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Θέμα: Αναφορά 1159/2012, του H. J. H., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τον 
ελάχιστο χώρο μεταξύ των καθισμάτων των αεροπλάνων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί ένα ευρωπαϊκό πρότυπο που θα ορίζει την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των 
καθισμάτων των αεροπλάνων. Έχει την αίσθηση ότι η απόσταση μεταξύ των καθισμάτων των 
αεροπλάνων μειώνεται ολοένα περισσότερο για οικονομικούς λόγους, γεγονός που καθιστά 
τα αεροπορικά ταξίδια ολοένα πιο άβολα και ανθυγιεινά. Οι επιβάτες μπορούν πλέον μετά 
βίας να μετακινηθούν, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αίσθημα κλειστοφοβίας. Σύμφωνα 
με τον αναφέροντα, ο χώρος δεν επαρκεί συχνά ούτε για την εκτέλεση των συνιστώμενων 
ασκήσεων για πόδια και γόνατα, και αυτό μπορεί να προκαλέσει κυκλοφοριακά προβλήματα, 
ακόμα και θρόμβωση. Όπως υποστηρίζει, υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα για την ελευθερία 
κινήσεων των ορνίθων που εκτρέφονται σε συστοιχίες κλωβών, αλλά όχι και για το 
περιθώριο κινήσεων των επιβατών αεροπορικών πτήσεων. Είναι της άποψης ότι αποτελεί 
επείγουσα ανάγκη η θέσπιση σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιλαμβάνει δεσμευτικά δεδομένα στις 
προδιαγραφές πιστοποίησης για την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των καθισμάτων. Η μόνη 
διάταξη στην ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης είναι ένας κανόνας για την ασφάλεια, 
σύμφωνα με τον οποίο η διαρρύθμιση του θαλάμου πρέπει να εγκρίνεται από τον Ευρωπαϊκό 
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Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ.748/20121 και πρέπει να πληρούνται οι ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας, οι οποίες 
περιλαμβάνουν πρότυπα για εκκένωση έκτακτης ανάγκης εντός 90 δευτερολέπτων. 

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι ένας αυξανόμενος αριθμός επιβατών καταγγέλλει ότι η απόσταση 
μεταξύ των σειρών καθισμάτων φαίνεται να έχει μειωθεί, αλλά, από άποψη ασφάλειας, οι 
επιδείξεις εκκένωσης έκτακτης ανάγκης έχουν αποδείξει ότι ο εγκεκριμένος σχεδιασμός του 
θαλάμου επιτρέπει την εκκένωση εντός 90 δευτερολέπτων.  Η διαρρύθμιση των καθισμάτων 
τίθεται πάντα υπό έγκριση και οι φορείς εκμετάλλευσης γνωρίζουν τις ευθύνες τους σε σχέση 
με την συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, σε μια ανταγωνιστική αγορά, οι αερομεταφορείς είναι ελεύθεροι να 
προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών και να επιβάλουν διαφορετικές χρεώσεις για 
αυτές. Ο επιπλέον χώρος συγκαταλέγεται στα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις 
κατηγορίες θέσεων στις πτήσεις.

Συμπεράσματα
Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι τα στοιχεία που διαθέτει δεν επαρκούν για να 
δικαιολογήσουν τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων για την απόσταση μεταξύ των καθισμάτων 
σε επίπεδο ΕΕ.  Εντούτοις, η Επιτροπή και ο EASA συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά το 
ζήτημα προκειμένου να εξασφαλίσουν έγκαιρη και κατάλληλη δράση στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους, εάν αυτό χρειαστεί.
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