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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1316/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Norbert Jung, 
par prasību attiecībā uz Eiropas tiesību aktiem par minimālo sēdvietu attālumu 
komerciālās lidmašīnās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ekonomiskās klases sēdvietu platība daudzās 
komerciālās aviolīnijās ir pārāk šaura personām, kas ir garākas par 185 cm. Tādējādi 
statistiski tas attiektos uz 12 % no Vācijas iedzīvotājiem. Viņš lūdz, lai šie kritēriji tiktu 
pievienoti tehniskajiem drošības kritērijiem un tiktu ietveri Eiropas tiesību aktos.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 18. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Drošības jautājumi

Kopienas tiesību aktos attiecībā uz projektēšanas standartu nav normatīvi noteikts minimālais 
attālums starp sēdvietām. Vienīgais noteikums, kas pašreiz ir spēkā Kopienas tiesību aktos, ir 
ar drošību saistīta norma, saskaņā ar kuru salona konfigurācija ir jāapstiprina Eiropas 
Aviācijas drošības aģentūrai (EASA), pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1702/20031, un tai 
                                               
1 Komisijas 2003. gada 24. septembra Regula (EK) Nr. 1702/2003, ar ko paredz īstenošanas 
noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču 
lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas 



PE441.333v01-00 2/3 CM\816752LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

jāatbilst piemērojamām drošības prasībām, kas ietver standartus avārijas evakuācijai 
90 sekundēs. Gaisa kuģu projektētāji ievēro šos standartus, izmantojot dažādas biometrijas 
metodes, ko izmanto arī citās jomās.

Komisijai ir zināms par aizvien pieaugošo pasažieru skaitu, kas sūdzas, ka attālums starp 
rindām pēdējos gados ir šķietami samazinājies un rada ne tikai neērtības, bet iespējami 
apdraud pasažieru spēju ievērot drošības noteikumus evakuācijas gadījumā.

Raugoties no drošības viedokļa, ārkārtas evakuācijas demonstrācijas ir pierādījušas, ka 
apstiprinātais salona projekts ļauj evakuēties 90 sekundēs. Lielāks attālums starp rindām ir 
jāizvērtē kā vispārējā pieeja attiecībā uz ārkārtas evakuāciju. Lai gan lielāks attālums 
atvieglotu izkļūšanu no rindām, tas ietekmētu evakuāciju ejas līmenī (ātra plūsma no rindām 
ejās var radīt iespējami bīstamus sastrēgumus). Turklāt gan statiskie, gan dinamiskie gaisa 
kuģu sēdvietu testi, kuru mērķis ir nodrošināt, lai ārkārtas nosēšanās gadījumā pasažieri 
negūtu nopietnus savienojumus, ir pamatoti uz pieņēmumu, ka gaisa kuģī esošie cilvēki 
atrodas normālā vertikālā sēdus pozīcijā un nav saliekušies. Pēdējo stāvokli nevar izmantot 
neparedzamās ārkārtas situācijās. 

Patiesībā nesen EASA ir saņēmusi pētījuma, kura mērķis bija pārskatīt spēkā esošās salona 
drošības prasības, rezultātus, un kurā tika secināts, ka nav pierādījumu tam, ka sēdvietas 
augstums vai saliekts stāvoklis būtu jāreglamentē, lai uzlabotu ārkārtas evakuāciju un 
nosēšanos.

Pasažieru tiesības

Eiropas Komisija nesen ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu par esošajām problēmām un 
ieteicamajiem risinājumiem, īstenojot un izpildot tiesību aktus attiecībā uz gaisa satiksmes 
pasažieru tiesībām. Lai arī tas neattiecas uz šo tiesību aktu, apspriešanā ir arī iekļauts 
jautājums par sēdvietu augstumu, jo Komisija pastāvīgi uzrauga pašreizējo nozares ieviesto 
komercpraksi, kas var ietekmēt pasažieru tiesības un tādēļ pelna likumdevēja uzmanību. 

Sabiedriskajā apspriešanā Komisija aicina ieinteresētās puses izteikt savu viedokli par 
iespējamo nepieciešamību pieņemt jaunus noteikumus šajā jautājumā, arī slēdzot brīvprātīgus 
nolīgumus starp gaisa pārvadātājiem. Aptaujas atbildes bija jāiesniedz līdz 2010. gada 
1. martam, izmantojot interaktīvas politikas veidošanas instrumentu1.

Šīs sabiedriskās apspriešanas rezultāti neietekmē vai neietver Komisijas iniciatīvu šajā 
jautājumā. 

Secinājums

                                                                                                                                                  
organizāciju sertifikāciju (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 243, 27.09.2003., 6.–79. lpp.

1 http://apr.europa.eu
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Komisija uzskata, ka pašreiz tās rīcībā esošā informācija nav pietiekama, lai pamatotu 
lūgumraksta iesniedzēja norādīto prasību saskaņā ar spēkā esošajiem Kopienu tiesību aktiem 
gaisa satiksmes drošības jomā.

Komisija ir uzsākusi sabiedrisku apspriešanu attiecībā uz gaisa satiksmes pasažieru tiesībām, 
kurā ir ietverts jautājums par sēdvietu augstumu. Tas neietekmēs Komisijas nostāju šajā 
jautājumā.”


