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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1159/2012 внесена от H.J.H., с германско гражданство, относно 
минимално разстояние между самолетните седалки

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за европейски стандарт за минимално разстояние 
между самолетните седалки, като счита, че пространството за крака постоянно е било 
намалявано по икономически причини, което прави полетите все по-неудобни и опасни 
за здравето. Пътниците почти не могат да се помръднат, което може да причини 
клаустрофобия и често прави невъзможно осъществяването на препоръчителните 
движения на краката и стъпалата, което може да ограничи кръвообращението и дори да 
причини образуване на тромби. Вносителят на петицията посочва, че докато 
съществува европейски стандарт за минимално пространство за бройлерите, същото не 
се прилага по отношение на пътниците в самолетите и, че спешно е необходимо 
европейско законодателство в тази област.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 30 април 2013 г.

Що се отнася до законодателството на Европейския съюз (ЕС), няма предписания 
относно сертификационни спецификации за минимално разстояние между седалките. 
Единствената действаща понастоящем разпоредба в законодателството на Съюза е 
правило, свързано с безопасността, съгласно което всяка конфигурация на салона за 
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пътници трябва да бъде одобрена от Европейската агенция за авиационна безопасност 
(ЕААБ) въз основа на Регламент (ЕС) № 748/20121 и да отговаря на приложимите 
изисквания за безопасност, в т.ч. стандартите за спешна евакуация в рамките на 90 
секунди. 

Комисията е информирана, че все повече пътници се оплакват, че разстоянието между 
седалките като че ли намалява, но от гледна точка на сигурността, демонстрациите на 
спешна евакуация показват, че одобрената конфигурация на салона позволява 
евакуация в рамките на 90 секунди. Всяко разположение на седалките се одобрява и 
операторите знаят своята отговорност да спазват приложимите изисквания.
Накрая е важно да се отбележи, че на един конкурентен пазар превозвачите са свободни 
да предлагат услуги на различни равнища, които да се таксуват различно. 
Допълнителното място между седалките е един от признаците, по които различните 
класи в самолетите се различават.
Заключение

Комисията счита, че данните, с които разполага сега не са достатъчни, за да оправдаят 
законодателна мярка относно разстоянието между седалките на равнището на ЕС. 
Въпреки това Комисията и ЕААБ продължават внимателно да следят въпроса, за да се 
гарантират навременни и подходящи действия в рамките на нейните компетенции, ако 
това стане необходимо. 
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