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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1316/2009 dėl prašymo priimti ES teisės aktą, kuriuo būtų 
reglamentuojamas mažiausias sėdėjimo vietos komerciniuose orlaiviuose dydis, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis Norbert Jung

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad daugelio komercinių orlaivių ekonominės klasės sėdėjimo vieta 
aukštesniems nei 185 cm asmenims yra per maža. Tad, remiantis statistika, sėdėjimo vieta bus 
per maža 12 proc. Vokietijos gyventojų. Jis prašo techninio saugumo kriterijus papildyti šiuo 
kriterijumi ir įtraukti jį į ES teisės aktus..

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Su sauga susiję klausimai

Atsižvelgiant į Bendrijos teisės aktus, mažiausio atstumo tarp sėdynių projektavimo standarte 
nėra nurodyta norminių matmenų. Vienintelė dabar galiojanti Bendrijos teisės nuostata yra su 
sauga susijusi taisyklė, kuria nustatyta, kad kiekvieno keleivių salono išdėstymą turi 
patvirtinti Europos aviacijos saugos agentūra (angl. EASA), remdamasi Reglamentu (EB) 
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Nr. 1702/20031, ir išdėstymas privalo atitikti taikomus saugos reikalavimus, apimančius 
avarinės evakuacijos per 90 sekundžių standartus. Orlaivių projektuotojai laikosi šių 
standartų, naudodami įvairius biometrinius metodus, kurie taip pat naudojami ir kitose srityse.

Komisija žino, kad vis daugiau keleivių skundžiasi, kad pastaraisiais metais atstumas tarp 
eilių atrodo sumažėjęs, o tai verčia ne tik nepatogiai jaustis, bet ir kelia galimą pavojų keleivių 
gebėjimui laikytis saugos taisyklių evakuacijos atveju. 

Vertinant iš saugos pusės, įrodyta, kad avarinės evakuacijos mokymuose patvirtinto projekto 
salone evakuaciją galima atlikti per 90 sekundžių. Reikia apsvarstyti didesnį atstumą tarp eilių 
atsižvelgiant į bendrą požiūrį dėl avarinės evakuacijos. Nors didesnis atstumas palengvintų 
išėjimą iš eilių, jis gali turėti įtakos evakuacijai dėl praėjimo tarp eilių (praėjime dėl greito 
keleivių srauto iš eilių gali susidaryti pavojinga spūstis). Be to, ir statinis, ir dinaminis orlaivio 
sėdynių, kurios suprojektuotos siekiant užtikrinti, kad keleiviai nenukentėtų nuo stiprių 
sužeidimų orlaiviui leidžiantis avariniu būdu, testavimas paremtas prielaida, kad keleiviai yra 
normalioje statmenoje sėdimoje padėtyje, o ne pasilenkę. Negalima būti pastarojoje padėtyje 
nenumatytų nelaimių atveju.

Iš tikrųjų, EASA neseniai gavo tyrimo, kuriuo buvo siekiama peržiūrėti esamus keleivių 
salono saugos reikalavimus, rezultatus, pagal kuriuos nėra jokių įrodymų, kad atstumas tarp 
sėdynių ar padėtis pasilenkus gali būti reguliuojami siekiant pagerinti avarinės evakuacijos ir 
nusileidimo sąlygas. 

Keleivių teisės 

Neseniai Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl esamų problemų ir teisės aktų dėl 
oro keleivių teisių vykdymo ir įgyvendinimo pageidautinų sprendimų. Nors šiuose teisės 
aktuose neapžvelgiamas, konsultacijose svarstomas atstumo tarp sėdynių klausimas, nes 
Komisija nuolat stebi dabar pramonėje taikomą verslo praktiką, kuri gali turėti įtakos keleivių 
teisėms ir todėl patraukti teisės aktų leidėjo dėmesį.

Viešose konsultacijose Komisija kviečia suinteresuotuosius subjektus reikšti savo nuomonę 
dėl bet kokio tolesnio šio klausimo reguliavimo poreikio, netgi sudarant savanoriškus oro 
vežėjų susitarimus. Atsakyti į klausimyną buvo prašoma iki 2010 m. kovo 1 d., naudojantis 
interaktyvaus politikos formavimo priemone2.

Šių viešų konsultacijų rezultatai neleidžia iš anksto susidaryti nuomonės ar numatyti kokios 
nors Komisijos iniciatyvos šiuo klausimu.

                                               
1 2003 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1702/2003, nustatantis orlaivio tinkamumo 
skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu 
pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias 
taisykles (tekstas svarbus EEE), OL L 243, 2003 9 27, p. 6–79.

2 http://apr.europa.eu.
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Išvados

Komisijos manymu, dabar turimų duomenų neužtenka norint pagrįsti peticijos pateikėjo 
minimą reikalavimą pagal galiojančius Bendrijos teisės aktus dėl skrydžių saugos.

Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl keleivių teisių, kurios apima ir atstumo tarp sėdynių 
klausimą. Tai nelems išankstinės Komisijos nuomonės šiuo klausimu.“


