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Temats: Lūgumraksts Nr. 1159/2012, ko  iesniedza Vācijas valstspiederīgais H. J. H., par 
minimālo attālumu starp sēdvietām lidaparātos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs prasa ieviest Eiropas standartus attiecībā uz minimālo attālumu starp 
sēdvietām lidaparātos, uzskatot, ka vieta kājām tiek pastāvīgi samazināta finansiālu iemeslu 
dēļ, padarot lidojumus arvien neērtākus un neveselīgākus. Pasažieriem ir ierobežotas iespējas 
pārvietoties, kas var izraisīt klaustrofobiju un bieži padara neiespējamu ieteikto kāju kustību 
veikšanu, kas var ierobežot asinsriti un pat radīt asins sarecējumus. Lūgumraksta iesniedzējs 
norāda –– Eiropa ir ieviesusi standartus attiecībā uz vistu audzēšanas apstākļiem, taču 
attiecībā uz pasažieru apstākļiem lidaparātos standartu nav, un Eiropas tiesību akti šajā jomā 
ir steidzami nepieciešami.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Kas attiecas uz Eiropas Savienības (ES) tiesību aktiem, sertifikācijas specifikācijās par 
minimālo attālumu starp sēdvietām nav atrodami preskriptīvi dati. Vienīgais noteikums, kas 
pašreiz ir spēkā Kopienas tiesību aktos, ir ar drošību saistīta norma, saskaņā ar kuru salona 
konfigurācija ir jāapstiprina Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai (EASA), pamatojoties uz 
Regulu (ES) Nr. 748/2012, un tai jāatbilst piemērojamām drošības prasībām, kas ietver 
standartus avārijas evakuācijai 90 sekundēs. 
Komisija apzinās, ka ir pieaudzis to pasažieru skaits, kuri sūdzas, ka attālums starp rindām ir 
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samazinājies, taču, raugoties no drošības viedokļa, ārkārtas evakuācijas demonstrācijas ir 
pierādījušas, ka apstiprinātais salona projekts ļauj evakuēties 90 sekundēs.  Katras sēdvietas 
konfigurācija ir apstiprināta, un operatoriem ir zināmi viņu pienākumi, kuri atbilst 
piemērojamajām prasībām.

Visbeidzot jāpiebilst, ka konkurences tirgū gaisa pārvadātāji var piedāvāt dažāda līmeņa 
pakalpojumus un iekasēt par tiem dažādu maksu. Papildu vieta ir viena no iezīmēm, pēc kuras 
lidojumā izšķir dažādas klases.
Secinājums
Komisija uzskata, ka pašreiz tās rīcībā esošā informācija nav pietiekama, lai pamatotu 
jebkādu tiesību aktu projektu ES līmenī par sēdekļu atstatumu.  Tomēr Komisija un EASA 
turpina rūpīgi uzraudzīt šo jautājumu, lai nodrošinātu laikus īstenotus un attiecīgus 
pasākumus, par kuriem tā ir atbildīga un kas var būt nepieciešami.


