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Betreft: Verzoekschrift 0717/2011, ingediend door Dietrich Bechstein (Duitse 
nationaliteit), namens "Flugtouristik Delitzsch e.V.", over het aan de grond 
houden van hun zweefvliegtuig

1. Samenvatting van verzoekschrift

In Verordening (EG) nr. 216/2008/EG tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het 
gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de 
veiligheid van de luchtvaart (EASA) is het kader voor de veiligheid van de luchtvaart in de 
EU vastgelegd. EASA heeft besloten dat zweefvliegtuigen van het type Blanik in de gehele 
EU aan de grond moeten blijven naar aanleiding van een ongeval in juni 2010. Indiener heeft, 
tevergeefs, geprobeerd EASA ervan te overtuigen deze maatregel op te heffen. Hij verzoekt 
het Parlement ervoor te zorgen dat hun vliegtuig toestemming krijgt om weer te vliegen. Hij 
stelt dat EASA overhaast heeft gehandeld als het gaat om het aan de grond houden van de 
vliegtuigen en dat het nu weigert dit toe te geven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

In juni 2010 heeft in Oostenrijk een dodelijk ongeval plaatsgevonden met een zweefvliegtuig 
van het type "L13 Blanik". De autoriteit die verantwoordelijk is voor het onderzoek naar het 
ongeval is in dit geval de Oostenrijkse instantie voor het onderzoeken van ongevallen in de 
luchtvaart, die is gevestigd in Wenen. Het onderzoek loopt momenteel nog en de Oostenrijkse 
autoriteiten hebben nog geen verslag gepubliceerd. EASA zelf was en is niet betrokken bij dit 
onderzoek.
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Naar aanleiding van dit noodlottige ongeval heeft EASA onmiddellijk zijn eigen onderzoek 
ingesteld, onafhankelijk van het Oostenrijkse onderzoek, om informatie over de mogelijke 
oorzaken van het ongeval te verkrijgen. EASA heeft daarbij samengewerkt met de fabrikant 
van het vliegtuigtype (Aircraft Industries) en technische documenten en testresultaten 
geanalyseerd, evenals documenten met betrekking tot eerdere incidenten.

Uit deze analyses en evaluaties door technische deskundigen kwam naar voren dat dit Blanik-
type buitensporig te lijden had, en nog steeds heeft, van problemen met materiaalmoeheid, 
met name in het aerodynamische vlak bij de verbinding tussen de vleugel en de romp. Andere 
bevindingen duiden erop dat deze kritieke punten binnen een geklonken metalen blok met 
meerdere lagen liggen. EASA heeft daarom geconcludeerd dat een visuele inspectie 
onvoldoende zekerheid biedt om met betrekking tot deze kritieke gebieden 
onderzoeksconclusies te trekken die boven elke twijfel zijn verheven. Deze bevindingen 
werden versterkt door de analyse van eerdere, niet-dodelijke incidenten en werden bevestigd 
door de industrie.

Opgemerkt moet worden dat de fabrikant al een tijd geleden heeft gereageerd op dit bekende 
zwakke punt door wijzigingen in het ontwerp aan te brengen om juist deze kritieke gebieden 
te versterken. Ondertussen zijn er vier Blanik-typen: drie "versterkte" versies en de 
onversterkte "basisversie". Terwijl de versterkte vliegtuigen onder strikte voorwaarden 
konden en kunnen blijven vliegen, heeft EASA bij luchtwaardigheidsrichtlijn (AD) 
2010-0185-E een vliegverbod uitgevaardigd voor de basisversie, dat nog steeds van kracht is.

Op grond van bovengenoemde luchtwaardigheidsrichtlijn schreef indiener voor het eerst 
EASA aan op 6 oktober 2010, in welk schrijven hij verzocht om diverse informatie, waarop 
EASA antwoordde bij brief van 11 november 2010. Vervolgens verstuurde indiener 
aanvullende verzoeken om informatie, waarvan enkele uitgebreidere, op 28 januari 2011, 
13 februari 2011, 22 maart 2011, 24 juni 2011 (kopie van het verzoekschrift van 9 juni 2011 
en een aanvullende brief) en ten slotte op 24 oktober 2011, waarop EASA antwoordde bij 
brieven van 21 februari 2011, 25 februari 2011, 18 april 2011, 27 mei 2011, 21 juni 2011, 
4 juli 2011, 28 september 2011 en ten slotte 21 november 2011.

In deze brieven heeft EASA uitgelegd dat de Oostenrijkse autoriteiten verantwoordelijk zijn 
voor het onderzoek naar het ongeval, dat dit onderzoek nog niet is afgerond, dat nog geen 
onderzoeksverslag is ingediend bij EASA, dat vragen over de gebeurtenissen die tot het 
ongeval hebben geleid en over het onderzoek naar het ongeval tot de Oostenrijkse autoriteiten 
dienen te worden gericht en dat volgens de bevindingen van EASA luchtacrobatische 
vluchten materiaalmoeheid verergeren.

Ook is aan indiener uitgelegd dat EASA onafhankelijk van de Oostenrijkse autoriteit opereert 
en daarom niet op een onderzoeksverslag hoeft te wachten, vooral omdat een dergelijk 
onderzoek enkele jaren kan duren en wachten derhalve een te groot veiligheidsrisico met zich 
meebrengt en meer mensenlevens in gevaar zou brengen.

Indiener is meerdere keren meegedeeld dat een visuele inspectie van het kritieke gebied van 
deze Blanik geen conclusies toelaat die boven elke twijfel zijn verheven, een stelling die 
indiener blijft weerleggen. In dit verband is uitgelegd dat de luchtwaardigheidsrichtlijn alleen 
kan worden gewijzigd of opgeschort als de veiligheid en luchtwaardigheid van deze Blanik is 
aangetoond en dat de herhaaldelijk door indiener aangeboden visuele inspectie daartoe niet 
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volstaat. Indiener is ook meegedeeld dat de industrie dit probleem graag wil oplossen en daar 
reeds aan werkt. Bovendien heeft indiener de contactgegevens van de Duitse firma AD&C 
(Aircraft Design and Certification Ltd.) ontvangen.

Samenvattend moet worden opgemerkt dat EASA alle beschikbare bevindingen van de test-
en onderzoeksresultaten en van eerdere onderzoeken van andere incidenten met grote 
zorgvuldigheid heeft geanalyseerd en op basis daarvan overtuigd is dat de 
luchtwaardigheidsrichtlijn in kwestie noodzakelijk, evenredig en opportuun is en terecht is 
uitgevaardigd. Ook stond en staat EASA in contact met de industrie (AI, AD&C), zodat 
recentere testprocedures en wijzigingen om de kritieke gebieden te versterken in overweging 
kunnen worden genomen om te beslissen de desbetreffende luchtwaardigheidsrichtlijn in te 
trekken of te behouden. In dit verband moet erop worden gewezen dat onderzoeken door 
AD&C in het kader van het zoeken naar mogelijke oplossingen om de Blanik te versterken tot 
op heden de bevindingen van EASA over het algemeen bevestigen en de visie van EASA op 
de kritieke gebieden verder versterken. EASA ziet daarom nog steeds geen mogelijkheid om 
de luchtwaardigheidsrichtlijn in kwestie in te trekken.


