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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1316/2009 af Norbert Jung, tysk statsborger, om anmodning om EU-
lovgivning vedrørende minimumsplads på kommercielle fly

1. Sammendrag

Andrageren mener, at mange kommercielle flys plads på økonomiklasse er for trang for 
personer, der er højere end 185 cm. Dermed bliver 12 % af den tyske befolkning statistisk set 
berørt. Andrageren anmoder om, at dette kriterium føjes til kriterierne vedrørende teknisk 
sikkerhed, og han mener, at det bør være omfattet af EU-lovgivningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. december 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Sikkerhedsrelaterede spørgsmål

Hvad angår fællesskabslovning, findes der ikke et forskriftsmæssigt tal i 
dimensioneringsstandarden for minimumsafstanden mellem sæder. Den eneste bestemmelse, 
der i øjeblikket findes i fællesskabslovgivningen, er en sikkerhedsrelateret regel, i henhold til 
hvilken den enkelte kabineudformning skal godkendes af Det Europæiske 
Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) på grundlag af forordning (EF) nr. 1702/20031 og skal 
                                               
1 Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser for 
luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for 
certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (EØS-relevant tekst), EUT L 243, 27.9.2003, s. 
6-79.
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overholde de gældende sikkerhedskrav, som omfatter standarder for nødevakuering inden for 
90 sekunder. Flydesignere overholder disse standarder, idet de anvender en række biometriske 
oplysninger, som også anvendes inden for andre områder.

Kommissionen er opmærksom på, at et stigende antal passagerer klager over, at afstanden 
mellem rækkerne lader til at være blevet mindre i de seneste år, ikke blot så det er blevet 
ubehageligt, men også så det udgør en mulig risiko for, at passagererne ikke kan overholde 
sikkerhedsreglerne i tilfælde af evakuering.

Ud fra et sikkerhedsperspektiv har nødevakueringsdemonstrationer vist, at den godkendte 
kabineudformning muliggør evakueringen inden for 90 sekunder. Større afstand mellem 
rækkerne er overvejet i en global tilgang til nødevakuering. Samtidig med at større plads ville 
gøre det lettere at komme ud fra rækkerne, indvirker det på evakueringen på 
midtergangsniveau (en hurtig strøm fra rækkerne kan resultere i potentielt farlige flaskehalse i 
midtergangen). Desuden er både statisk og dynamisk afprøvning af flysæder med henblik på 
at sikre, at passagerer ikke udsættes for alvorlige skader ved en nødlanding, baseret på 
antagelsen om, at de personer, der sidder på sæderne, har sædet indstillet i normal opret 
position og ikke i støtteposition. Sidstnævnte position kan ikke anvendes i uforudsete 
nødsituationer. 

EASA har faktisk for nylig modtaget resultaterne af en undersøgelse, der skulle gennemgå de 
eksisterende kabinesikkerhedskrav, og som har konkluderet, at der ikke er nogen 
dokumentation, der viser, at afstanden mellem flysæder eller støttepositionen skal reguleres 
for at forbedre nødevakuering og landing.

Passagerrettigheder

Europa-Kommissionen har for nylig iværksat en offentlig høring om de eksisterende 
problemer og foretrukne løsninger vedrørende gennemførelse og håndhævelse af lovgivning 
om flypassagerers rettigheder. Selv om afstanden mellem flysæder ikke er dækket af denne 
lovgivning, omfatter høringen også et spørgsmål herom, eftersom Kommissionen konstant 
overvåger den nuværende forretningspraksis, der er fastsat af industrien, og som kunne have 
en indvirkning på passagerers rettigheder, og som lovgiverne derfor bør se på. 

I den offentlige høring inviterer Kommissionen interessenter til at udtrykke deres mening om 
et muligt behov for yderligere regulering af dette anliggende, måske gennem frivillige aftaler 
mellem flyselskaberne. Der blev anmodet om svar på spørgeskemaet inden den 1. marts 2010, 
via det interaktive værktøj til udformning af politikker1.

Resultaterne af denne offentlige høring foregriber eller medfører ikke nogen tiltag fra 
Kommissionen vedrørende dette emne. 

Konklusion

Kommissionen er af den opfattelse, at de data, som Kommissionen i øjeblikket er i besiddelse 
af, ikke er tilstrækkelige til at retfærdiggøre det krav, som andrageren henviser til, inden for 
rammerne af den eksisterende fællesskabslovgivning inden for luftfartssikkerhed.

                                               
1 http://apr.europa.eu.
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Kommissionen har iværksat en offentlig høring på området passerrettigheder, som omfatter et 
spørgsmål om afstanden mellem flysæderne. Dette berører ikke Kommissionens holdning til 
emnet.


