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Comisia pentru petiții

11.5.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1316/2009, adresată de Norbert Jung, de cetățenie germană, privind 
cererea de elaborare a unei legislații europene referitoare la spațiul minim destinat 
pasagerilor în aeronavele comerciale

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că, în multe dintre aeronavele comerciale, spațiul destinat pasagerilor 
de la clasa economic este prea îngust pentru persoanele cu o înălțime mai mare de 185 cm. 
Astfel, din punct de vedere statistic, 12 % din populația germană ar fi afectată de acest aspect. 
Petiționarul solicită adăugarea acestui criteriu alături de cele privind siguranța tehnică, 
precum și reglementarea acestuia de către legislația europeană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Problemele legate de siguranță

În ceea ce privește legislația comunitară, nu există o cifră normativă privind standardul de 
proiectare pentru distanța minimă dintre scaune. Singura dispoziție existentă în prezent în 
legislația comunitară este o normă legată de siguranță, potrivit căreia configurația fiecărei 
cabine trebuie să fie aprobată de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) pe baza 
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Regulamentului (CE) nr. 1702/20031 și trebuie să respecte cerințele de siguranță în vigoare, 
care includ standarde pentru evacuarea de urgență în 90 de secunde. Proiectanții de aeronave 
se supun acestor standarde folosind o serie de metode biometrice care sunt folosite și în alte 
domenii.

Comisia cunoaște faptul că un număr din ce în ce mai mare de pasageri se plâng că distanța 
dintre rânduri pare să fi scăzut în cursul ultimilor ani nu numai până la punctul de a crea un 
disconfort, ci și de a prezenta un posibil risc pentru capacitatea pasagerilor de a respecta 
normele de siguranță în caz de evacuare.

Din perspectiva siguranței, exercițiile de evacuare de urgență au demonstrat că configurația 
aprobată a cabinelor permite evacuarea în 90 de secunde. Mărirea spațiului între rânduri 
trebuie luată în considerare în cadrul unei abordări generale a evacuării de urgență. Un spațiu 
mai larg ar facilita ieșirea dintre rânduri, însă ar avea consecințe asupra evacuării la nivelul 
culoarului (un flux rapid dinspre rânduri ar putea avea drept rezultat eventuale aglomerări 
riscante pe culoar). În plus, încercările statice și dinamice privind scaunele din avion, 
destinate să garanteze faptul că pasagerii nu ar suferi vătămări grave în timpul unei aterizări 
de urgență, se bazează pe ipoteza că ocupanții se află în poziția șezut verticală normală și nu 
în poziția ghemuit. Această din urmă poziție nu poate fi folosită în cazuri de urgență 
neprevăzute.

Într-adevăr, AESA tocmai a primit rezultatele unui studiu având ca scop reexaminarea 
actualelor cerințe privind siguranța cabinelor, care a relevat faptul că nu există dovezi care să 
arate că distanța între scaune sau poziția ghemuit vor fi reglementate în vederea ameliorării 
evacuării și a aterizării de urgență.

Drepturile pasagerilor

Comisia Europeană a lansat recent o consultare publică privind problemele existente și 
soluțiile preferate în ceea ce privește punerea în aplicare și executarea legislației privind 
drepturile pasagerilor aerieni. Cu toate că nu este cuprinsă în legislația respectivă, consultarea 
include, de asemenea, problematica spațiului dintre scaune, în condițiile în care Comisia 
monitorizează în permanență practicile comerciale curente adoptate de acest sector, practici 
care ar putea avea un impact asupra drepturilor pasagerilor și care, prin urmare, merită atenția 
legislatorului.

La consultarea publică, Comisia a invitat părțile interesate să-și exprime opinia în legătură cu 
o eventuală reglementare suplimentară necesară în această privință, fie și în cadrul unor 
acorduri voluntare între transportatori. S-a cerut ca răspunsurile la acest chestionar să fie 
prezentate până la 1 martie 2010, prin intermediul instrumentului de elaborare interactivă a 
politicilor2.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei din 24 septembrie 2003 de stabilire a normelor de punere în 
aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, reperelor și 
dispozitivelor, precum și certificarea întreprinderilor de proiectare și producție (text cu relevanță pentru SEE), 
JO L 243, 27.9.2003, p. 6–79.
2 http://apr.europa.eu
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Rezultatele acestei consultări publice nu aduc atingere și nici nu sugerează vreo inițiativă a 
Comisiei pe această temă.

Concluzie

Comisia este de părere că datele aflate momentan la dispoziția sa nu sunt suficiente pentru a 
justifica cerința la care face referire petiționarul în cadrul legislației comunitare existente în 
domeniul siguranței aeriene.

Comisia a lansat o consultare publică în domeniul drepturilor pasagerilor, care include 
problematica spațiului dintre scaune. Aceasta nu aduce atingere poziției Comisiei pe acest 
subiect.


