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Tema: Peticija Nr. 1159/2012 dėl mažiausio atstumo tarp lėktuvo kėdžių, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis H. J. H.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ragina nustatyti ES mažiausio atstumo tarp lėktuvo kėdžių standartą. Jam 
susidarė įspūdis, kad dėl ekonominių priežasčių atstumas tarp lėktuvo kėdžių vis mažėja, 
todėl keliauti lėktuvu tampa vis nepatogiau ir vis labiau kenkiama sveikatai. Keleiviai vos gali 
kiek daugiau pajudėti, dėl to gali atsirasti klaustrofobiškų pojūčių. Peticijos pateikėjo teigimu, 
beveik nebepavyksta padaryti rekomenduojamų pėdų ir kojų pratimų, todėl gali sutrikti kraujo 
apytaka ir susidaryti trombų. Pasak peticijos pateikėjo, ES standartais reglamentuojama 
judėjimo erdvė vištų dedeklių narvuose, tačiau nėra jokių standartų, kuriais būtų apibrėžta 
lėktuvų keleivių judėjimo erdvė. Jis mano, kad reikia skubiai sukurti šios srities ES teisės 
aktus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„Europos Sąjungos (ES) teisės aktuose nėra jokių nurodymų, susijusių su mažiausio atstumo 
tarp lėktuvo kėdžių sertifikavimo specifikacijomis. Vienintelė dabar galiojanti Sąjungos teisės 
nuostata yra su sauga susijusi taisyklė, kuria nustatyta, kad kiekvieno keleivių salono 
išdėstymą turi patvirtinti Europos aviacijos saugos agentūra (EASA), remdamasi 
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Reglamentu (ES) Nr. 748/20121, ir išdėstymas privalo atitikti taikomus saugos reikalavimus, 
apimančius avarinės evakuacijos per 90 sekundžių standartus.
Komisija žino, kad vis daugiau keleivių skundžiasi, jog atstumas tarp lėktuvo kėdžių eilių 
atrodo sumažėjęs, tačiau saugos požiūriu atlikus avarinės evakuacijos mokymus nustatyta, 
kad patvirtintas keleivių salono išdėstymas netrukdo atlikti evakuaciją per 90 sekundžių.
Kiekvienas keleivių salono kėdžių išdėstymas yra patvirtintas, o veiklos vykdytojai žino apie 
savo įsipareigojimus laikytis taikomų reikalavimų.

Galiausiai svarbu pažymėti, kad konkurencinėje rinkoje oro vežėjai gali laisvai siūlyti įvairias 
paslaugas ir nustatyti skirtingo dydžio mokesčius. Papildoma erdvė yra vienas iš kriterijų, 
pagal kurį skiriami skirtingų klasių skrydžiai.
Išvada

Komisija mano, kad šiuo metu turimų duomenų nepakanka norint pagrįsti ES lygmens teisės 
aktų dėl sėdynių žingsnio poreikį. Tačiau Komisija ir EASA toliau atidžiai stebi su šiuo 
klausimu susijusią padėtį siekdamos užtikrinti, kad laiku būtų imamasi tinkamų jų 
kompetencijai priklausančių veiksmų, kurių gali prireikti.“
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