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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0717/2011, którą złożył Dietrich Bechstein (Niemcy) w imieniu 
Flugtouristik Delitzsch e.V., w sprawie zakazu lotów jej szybowców

1. Streszczenie petycji

W rozporządzeniu nr 216/2008/WE w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa 
cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) ustalono 
ramy bezpieczeństwa lotniczego w UE. Po wypadku, do którego doszło w czerwcu 2010 r., 
EASA podjęła decyzję, zgodnie z którą na terenie UE zakazano lotów szybowców typu 
Blanik. Składający petycję bezskutecznie próbował przekonać EASA do zniesienia tej 
decyzji. Zwraca się on do Parlamentu o dopilnowanie tego, by samolot otrzymał zgodę na 
ponowne loty. Twierdzi on, że EASA podjęła pochopną decyzję o zakazie lotów i nie chce się 
do tego przyznać. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

W czerwcu 2010 r. w Austrii doszło do wypadku śmiertelnego z udziałem szybowca typu 
„Blanik L13”. Organem odpowiedzialnym za prowadzenie dochodzenia w sprawie tego 
wypadku jest instytucja badająca wypadki lotnicze z siedzibą w Wiedniu. Dochodzenie nadal 
trwa, a władze austriackie nie opublikowały jeszcze stosownego sprawozdania. Sama EASA 
nie brała ani nie bierze udziału w tych pracach.

Z uwagi na fakt, iż był to wypadek śmiertelny, EASA niezwłocznie rozpoczęła własne 
dochodzenie niezależnie od prac organów austriackich, tak aby uzyskać informacje odnośnie 
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do możliwych przyczyn przedmiotowego zdarzenia. EASA podjęła współpracę z 
producentem tego modelu szybowca (Aircraft Industries) oraz dokonała analizy dokumentów 
technicznych i wyników badań, jak również dokumentów dotyczących wcześniejszych 
wypadków.

Analizy i oceny przeprowadzone przez ekspertów technicznych dowiodły, że omawiany 
model Blanika miał i nadal ma poważne problemy związane ze zmęczeniem materiału, w 
szczególności dotyczy to płatu nośnego w okolicach połączenia skrzydła z kadłubem. 
Dodatkowe ustalenia wskazują, że te krytyczne punkty znajdują się w nitowanym 
wielowarstwowym bloku wykonanym z metalu. EASA uznała więc, że kontrola wzrokowa 
nie daje wystarczającej pewności pozwalającej sprawdzić te krytyczne obszary w bezsporny 
sposób. Przedmiotowe ustalenia zostały poparte analizą wcześniejszych wypadków bez ofiar 
śmiertelnych oraz potwierdzone przez przedstawicieli przemysłu.

Należy zauważyć, że producent już dawno podjął działania związane z tym znanym słabym 
punktem poprzez wprowadzenie zmian mających wzmocnić te konkretne krytyczne obszary. 
Istnieją 4 modele szybowca typu Blanik: 3 wersje „wzmocnione” i 1 wersja „podstawowa” 
bez wzmocnienia. Modele wzmocnione mogły i nadal mogą latać pod warunkiem 
przestrzegania rygorystycznych warunków, natomiast zakaz lotów dotyczący wersji 
podstawowej został wydany na mocy dyrektywy zdatności AD 2010-0185-E, która nadal 
obowiązuje.

W związku z powyższą dyrektywą zdatności składający petycję zwrócił się w pierwszej 
kolejności do EASA dnia 6 października 2010 r. z prośbą o przekazanie szeregu informacji, 
na którą to prośbę EASA odpowiedziała pismem z dnia 11 listopada 2010 r. Następnie 
składający petycję wystosował kolejne prośby o udzielenie informacji, w niektórych 
przypadkach o poszerzonym zakresie, w dniach 28 stycznia 2011 r., 13 lutego 2011 r., 
22 marca 2011 r., 24 czerwca 2011 r. (kopia petycji z dnia 9 czerwca 2011 r. wraz z kolejnym 
pismem) i ostatnio w dniu 24 października 2011 r., na które EASA udzieliła odpowiedzi 
odpowiednio w dniach 21 lutego 2011 r., 25 lutego 2011 r., 18 kwietnia 2011 r., 27 maja 2011 
r., 21 czerwca 2011 r., 4 lipca 2011 r., 28 września 2011 r. i ostatnio 21 listopada 2011 r.

W przedmiotowych pismach EASA wyjaśniła, iż dochodzeniem przyczyn wypadku zajmują 
się władze austriackie, postępowanie w tej sprawie nie zostało jeszcze zakończone, 
sprawozdanie z przeprowadzenia dochodzenia nie zostało jeszcze przekazane do EASA, 
pytania odnośnie do zdarzeń, które doprowadziły do wypadku i postępowania wyjaśniającego 
przyczyny powinny być skierowane do władz austriackich oraz że zgodnie z ustaleniami 
poczynionymi przez EASA loty akrobacyjne przyczyniają się do pogorszenia zjawiska 
zmęczenia materiału.

Ponadto wyjaśniono składającemu petycję, że EASA działa niezależnie od władz austriackich 
i w rezultacie nie może czekać na sprawozdanie z przeprowadzenia dochodzenia, szczególnie 
z uwagi na fakt, iż takie dochodzenia mogą trwać kilka lat, zatem czekanie wiąże się ze zbyt 
wielkim zagrożeniem bezpieczeństwa i życia kolejnych osób.

Składający petycję został kilkakrotnie poinformowany o tym, że wzrokowa kontrola 
krytycznych obszarów szybowca typu Blanik nie daje całkowitej gwarancji, przy czym 
twierdzenie to jest cały czas przez niego podważane. W tym kontekście wyjaśniono, że 
dyrektywa zdatności może ulec zmianie lub zawieszeniu, tylko jeśli bezpieczeństwo i 
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zdatność do lotu tego modelu Blanika zostaną udowodnione oraz że jego ponawiana 
propozycja dotycząca kontroli wzrokowej tego nie gwarantuje. Składający petycję został 
również poinformowany o tym, że znalezienie rozwiązania jest przedmiotem zainteresowania 
przemysłu i prace w tym zakresie już trwają. Przekazano mu dane kontaktowe niemieckiej 
firmy AD&C (Aircraft Design and Certification Ltd.).

Podsumowując, należy wskazać, że EASA z wielką starannością przeanalizowała wszystkie 
dostępne wyniki badań i dochodzenia oraz ustalenia poprzednich postępowań wyjaśniających 
inne wypadki i na tej podstawie jest przekonana, że przedmiotowa dyrektywa zdatności jest 
konieczna, adekwatna i wskazana, a jej wydanie zasadne. Ponadto EASA pozostaje w 
kontakcie z przemysłem (AI, AD&C), tak aby móc włączyć najnowsze procedury badań i 
zmiany mające wzmocnić krytyczne obszary do rozważań nad uchyleniem bądź utrzymaniem 
przedmiotowej dyrektywy zdatności. W tym kontekście należy zaznaczyć, iż badania 
przeprowadzone przez AD&C w ramach poszukiwania możliwych rozwiązań w zakresie 
wzmocnienia Blanika zdają się potwierdzać dotychczasowe ustalenia EASA oraz 
przyczyniają się do utwierdzenia jej w przekonaniu co do opinii na temat krytycznych 
obszarów. Mając na uwadze powyższe, EASA nadal nie widzi możliwości uchylenia 
przedmiotowej dyrektywy zdatności.


