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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0118/2009 dėl oro linijų saugos priemonių, skirtų vaikams ir 
kūdikiams iki dvejų metų, kurią pateikė Vokietijos pilietis Stefan Kohler

1. Peticijos santrauka

Pasak peticijos pateikėjo, vaikai iki dvejų metų orlaiviuose neturi teisės gauti sėdynės, jei 
tėvai jiems jos konkrečiai neužsako. Oro linijų bendrovės nesiūlo specialių sėdynių vaikams, 
tėvai turi atsinešti vaikišką sėdynę, kurią naudoja savo automobilyje. Tačiau net tuo atveju ne 
visada yra užtikrinamas, kad vaikas galės iš tikrųjų būti pasodintas į savo automobilinę 
sėdynę, kuri padedama ant orlaivio sėdynės. Peticijos pateikėjas taip pat prieštarauja 
privalomam vadinamojo kilpinio diržo naudojimui, nes jis teigia, kad tai yra pavojinga 
mažiems vaikams. Remiantis „Lufthansa“, leidžiama naudoti tik JAV Federalinės aviacijos 
administracijos (FAA) patvirtintas vaikiškas sėdynes. Peticijos pateikėjas stebisi, kodėl 
neleidžiamos Vokietijos TÜV patvirtintos sėdynės. Peticijos pateikėjas prašo paveikti, kad 
oro linijų bendrovės privalėtų suteikti (nemokamai arba už mažą mokestį) orlaivio sėdynes 
vaikams iki dvejų metų ir arba parūpinti kūdikiams ir vaikams tinkamas sėdynes, arba leisti 
naudoti patvirtintas automobilines sėdynes. Jis taip pat pageidauja, kad oro linijų bendrovės 
užtikrintų, jog vaikams iki dvejų metų būtų suteiktos tinkamos saugumo priemonės. Peticijos 
pateikėjas laikosi nuomonės, kad kompetentingos institucijos turėtų uždrausti kilpinių diržų 
naudojimą. Bendrovės, negalinčios užtikrinti saugaus kūdikių ir vaikų vežimo, turėtų, 
peticijos pateikėjo nuomone, grąžinti savo licenciją vykdyti skrydžius. Komisija turėtų 
papildyti orlaivių keleivių teises ir įtraukti specialiąsias teises keleiviams su mažais vaikais ir 
apie tokias teises plačiai informuoti visuomenę.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gegužės 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Reglamento (EEB) Nr. 3922/1991 III priedo OPS 1.730 dalies a punkto 3 papunktyje 
nustatyta, kad naudotojas lėktuvą gali naudoti tik tada, jei yra institucijai priimtini tvirtinimo 
įtaisai kiekvienam kūdikiui.

Vadinasi, valstybių narių civilinės aviacijos administracijoms pačioms paliekama spręsti dėl 
tokių įtaisų naudojimo. Atitinkamai nacionalinė administracija gali nustatyti aplinkybes, 
kuriomis leidžiama naudoti asmenines vaikiškas sėdynes, ir tokio leidimo elementus, ir 
sprendimai skirtingose valstybės narėse ir oro linijų bendrovėse gali labai skirtis.

Tačiau vaikų laikyti ant kelių neleidžiama, nes aiškiai suvokiama, kad tai žalinga bendram 
saugumui, palyginti su kilpinių diržų naudojimu. Kilpinių diržų alternatyva yra „uždedamos 
vaikiškos sėdynės“, žinomos, kaip automobilių sektoriuje naudojamos sėdynės. Šių įtaisų 
veiksmingumą reikia išanalizuoti pagrindžiant patikimais moksliniais duomenimis.

Tuo tikslu EASA sudarė sutartį dėl tyrimo, kuriuo siekiama nustatyti, kokios techninės 
galimybės bus ateityje. Europos aviacijos saugos agentūra dabar nagrinėja šio tyrimo 
rezultatus. Kai nagrinėjimas bus baigtas, Agentūra pateiks ataskaitą Europos Komisijai. 

Bendrijos teisėje nustatyta, kad oro linijų bendrovės turi įrengti savo orlaiviuose vaikų 
tvirtinimo įtaisus kiekvienam kūdikiui ir tie įtaisai turi būti priimtini valstybių narių 
administracijoms. Šiuo konkrečiu atveju, apie kurį kalba peticijos pateikėjas, Vokietijos 
civilinės aviacijos administracija turi pateikti leidimo naudoti asmenines vaikiškas sėdynes 
aplinkybes ir elementus. Bendresniu vaikų tvirtinimo įtaisų saugos aspektu, Europos aviacijos 
saugos agentūra dabar nagrinėja tyrimo, kurį užsakė, rezultatus. Kai nagrinėjimas bus baigtas, 
Agentūra pateiks ataskaitą Europos Komisijai. Remdamasi tuo Komisija nuspręs, ką daryti 
toliau.“


