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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1316/2009, którą złożył Norbert Jung (Niemcy) w sprawie wniosku
o wprowadzenie prawodawstwa europejskiego dotyczącego minimalnej 
przestrzeni na miejsca do siedzenia w samolotach komercyjnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że miejsca do siedzenia w klasie ekonomicznej w wielu 
komercyjnych samolotach pasażerskich są zbyt ciasne dla osób mających ponad 185 cm 
wzrostu. Dotyczy to zatem 12% ludności niemieckiej. Składający petycję zwraca się
o dodanie takiego kryterium do zasad regulujących bezpieczeństwo techniczne
i uwzględnienie go w prawodawstwie europejskim.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Kwestie związane z bezpieczeństwem

Jeżeli chodzi o prawodawstwo wspólnotowe, to standardy projektowania nie zawierają
żadnego zalecenia w sprawie minimalnej odległości między siedzeniami. Jedyny przepis 
figurujący obecnie w prawie wspólnotowym to zasada dotycząca bezpieczeństwa, zgodnie
z którą każdy układ kabiny musi zostać zatwierdzony przez Europejską Agencję 
Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1702/20031, musi 

                                               
1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 z dnia 24 września 2003 r. ustanawiające zasady wykonawcze dla 
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też być zgodny z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa, które obejmują standardy 
ewakuacji w nagłym wypadku w ciągu 90 sekund. Projektanci samolotów przestrzegają tych 
standardów, stosując szereg metod biometrycznych, które są też wykorzystywane w innych 
dziedzinach.

Komisja zdaje sobie sprawę z tego, że coraz większa liczba pasażerów skarży się na to, iż 
odległość między rzędami siedzeń wydaje się zmniejszać w ostatnich latach, co nie tylko 
powoduje dyskomfort, lecz także stwarza ryzyko, jeśli chodzi o zdolność pasażerów do 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa w przypadku ewakuacji.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa próby ewakuacji w nagłym przypadku wykazały, że 
zatwierdzony projekt kabiny umożliwia ewakuację w ciągu 90 sekund. Większą odległość 
między rzędami można uwzględnić w ramach całościowego podejścia do ewakuacji
w nagłym przypadku. Choć większa przestrzeń ułatwiałaby poruszanie się między rzędami, 
ma ona wpływ na ewakuację w pobliżu przejścia (szybki napływ z rzędów może powodować 
powstawanie potencjalnie niebezpiecznych wąskich gardeł w przejściu). Ponadto zarówno 
statyczne, jak i dynamiczne testy siedzeń samolotowych mające na celu upewnienie się, że
pasażerowie nie doznają poważnych obrażeń w razie awaryjnego lądowania, bazują na 
założeniu, że osoby, które je zajmują, siedzą w pozycji wyprostowanej, nie zaś z głową opartą 
na kolanach. Tej drugiej pozycji nie można przyjmować w nieprzewidzianych sytuacjach 
awaryjnych.

Rzeczywiście EASA otrzymała ostatnio wyniki studium mającego na celu przegląd
istniejących wymogów w zakresie bezpieczeństwa w kabinie, w którym stwierdzono, że nie 
ma dowodu wskazującego na to, iż należy uregulować kwestie odległości między siedzeniami 
lub pozycji z głową opartą na kolanach, aby usprawnić ewakuację w nagłym przypadku lub 
lądowanie awaryjne.

Prawa pasażerów

Komisja Europejska zainicjowała ostatnio konsultacje społeczne w sprawie istniejących 
problemów i preferowanych rozwiązań w zakresie wdrażania i wykonywania prawodawstwa
w dziedzinie praw pasażerów lotniczych. Choć odległość między siedzeniami nie jest 
uwzględniona w tym prawodawstwie, konsultacje obejmują również tę kwestię, ponieważ 
Komisja ciągle monitoruje stosowane obecnie w tym przemyśle praktyki gospodarcze, które 
mogłyby mieć wpływ na prawa pasażerów, a tym samym zasługują na uwagę prawodawcy.

W ramach konsultacji społecznych Komisja wzywa zainteresowane strony do wyrażenia
opinii na temat ewentualnej konieczności dalszego stanowienia prawa w tej dziedzinie, 
choćby w oparciu o dobrowolne umowy między przewoźnikami lotniczymi. Zwrócono się
o przekazanie do 1 marca 2010 r. odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu za 
pośrednictwem interaktywnego narzędzia prowadzenia polityki1.

                                                                                                                                                  
certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do 
lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Tekst mający 
znaczenie dla EOG). Dz.U. L 243 z 27.9.2003, s. 6–79.

1 http://apr.europa.eu.
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Wyniki tych konsultacji społecznych niczego nie przesądzają i nie wiążą się z podjęciem 
przez Komisję inicjatywy dotyczącej tej kwestii.

Wniosek

Komisja jest zdania, że dane znajdujące się obecnie w jej dyspozycji nie są wystarczające do 
uzasadnienia wprowadzenia do ram istniejącego prawa wspólnotowego w dziedzinie 
bezpieczeństwa lotniczego wymogu, do którego odnosi się składający petycję.

Komisja zainicjowała konsultacje społeczne w dziedzinie praw pasażerów, które obejmują 
kwestię odległości między siedzeniami. Nie przesądzają one o stanowisku Komisji w tej 
sprawie.


