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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

16.3.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0717/2011, adresată de Dietrich Bechstein, de cetățenie germană, în 
numele Flugtouristik Delitzsch e.V., privind rămânerea la sol a planoarelor lor

1. Rezumatul petiției

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și de 
instituire a unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației (AESA) a stabilit cadrul pentru 
siguranța aviației în UE. Ca urmare a unui accident produs în iunie 2010, AESA a decis că 
planoarele de tip Blanik ar trebui să rămână la sol pe întreg teritoriul UE. Petiționarul a 
încercat să convingă AESA să ridice interdicția de zbor, dar fără vreun rezultat. Petiționarul 
solicită Parlamentului să se asigure că planoarele lor sunt autorizate să zboare din nou. Acesta 
susține că AESA a acționat în grabă când a luat decizia de rămânere la sol a planoarelor, iar 
acum refuză să recunoască acest lucru.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

În luna iunie 2010, în Austria a avut loc un accident fatal care a implicat un planor 
„L13 Blanik”. Autoritatea responsabilă cu investigarea accidentului în acest caz este 
organismul de investigare a accidentelor aviatice din Austria, cu sediul la Viena. Investigațiile 
se află în curs de desfășurare, iar autoritățile austriece nu au publicat încă un raport. AESA nu 
a fost și nu este implicată în aceste investigații.

Din cauza accidentului fatal, AESA a demarat imediat propria anchetă, independentă de cea
austriacă, pentru a obține informații privind posibilele cauze ale accidentului. AESA a 
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colaborat cu producătorul modelului de aeronavă (Aircraft Industries) și a analizat 
documentele tehnice și rezultatele testelor, precum și documentele aferente incidentelor 
anterioare.

Din aceste analize și evaluări efectuate de experții tehnici a reieșit faptul că tipul Blanik vizat 
a suferit și suferă încă, în mod excesiv, de probleme de oboseală a materialelor, îndeosebi la 
eleronul de lângă zona de legătură dintre aripă și fuzelaj. Noi constatări indică faptul că aceste 
puncte critice se află în interiorul unui bloc metalic nituit, cu mai multe straturi. Prin urmare, 
AESA a concluzionat că o inspecție vizuală nu a oferit suficientă siguranță pentru a putea 
investiga aceste zone critice dincolo de orice îndoială. Aceste constatări au fost consolidate de 
analiza incidentelor anterioare, care nu au avut urmări fatale, și au fost, de asemenea, 
confirmate de actorii din sector.

Trebuie evidențiat și faptul că producătorul a reacționat cu mult timp în urmă cu privire la 
acest punct slab cunoscut, oferind modificări pentru a îmbunătăți exact acele zone esențiale. 
În prezent, există 4 modele Blanik: 3 versiuni „consolidate” și versiunea „de bază” fără 
consolidări. În timp ce aeronavele consolidate au putut și pot să zboare în continuare, cu 
respectarea unor condiții stricte, în ceea ce privește versiunea de bază, s-a emis un ordin de 
interdicție de zbor, prin AD 2010-0185-E (Directiva privind navigabilitatea), care este încă în
vigoare.

Pe baza AD menționate mai sus, petiționarul s-a adresat inițial AESA, la 6 octombrie 2010, și 
a solicitat diverse informații; la această cerere a petiționarului, AESA a răspuns prin 
scrisoarea din 11 noiembrie 2010. Ulterior, petiționarul a trimis mai multe solicitări de 
informații, în unele cazuri de o amploare mai mare, la datele de 28 ianuarie 2011, 
13 februarie 2011, 22 martie 2011, 24 iunie 2011 (copie a petiției din 9 iunie 2011 și o 
scrisoare ulterioară), și în cele din urmă la data de 24 octombrie 2011, la care AESA a răspuns 
prin scrisorile din 21 februarie 2011, 25 februarie 2011, 18 aprilie 2011, 27 mai 2011, 
21 iunie 2011, 4 iulie 2011, 28 septembrie 2011 și, în cele din urmă, din 21 noiembrie 2011.

În aceste scrisori, AESA a explicat faptul că autoritățile austriece sunt responsabile pentru 
investigarea accidentului, că această anchetă nu a fost finalizată, că nu a fost depus un raport 
de anchetă la AESA, că întrebările privind evenimentele care au condus la accident și 
investigarea accidentului ar trebui adresate autorităților austriece și că, potrivit constatărilor 
AESA, zborurile acrobatice exacerbează oboseala materialelor.

De asemenea, s-a explicat petiționarului faptul că AESA acționează independent de 
autoritatea austriacă și, prin urmare, nu trebuie să aștepte raportul de anchetă, în special dat 
fiind că astfel de anchete pot dura mai mulți ani și așteptarea implică, așadar, un risc prea 
mare la adresa siguranței și ar periclita mai multe vieți umane.

Petiționarul a fost informat în repetate rânduri că zona critică a aeronavei sale Blanik nu poate 
fi inspectată vizual astfel încât să se elimine toate îndoielile – declarație pe care acesta 
continuă să o contrazică. În acest sens, i s-a explicat faptul că AD poate fi modificată sau 
suspendată numai în cazul în care se dovedesc siguranța și navigabilitatea aeronavei sale 
Blanik, precum și că oferta repetată de inspectare vizuală nu asigură acest lucru. De 
asemenea, petiționarul a fost informat că actorii din sector sunt interesați să găsească o soluție 
și că acționează deja în acest sens și i-au fost transmise acestuia datele de contact ale 
companiei germane AD&C (Aircraft Design and Certification Ltd.).
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Pe scurt, trebuie notat faptul că AESA a fost foarte atentă în analiza tuturor constatărilor 
disponibile bazate pe rezultatele testelor și ale investigației și pe investigații anterioare ale 
altor incidente și, astfel, este convinsă că AD respectivă este necesară, proporțională, eficientă 
și emisă pe bună dreptate. Totodată, în ceea ce privește revocarea sau menținerea AD în 
cauză, AESA a fost și este în contact cu actorii din acest sector (AI, AD&C), astfel încât să 
poată ține seama de modificările și procedurile de testare mai recente pentru consolidarea 
zonelor critice. În această privință, ar trebui subliniat faptul că investigațiile AD&C în cadrul 
cercetării referitoare la posibile abordări ale soluțiilor de consolidare a aeronavei Blanik tind 
să confirme constatările AESA din prezent și să consolideze în continuare opinia acesteia cu 
privire la zonele critice. Prin urmare, AESA nu vede în continuare nicio posibilitate de 
revocare a AD în cauză.


