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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0717/2011, imressqa minn Dietrich Bechstein, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, f’isem l-assoċjazzjoni “Flugtouristik Delitzsch e.V.”, dwar iż-
żamma fuq l-art tal-glajder tagħhom

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ir-Regolament 216/2008/KE dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li 
jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) stabbilixxa l-qafas 
għas-sikurezza tal-avjazzjoni fl-UE. L-EASA ddeċidiet li l-glajders tat-tip Blanik għandhom 
jinżammu lura milli jtiru fil-pajjiżi membri kollha tal-UE, minħabba inċident li seħħ f’Ġunju 
2010. Il-petizzjonant ipprova jikkonvinċi l-EASA biex tneħħi din il-projbizzjoni, iżda kien 
kollu għalxejn. Huwa jitlob lill-Parlament biex jiżgura li l-ajruplan tagħhom jerġa’ jitħalla 
jopera. Huwa jallega li l-EASA aġixxiet mingħajr ma ħasbet fil-konsegwenzi meta 
pprojbixxiet li dawn l-ajruplani jtiru u issa ma tridx tammetti dan.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta mill-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012

F’Ġunju 2010 kien hemm inċident fatali fl-Awstrija li involva glajder tat-tip ‘L13 Blanik’. L-
awtorità responsabbli mill-investigazzjoni tal-inċident f’dan il-każ hija l-korp Awstijak ta' 
investigazzjoni tal-inċidenti tal-ajru, ibbażat fi Vjenna. L-investigazzjonijiet bħalissa 
għadhom għaddejjin u l-awtoritajiet Awstrijaki għadhom ma ppubblikawx rapport.  L-EASA 
nnifisha ma kinitx u mhijiex involuta f’dawn l-investigazzjonijiet.

Minħabba l-inċident fatali, l-EASA bdiet immedjatament l-investigazzjonijiet tagħha 
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independentement mill-investigazzjonijiet Awstrijaki sabiex tikseb informazzjoni dwar il-
kawżi possibbli tal-inċident. L-EASA ħadmet flimkien mal-manifattur tal-mudell tal-inġenju 
tal-ajru (Aircract Industries) u analizzat dokumenti tekniċi u riżultati ta’ testijiet kif ukoll 
dokumenti minn inċidenti preċedenti.

Minn dawn l-analiżi u l-valutazzjonijiet minn esperti tekniċi rriżulta li t-tip Blanik 
ikkonċernat ġarrab u għadu jġarrab b'mod eċċessiv minn problemi ta' strapazz tal-materjal, 
b'mod partikolari fl-ajrufojl fejn il-konnessjoni bejn il-ġewnaħ u l-qafas tal-ajruplan. Sejbiet 
oħra jindikaw li dawn il-punti kritiċi jinsabu ġewwa blokka tal-metall irbattuta b’diversi saffi. 
Għalhekk l-EASA ikkonkludiet li spezzjoni viżwali ma tatx ċertezza biżżejjed sabiex dawn il-
punti kritiċi jiġu investigati mingħajr ma jkun hemm ebda dubju. Dawn is-sejbiet reġgħu 
issaħħu permezz ta’ analiżi ta’ inċidenti preċedenti, mhux fatali u kienu kkonfermati wkoll 
mill-industrija.

Għandu jiġi nnutat ukoll li l-manifattur irreaġixxa żmien ilu għal dan il-punt dgħajjef magħruf 
b' modifikazzjonijiet biex isaħħu preċiżament dawk il-punti kritiċi. Sadanittant hemm 4 
mudelli tat-tip Blanik: 3 verżjonijiet ‘imsaħħa’ u l-verżjoni ‘bażika’ mingħajr tisħiħ. Filwaqt li 
l-inġenju tal-ajru msaħħaħ kien u għadu jista’ jtir, soġġett għal kundizzjonijiet stretti, inħarġet 
projbizzjoni fuq it-titjir għall-verżjoni bażika minn AD 2010-0185-E u għadha fis-seħħ.

