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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1316/2009, внесена от Norbert Jung, с германско гражданство, 
относно искане за европейско законодателство за минимално пространство 
за сядане в пътническите самолети 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че пространството за сядане в икономична класа в 
много пътнически самолети е твърде тясно за хора, високи над 185 см. По този начин, 
статистически погледнато, 12% от населението на Германия е засегнато. Той отправя 
искане този критерий да бъде добавен към критериите за техническа безопасност и да 
бъде обхванат от европейското законодателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Въпроси, свързани с техническата безопасност

Законодателството на Общността относно стандарта за проектиране не предвижда 
задължително минимално разстояние между седалките. Единствената действаща 
понастоящем разпоредба в законодателството на Общността е правило, свързано с 
безопасността, съгласно което всяка конфигурация на салона за пътници трябва да бъде 
одобрена от Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) въз основа на 
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Регламент (ЕО) № 1702/20031 и да отговаря на приложимите изисквания за 
безопасност, в т.ч. стандартите за спешна евакуация в срок от 90 секунди.
Авиационните конструктори се съобразяват с тези стандарти, като отчитат редица 
биометрични параметри, прилагани и в други области.

Комисията е осведомена, че все повече пасажери се оплакват от това, че, както 
изглежда, разстоянието между редовете е намаляло през последните години до такава 
степен, че не само причинява неудобство, но и излага на риск способността на 
пасажерите да спазят правилата за безопасност в случай на евакуация.

От гледна точка на безопасността демонстрациите на спешна евакуация сочат, че 
одобреното оформление на салона позволява евакуация за 90 секунди. По-голямото 
разстояние между редовете следва да бъде разглеждано в рамките на общия подход към 
спешната евакуация. То би улеснило напускането на редовете, но би имало последици 
за евакуацията по пътеката (по-бързото напускане на редовете би могло да предизвика 
опасни струпвания на пасажери на пътеката). Освен това както статичните, така и 
динамичните тестове на самолетни седалки, предназначени да бъде избегната 
опасността от сериозни наранявания на пасажерите при аварийно кацане, се основават 
на положението, че пасажерите са седнали в обичайната поза с изправен гръб, а не 
приведени напред с ръце около коленете. Последната поза е неприложима при 
непредвидени аварийни ситуации. 

Действително, наскоро в ЕААБ са постъпили резултатите от изследване за преглед на 
действащите стандарти за безопасност на пътническия салон, което стига до 
заключението, че няма данни, сочещи необходимостта от регламентиране на 
разстоянието между седалките или на приведената поза с цел подобряване условията на 
спешна евакуация и аварийно кацане.

Права на пътниците

Наскоро Европейската комисия започна допитване до обществеността относно 
съществуващите проблеми и предпочитаните решения във връзка с изпълнението и 
прилагането на законодателството за правата на пътниците. Макар че въпросът за 
разстоянието между седалките не попада в обхвата на това законодателство, той е 
включен в допитването, тъй като Комисията постоянно наблюдава съществуващите 
бизнес практики, установени в отрасъла, които биха могли да засегнат правата на 
пътниците и поради това заслужават внимание от страна на законодателя.

В допитването Комисията приканва заинтересованите страни да изразят мнението си 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията от 24 септември 2003 година за определяне на 
правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на 
въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за 
сертифициране на проектантски и производствени организации (текст от значение за ЕИП), ОВ 
L 243, 27.9.2003 г., стр.
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относно евентуалната необходимост от допълнително регулиране по въпроса, дори 
посредством доброволни споразумения между въздушните превозвачи. Отговорите на 
въпросника трябваше да постъпят до 1 март 2010 г. чрез инструмента за интерактивно 
създаване на политики1.

Резултатите от допитването не предопределят и не подсказват каквато и да било 
инициатива на Комисията по въпроса.

Заключение

Комисията е на мнение, че данните, с които разполага понастоящем, не дават 
достатъчно основание за въвеждане на посоченото от вносителя на петицията 
изискване в рамката на действащото законодателство на Общността в областта на 
авиационната безопасност.

Комисията е започнала допитване до обществеността в областта на правата на 
пътниците, което съдържа въпрос за разстоянието между редовете седалки. Това 
обстоятелство не предрешава позицията на Комисията по въпроса.

                                               
1 http://apr.europa.eu


