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ülései közötti minimális távolságról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a repülőgépek ülései közötti minimális távolságra vonatkozó európai 
szabvány megállapítását kéri, mivel úgy véli, hogy a lábak számára biztosított helyet 
gazdasági okok miatt folytonosan csökkentik, egyre kényelmetlenebbé és egészségtelenebbé 
téve a repülőgépen való utazást. Az utasoknak alig van terük a mozgásra, ami klausztrofóbiát 
okozhat, és gyakran lehetetlenné teszi a láb és a lábfej ajánlott mozgatásának kivitelezését, 
ami korlátozhatja a keringést és vérrögök keletkezésével is járhat. A petíció benyújtója 
rámutat, hogy míg érvényben vannak európai szabványok a ketrecekben tartott tojótyúkok 
számára biztosított minimális teret illetően, ugyanez nem mondható el a repülőgépek 
utasairól, és sürgető szükség van vonatkozó európai jogszabályokra.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

Az uniós jogszabályok tekintetében a légialkalmassági előírások nem tartalmaznak az ülések 
közötti minimális távolságra vonatkozó normatív adatokat. Jelenleg az uniós jogszabályok 
egyetlen ezzel kapcsolatos rendelkezése egy biztonsági vonatkozású szabály, amelynek 
értelmében az utastér elrendezését az 748/2012/EK rendelet alapján az Európai 
Repülésbiztonsági Ügynökségnek (EASA) kell jóváhagynia, és annak meg kell felelnie az 
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alkalmazandó biztonsági előírásoknak, amelyek magukba foglalják a 90 másodpercen belüli 
vészhelyzeti evakuálásra vonatkozó szabványokat. 

A Bizottság tudatában van annak, hogy egyre több utas panaszkodik arra, hogy a sorok 
közötti távolság látszólag csökkent, de biztonsági szempontból a vészhelyzeti evakuációs 
szimulációk bizonyították, hogy a jóváhagyott utastéri kialakítás lehetővé teszi a 90 
másodpercen belüli vészhelyzeti evakuálást.  Mindegyik üléskonfiguráció jóváhagyást kapott, 
és a szolgáltatók tisztában vannak az alkalmazandó biztonsági előírásoknak való 
megfeleléssel kapcsolatos felelősségükkel.

Végül érdemes megjegyezni, hogy a versenypiacon a légi fuvarozók szabadon kínálhatnak 
különböző szintvonalú szolgáltatásokat, és azokért eltérő díjszabást alkalmazhatnak. A 
nagyobb lábtér az egyik olyan jellemző, amely hozzájárul a járat egyes osztályai közötti 
különbségtételhez.

Következtetés
A Bizottság azon a véleményen van, hogy a jelenleg rendelkezésére álló adatok nem 
indokolják kellőképpen egy üléstávolságra vonatkozó uniós szintű jogszabályi intézkedés 
bevezetését.  A Bizottság és az EASA azonban továbbra is gondosan nyomon követi a kérdést 
annak biztosítása érdekében, hogy szükség esetén idejében megtegye a hatáskörébe tartozó 
megfelelő intézkedéseket.