Fuq il-bażi tal-AD imsemmija hawn fuq, il-petizzjonant l-ewwel kiteb lill-EASA fis-6 ta’ 
Ottubru 2010 u staqsa għal informazzjoni diversa, li għaliha l-EASA wieġbet permezz ta’ ittra 
fil-11 ta’ Novembru 2010. Huwa mbagħad bagħat aktar talbiet għal informazzjoni, f’ċerti 
każijiet aktar estensivi, fit-28 ta’ Jannar 2011, fit-13 ta’ Frar 2011, fit-22 ta’ Marzu 2011, fl-
24 ta’ Ġunju 2011 (kopja tal-petizzjoni tad-9 ta’ Ġunju 2011 u ittra oħra), u fl-aħħar fl-24 ta’ 
Ottubru 2011, li l-EASA wieġbet għalihom permezz tal-ittri tal-21 ta’ Frar 2011, tal-25 ta’ 
Frar 2011, tat-18 ta’ April 2011, tas-27 ta’ Mejju 2011, tal-21 ta’ Ġunju 2011, tal-4 ta’ Lulju 
2011, tat-28 ta’ Settembru 2011 and fl-aħħar tal-21 ta’ Novembru 2011.

F’dawn l-ittri l-EASA spjegat li l-awtoritajiet Awstrijaki huma responsabbli mill-
investigazzjoni tal-inċident, li għadha ma tlestietx, li rapport ta’ investigazzjoni ma ġiex 
sottomess lill-EASA, li mistoqsijiet dwar l-avvenimenti li wasslu għall-inċident u l-
investigazzjoni tal-inċident għandhom jiġu indirizzati lill-awtoritajiet Awstrijaki, u li skont is-
sejbiet tal-EASA, titjiriet aerobatiċi jiggravaw l-istrapazz tal-materjal.

Kien spjegat ukoll lill-petizzjonant li l-EASA taġixxi indipendentement mill-awtorità 
Awstrijaka u għalhekk m'għandiex għalfejn tistenna għal rapport ta’ investigazzjoni, b’mod 
partikolari minħabba li tali investigazzjonijiet jistgħu jieħdu ħafna snin u għalhekk l-istennija 
tinvolvi riskju wisq kbir għas-sigurtà u tipperikola aktar ħajjiet tal-bniedem.

Il-petizzjonant ġie infurmat f'diversi okkażjonijiet li l-punt kritiku tal-Blanik tiegħu ma jistax 
jiġi spezzjonat viżwalment mingħajr ma jkun hemm dubju – dikjarazzjoni li hu jkompli 
jikkontradixxi. F’dan ir-rigward ġie spjegat li l-AD jista’ jiġi emendat jew sospiż biss jekk tiġi 
pprovata s-sigurtà u l-kundizzjoni tajba għat-titjir tal-Blanik tiegħu u li l-offerta ripetuta 
tiegħu ta’ spezzjoni viżiva ma tiżgurax dan. Il-petizzjonant kien infurmat ukoll li l-industrija 
hija interessata f’soluzzjoni u diġà qiegħda taħdem fuq dan, u kien ipprovdut bid-dettalji ta’ 
kuntatt ta' ditta Ġermaniza AD&C (Aircraft Design and Certification Ltd.).

Fil-qosor, għandu jiġi nnutat li l-EASA eżerċitat attenzjoni kbira fl-analiżi tas-sejbiet 
disponibbli kollha minn riżultati ta’ testijiet u investigazzjonijiet u minn investigazzjonijiet 
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preċedenti ta’ inċidenti oħra u fuq dik il-bażi hija konvinta li l-AD inkwistjoni hija neċessarja, 
proporzjonali, espedjenti u maħruġa b’mod ġust. L-EASA kienet u għada wkoll f’kuntatt mal-
industrija (AI, AD&C) biex proċeduri ta’ ttestjar u modifikazzjonijiet aktar reċenti biex 
isaħħu l-punti kritiċi jkunu jistgħu jiġu kkunsidrati fir-rigward tar-revoka jew iż-żamma tal-
AD inkwistjoni. F’dan ir-rigward għandu jiġi nnutat li investigazzjonijiet minn AD&C fil-
qafas tat-tfittxija għal approċċi possibbli għal soluzzjonijiet għat-tisħiħ tal-Blanik għandhom 
tendenza li jikkonfermaw is-sejbiet tal-EASA sa issa, tabilħaqq biex isaħħu aktar il-fehma 
tagħha tal-punti kritiċi. Għalhekk l-EASA għadha mhix qed tara possibbiltà li tirrevoka l-AD 
inkwistjoni.


