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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1159/2012 af H.J.H., tysk statsborger, om minimumsafstand 
mellem flysæder

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til en europæisk standard for minimumsafstand mellem flysæder, idet 
benpladsen konstant reduceres af økonomiske årsager, hvilket gør flyvninger stadig mere 
ubehagelig og usunde. Passagererne er dårligt nok i stand til at bevæge sig, hvilket kan 
forårsage klaustrofobi og ofte gør det umuligt at gennemføre de anbefalede fod- og 
benbevægelser, hvilket kan begrænse blodcirkulationen og endda forårsage blodpropper. 
Andrageren påpeger, at der findes europæiske standarder for minimumsplads til burhøns, men 
ikke for flypassagerer, og at det er bydende nødvendigt med europæisk lovgivning på dette 
område.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

For så vidt angår Den Europæiske Unions (EU) lovgivning, findes der ingen forskrifter i 
certificeringsspecifikationerne, der vedrører en minimumsafstand mellem sæderne.  Den 
eneste bestemmelse, der i øjeblikket findes i EU-lovgivningen, er en sikkerhedsrelateret regel, 
i henhold til hvilken den enkelte kabineudformning skal godkendes af Det Europæiske 
Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) på grundlag af forordning (EF) nr. 748/20121 og skal 
overholde de gældende sikkerhedskrav, som omfatter standarder for nødevakuering inden for 
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90 sekunder. 
Kommissionen er klar over, at et stigende antal passagerer klager over, at afstanden mellem 
rækkerne synes at være faldet, men fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv, har 
nødevakueringsdemonstrationer vist, at den godkendte kabineudformning muliggør 
evakuering inden for 90 sekunder. Hver sædekonfiguration er godkendt, og operatørerne er 
bevidste om deres ansvar for at overholde gældende krav.

Endelig er det værd at bemærke, at det i et konkurrencepræget marked står 
luftfartsselskaberne frit for at tilbyde forskellige niveauer af tjenesteydelser, og at opkræve 
forskellige gebyrer for dem. Ekstra plads er et af de elementer, der bidrager til at differentiere 
mellem forskellige klasser på en flyvning.

Konklusion
Kommissionen er af den opfattelse, at de data, den på nuværende tidspunkt råder over, ikke er 
tilstrækkelige til at begrunde en retsakt vedrørende sædeafstand på EU-plan. Kommissionen 
og EASA vil imidlertid fortsat nøje overvåge dette spørgsmål med henblik på at sikre rettidige 
og hensigtsmæssige foranstaltninger under dens kompetenceområde, hvis dette bliver 
nødvendigt.


