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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1316/2009, του Norbert Jung, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με αίτημα 
για τη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσον αφορά τον ελάχιστο χώρο για τα 
καθίσματα των εμπορικών αεροσκαφών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι τα καθίσματα στην οικονομική θέση σε πολλές εμπορικές 
αεροπορικές εταιρείες είναι υπερβολικά στενά για τα άτομα που έχουν ύψος άνω των 185 εκ.
Έτσι, στατιστικά, το 12% του γερμανικού πληθυσμού θίγεται από αυτό το ζήτημα. Ζητεί το 
συγκεκριμένο κριτήριο να προστεθεί σε εκείνα που αφορούν την τεχνική ασφάλεια και να 
καλυφθεί από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια

Σε ό,τι αφορά την κοινοτική νομοθεσία, δεν υπάρχει κανονιστική ρύθμιση στις προδιαγραφές 
σχεδιασμού που αφορούν την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των καθισμάτων. Η μόνη διάταξη 
που υπάρχει επί του παρόντος στο κοινοτικό δίκαιο αφορά έναν κανόνα που σχετίζεται με την 
ασφάλεια, σύμφωνα με τον οποίο η διαμόρφωση του θαλάμου επιβατών πρέπει να λαμβάνει 
την έγκριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) βάσει του 
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/20031 και πρέπει να συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες 
απαιτήσεις ασφάλειας, που περιλαμβάνουν προδιαγραφές για την πραγματοποίηση 
εκκένωσης επείγουσας ανάγκης εντός 90 δευτερολέπτων. Οι σχεδιαστές αεροσκαφών 
συμμορφώνονται προς τις προδιαγραφές αυτές χρησιμοποιώντας σειρά βιομετρικών 
στοιχείων, τα οποία χρησιμοποιούνται και σε άλλους τομείς επίσης.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι επιβάτες 
διαμαρτύρονται για τη μείωση, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, της απόστασης μεταξύ 
των σειρών των καθισμάτων σε σημείο που δεν δημιουργεί απλώς δυσφορία αλλά και 
ενδεχόμενο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ικανότητα των επιβατών να τηρήσουν τους κανόνες 
ασφαλείας σε περίπτωση εκκένωσης.

Από την άποψη της ασφάλειας, οι επιδείξεις εκκένωσης επείγουσας ανάγκης έχουν 
καταδείξει ότι ο εγκεκριμένος σχεδιασμός του θαλάμου επιβατών επιτρέπει την 
πραγματοποίηση εκκένωσης εντός 90 δευτερολέπτων. Η αύξηση της απόστασης μεταξύ των 
σειρών πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης που αφορά την 
πραγματοποίηση εκκένωσης επείγουσας ανάγκης. Παρότι η ύπαρξη μεγαλύτερου χώρου θα 
διευκόλυνε την έξοδο από τις σειρές των καθισμάτων, επιδρά στην περίπτωση εκκένωσης στο 
επίπεδο του διαδρόμου (μια ταχεία ροή από τις σειρές μπορεί να οδηγήσει σε ενδεχομένως 
επικίνδυνη συμφόρηση στον διάδρομο). Πέραν τούτου, τόσο οι στατικές όσο και οι 
δυναμικές δοκιμές που διενεργήθηκαν στα καθίσματα των αεροσκαφών με σκοπό να 
διασφαλίζεται η αποφυγή σοβαρού τραυματισμού των επιβατών σε περίπτωση αναγκαστικής 
προσγείωσης βασίζονται στην υπόθεση ότι οι επιβάτες βρίσκονται καθιστοί σε κανονική 
ευθυτενή στάση και όχι σε θέση δίπλωσης με το κεφάλι στα γόνατα (brace). Η τελευταία 
στάση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αιφνίδιες περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης.

Πράγματι, ο EASA έλαβε πρόσφατα τα αποτελέσματα μιας μελέτης η οποία είχε ως στόχο να 
επανεξετάσει τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας του θαλάμου επιβατών και η οποία 
κατέληγε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την ανάγκη 
ρύθμισης της απόστασης μεταξύ των σειρών των καθισμάτων ή της θέσης δίπλωσης με το 
κεφάλι στα γόνατα (brace) με σκοπό να βελτιωθεί η εκκένωση επείγουσας ανάγκης και η 
αναγκαστική προσγείωση.

Δικαιώματα των επιβατών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα δημόσια διαβούλευση για τα υφιστάμενα 
προβλήματα και τις προτιμώμενες λύσεις όσον αφορά την εφαρμογή και την επιβολή της 
νομοθεσίας που διέπει τα δικαιώματα των επιβατών αεροσκαφών. Παρότι δεν καλύπτεται 
από την εν λόγω νομοθεσία, το θέμα της απόστασης μεταξύ των σειρών των καθισμάτων 
περιλαμβάνεται στη διαβούλευση, δεδομένου ότι η Επιτροπή παρακολουθεί διαρκώς τις 
τρέχουσες επιχειρηματικές πρακτικές που εφαρμόζει η βιομηχανία, οι οποίες ενδέχεται να 
έχουν επίπτωση στα δικαιώματα των επιβατών και, ως εκ τούτου, χρήζουν της προσοχής του 
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2003, για τον καθορισμό 
εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση 
αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την 
πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), 
ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 6-79.
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νομοθέτη.

Στη δημόσια διαβούλευση, η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να διατυπώσουν τη 
γνώμη τους σχετικά με το κατά πόσον υπάρχει ανάγκη για τυχόν περαιτέρω ρύθμιση στο 
θέμα αυτό, ακόμη και μέσω εθελοντικών συμφωνιών μεταξύ των αερομεταφορέων.
Ζητήθηκε οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο να αποσταλούν έως την 1η Μαρτίου 2010, 
μέσω του διαλογικού μέσου χάραξης πολιτικής1.

Τα αποτελέσματα της δημόσιας αυτής διαβούλευσης δεν προδικάζουν ούτε υποδηλώνουν 
τυχόν ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους της Επιτροπής για το θέμα αυτό.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι τα δεδομένα που έχει επί του παρόντος στη διάθεσή της δεν 
επαρκούν για να δικαιολογήσουν την απαίτηση που προέβαλε ο αναφέρων στο πλαίσιο της 
ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει τον τομέα της αεροπορικής ασφάλειας.

Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση στον τομέα των δικαιωμάτων των 
επιβατών, στην οποία περιλαμβάνεται το θέμα της απόστασης μεταξύ των σειρών των 
καθισμάτων. Το γεγονός αυτό δεν προδικάζει τη θέση της Επιτροπής επί του θέματος.

                                               
1 http://apr.europa.eu


