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Suġġett: Petizzjoni 1316/2009, imressqa minn Norbert Jung, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar talba għal leġiżlazzjoni Ewropea dwar l-ispazju minimu tal-postijiet fejn 
wieħed joqgħod bilqiegħda fuq ajruplani kummerċjali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkunsidra li l-ispazju tal-postijiet fejn wieħed joqgħod bilqiegħda fil-klassi 
ekonomika f’ħafna ajruplani kummerċjali huwa żgħir wisq għal persuni itwal minn 185cm. 
Għalhekk, statistikament, 12% tal-popolazzjoni Ġermaniża tiġi affettwata. Huwa jitlob li dan 
il-kriterju jingħadd ma’ dawk dwar is-sigurtà teknika u jkun kopert mil-leġiżlazzjoni 
Ewropea.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Mistoqsijiet marbuta mas-sikurezza

Fir-rigward tal-leġiżlazzjoni Komunitarja, l-istandard għad-disinn ma jippreskrivi l-ebda ċifra 
konkreta għad-distanza minima bejn is-sedili. L-unika dispożizzjoni preżenti li teżisti fil-liġi 
Komunitarja hija regola marbuta mas-sikurezza li skontha kull konfigurazzjoni tal-kabina 
għandha tiġi approvata mill-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni (AESA) abbażi 
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tar-Regolament (KE) Nru 1702/20031 u għandha tikkonforma mar-rekwiżiti applikabbli tas-
sikurezza, li jinkludu standards għall-evakwazzjoni ta’ emerġenza fi żmien 90 sekonda. Id-
disinjaturi tal-inġenji tal-ajru jikkonformaw ma’ dawn l-istandards billi jużaw firxa ta’
karatteristiċi bijometriċi li huma użati wkoll f’oqsma oħra.

Il-Kummissjoni hija konxja tal-ammont li qed jikber ta’ passiġġieri li qed jilmentaw li d-
distanza bejn ir-ringieli tidher li naqset matul dawn l-aħħar snin mhux biss sal-punt li jkunu 
skomdi iżda wkoll sal-punt li jista’ jkun hemm riskju għall-kapaċità tal-passiġġieri biex 
jirrispettaw ir-regoli tas-sikurezza f’każ ta’ evakwazzjoni.

Mill-perspettiva tas-sikurezza, id-dimostrazzjonijiet ta’ evakwazzjoni ta’ emerġenza wrew li 
d-disinn approvat tal-kabina jippermetti li jkun hemm evakwazzjoni f’90 sekonda. Il-
possibilità li jkun hemm aktar spazju bejn ir-ringieli għandha titqies fil-qafas ta’ approċċ 
globali għall-evakwazzjoni ta’ emerġenza. Filwaqt li aktar spazju jista’ jiffaċilita l-ħruġ mir-
ringieli, ikollu implikazzjonijiet fuq l-evakwazzjoni fil-livell tan-navata (fluss rapidu mir-
ringieli jista’ jwassal għal konġestjoni perikoluża fin-navata). Barra minn hekk, l-ittestjar 
kemm statiku u kemm dinamiku tas-sedili tal-inġenji tal-ajru bil-ħsieb li jiġi żgurat li l-
passiġġieri mhux se jbatu dannu serju fi nżul ta’ emerġenza huwa bbażat fuq is-suppożizzjoni 
li jkunu bilqiegħda dritti u mhux f’pożizzjoni fejn wieħed iniżżel rasu fuq ħoġru (brace 
position). Il-pożizzjoni li ssemmiet l-aħħar ma tistax tintuża f’emerġenzi mhux previsti. 

Fil-fatt, l-EASA reċentement waslulha r-riżultati ta’ studju li kellu l-għan li jirrevedi r-
rekwiżiti eżistenti tas-sikurezza tal-kabina u li kkonkluda li m’hemm l-ebda evidenza li turi li 
d-distanza bejn ir-ringieli jew il-pożizzjoni li fiha wieħed iniżżel rasu fuq ħoġru jkollhom jiġu 
regolati sabiex jittejbu l-evakwazzjoni u l-inżul ta’ emerġenza.

Id-drittijiet tal-passiġġieri

Il-Kummissjoni Ewropea reċentement fetħet konsultazzjoni pubblika dwar il-problemi 
eżistenti u s-soluzzjonijiet preferiti rigward l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni 
tad-Drittijiet tal-Passiġġieri tal-Ajru. Għalkemm mhux koperta minn din il-leġiżlazzjoni, il-
konsultazzjoni tinkludi wkoll mistoqsija dwar id-distanza bejn ir-ringieli minħabba li l-
Kummissjoni qed tissorvelja b’mod kontinwu l-prattiki attwali tan-negozju li huma mdaħħla 
fis-seħħ mill-industrija u li jista’ jkollhom impatt fuq id-drittijiet tal-passiġġieri u għalhekk 
jistħoqqilhom l-attenzjoni tal-leġiżlatur. 

Fil-konsultazzjoni pubblika, il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet interessati jesprimu l-
opinjoni tagħhom rigward kwalunkwe ħtieġa possibbli ta’ aktar regolamenti dwar dik il-
kwistjoni, anke permezz ta’ ftehimiet volontarji bejn it-trasportaturi tal-ajru. Ir-risposti tal-
kwestjonarju ġew mitluba fl-1 ta’ Marzu 2010, permezz tal-għodda interattiva għat-tiswir tal-

                                               
1 Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1702/2003 tal-24 ta’ Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli ta’ 
implimentazzjoni biex inġenji tal-ajru, prodotti, partijiet u tagħmir relatat jiġu ċertifikati bħala tajbin 
għall-ajru u li ma jagħmlux ħsara ambjentali, kif ukoll għaċ-ċertifikazzjoni ta’ organizzazzjonijiet 
relatati mad-disinn u l-produzzjoni tagħhom (Test b’relevanza għaż-ŻEE), ĠU L 243, 27.9.2003, p. 6–
79.
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politiki1.

Ir-riżultati ta’ din il-konsultazzjoni pubblika ma jippreġudikawx u lanqas ma jimplikaw l-ebda 
inizjattiva fir-rigward ta’ din il-kwistjoni. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li d-dejta li attwalment għandha għad-dispożizzjoni tagħha 
mhijiex suffiċjenti biex tiġġustifika r-rekwiżit imsemmi mill-petizzjonant fil-qafas tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja eżistenti fil-qasam tas-sikurezza fl-ajru.

Il-Kummissjoni fetħet konsultazzjoni pubblika fil-qasam tad-drittijiet tal-passiġġieri li 
tinkludi mistoqsija dwar id-distanza bejn ir-ringieli. Dan m’għandux jippreġudika l-pożizzjoni 
tal-Kummissjoni dwar is-suġġett.

                                               
1 http://apr.europa.eu


