi aviācijas drošībai 
ES. Pēc aviācijas nelaimes gadījuma 2010. gada jūnijā EASA nolēma, ka „Blanik” planieriem 
visā ES jānosaka izlidošanas aizliegums. Lūgumraksta iesniedzējs veltīgi centās pārliecināt 
EASA atcelt izlidošanas aizliegumu. Viņš lūdz Parlamentu nodrošināt, lai viņu planierim ļauj 
atsākt lidojumus. Viņš apgalvo, ka EASA, nosakot šiem planieriem izlidošanas aizliegumu, ir 
rīkojusies pārsteidzīgi un tagad atsakās to atzīt.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 3. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Austrijā 2010. gada jūnijā notika letāls aviācijas negadījums, kurā bija iesaistīs planieris 
„L13 Blanik”. Par negadījuma izmeklēšanu atbildīgā iestāde ir Austrijas Aviācijas 
negadījumu izmeklēšanas iestāde, kas atrodas Vīnē. Izmeklēšana joprojām turpinās, un 
Austrijas iestādes vēl nav publicējušas ziņojumu. EASA šajā izmeklēšanā nebija un nav 
iesaistīta.

Tā kā negadījuma iznākums bija letāls, EASA nekavējoties sāka savu izmeklēšanas procedūru 
neatkarīgi no Austrijas izmeklēšanas procedūras, lai iegūtu informāciju par iespējamiem 
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negadījuma cēloņiem. EASA sadarbojās ar šā lidaparāta modeļa ražotāju (Aircraft Industries) 
un analizēja tehniskos dokumentus un testu rezultātus, kā arī ar iepriekšējiem negadījumiem 
saistītus dokumentus.

Šo analīžu rezultāti un tehnisko ekspertu vērtējumi liecināja, ka attiecīgajam „Blanik” 
planiera tipam bija un joprojām ir lielas problēmas, kas saistītas ar materiālu nogurumu, it 
īpaši aerodinamiskajā virsmā pie fizelāžas un spārnu savienojuma. Turpmākie konstatējumi 
liecina, ka minētie kritiskie punkti atrodas kniedētajā daudzslāņu metāla blokā. Līdz ar to 
EASA secināja, ka vizuāla apskate nav pietiekami pārliecinoša, lai nešaubīgi varētu veikt šo 
kritisko zonu izmeklēšanu. Šos konstatējumus apstiprināja gan iepriekšējo negadījumu, kam 
nav bijis letāls iznākums, analīze, gan nozares pārstāvji.

Turklāt jānorāda, ka ražotājs attiecībā uz zināmo vājo punktu jau pirms daudziem gadiem 
veica izmaiņas, lai nostiprinātu tieši šīs kritiskās zonas. Pašlaik pastāv četri „Blanik” modeļi: 
trīs „nostiprinātie” modeļi un viens „bāzes” modelis bez nostiprinājuma. Nostiprinātie 
lidaparāti varēja un var turpināt lidojumus, ja tiek ievēroti stingri noteikumi, bet attiecībā uz 
bāzes modeli ar norādījumu attiecībā uz lidojumderīgumu Nr. 2010-0185-E tika izdots 
izlidošanas aizliegums, kas joprojām ir spēkā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto norādījumu attiecībā uz lidojumderīgumu, lūgumraksta 
iesniedzējs vispirms 2010. gada 6. oktobrī rakstiski vērsās EASA ar lūgumu sniegt dažādu 
veidu informāciju; EASA nosūtīja atbildes vēstuli 2010. gada 11. novembrī. Pēc tam viņš 
nosūtīja papildu (dažos gadījumos plašākus) informācijas pieprasījumus 2011. gada 
28. janvārī, 13. februārī, 22. martā, 24. jūnijā (2011. gada 9. jūnija lūgumraksta un papildu 
vēstules kopija) un, visbeidzot, 24. oktobrī, uz ko EASA nosūtīja atbildes vēstules 2011. gada 
21. februārī, 25. februārī, 18. aprīlī, 27. maijā, 21. jūnijā, 4. jūlijā, 28. septembrī un, 
visbeidzot, 21. novembrī.

Šajās vēstulēs EASA skaidroja, ka negadījuma izmeklēšana ir Austrijas iestāžu kompetencē, 
ka izmeklēšana vēl nav pabeigta, ka EASA vēl nav saņēmusi izmeklēšanas ziņojumu, ka ar 
jautājumiem par negadījuma cēloņiem un negadījuma izmeklēšanu jāvēršas Austrijas iestādēs 
un ka saskaņā ar EASA konstatējumiem figūrlidojumi pastiprina materiālu nogurumu.

Lūgumraksta iesniedzējam arī tika paskaidrots, ka EASA darbojas neatkarīgi no Austrijas 
iestādēm un tādēļ tai nav jāsagaida izmeklēšanas ziņojums, it īpaši tāpēc, ka šādas 
izmeklēšanas var ilgt vairākus gadus un līdz ar to gaidīšana ir saistīta ar pārāk lielu drošības 
risku un var apdraudēt vēl kādu cilvēku dzīvības.

Lūgumraksta iesniedzējs tika vairākkārt informēts, ka viņa „Blanik” planiera kritiskās zonas 
nav iespējams neapstrīdami vizuāli pārbaudīt; lūgumraksta iesniedzējs joprojām nepiekrīt šim 
apgalvojumam. Šajā saistībā tika paskaidrots, ka norādījumā attiecībā uz lidojumderīgumu ir 
iespējams veikt grozījumus vai atcelt tikai tādā gadījumā, ja ir pierādīta viņa „Blanik” 
planiera drošība un lidojumderīgums, un ka viņa atkārtotais piedāvājums veikt vizuālo apskati 
to nenodrošina. Lūgumraksta iesniedzējs tika informēts arī par to, ka nozare ir ieinteresēta, lai 
tiktu rasts risinājums, un ka šajā saistībā jau tiek veikti pasākumi. Turklāt viņam tika sniegta 
Vācijas uzņēmuma AD&C (Aircraft Design and Certification Ltd.) kontaktinformācija.

Rezumējot jānorāda, ka EASA visus pieejamos testu rezultātus un izmeklēšanas rezultātus, 
tostarp iepriekšēju negadījumu izmeklēšanas rezultātus, analizējusi ar lielu rūpību un, 
pamatojoties uz šo analīzi, ir pārliecināta, ka attiecīgais norādījums attiecībā uz 
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lidojumderīgumu ir vajadzīgs, samērīgs, lietderīgs un pamatoti izdots. Turklāt EASA sazinājās 
un uztur kontaktus ar nozares pārstāvjiem (AI, AD&C), lai saistībā ar attiecīgā norādījuma 
attiecībā uz lidojumderīgumu atcelšanu vai saglabāšanu varētu ņemt vērā jaunākās pārbaudes 
procedūras un pārveidojumus kritisko zonu nostiprināšanai. Šajā sakarā jānorāda, ka AD&C
veiktā izmeklēšana, meklējot iespējamus veidus, kā atrisināt „Blanik” nostiprināšanas 
problēmas, apstiprina EASA līdzšinējos konstatējumus un pat vēl vairāk nostiprina tās 
viedokli par kritiskajām zonām. Tāpēc EASA joprojām neredz iespēju atcelt attiecīgo 
norādījumu attiecībā uz lidojumderīgumu.


