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Suġġett: Petizzjoni 1159/2012 imressqa minn H.J.H., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, 
dwar id-distanza minima bejn is-sits tal-ajruplani

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob għal standard Ewropew dwar id-distanza minima bejn is-sits tal-
ajruplani, meta jiġi kkunsidrat li l-ispazju fejn wieħed imidd riġlejh qiegħed kontinwament 
jitnaqqas għal raġunijiet ekonomiċi, bir-riżultat li t-titjiriet ikunu aktar skomdi u ta’ dannu 
għas-saħħa. Il-passiġġieri bilkemm jistgħu jiċċaqilqu, sitwazzjoni li tista’ tikkawża 
klawstrofobija u ta’ spiss ikun impossibbli li wieħed iwettaq ċaqlieq rakkomandat tar-riġlejn u 
tas-saqajn, li jista’ jirrestrinġi ċ-ċirkolazzjoni u anki jikkawża emboli tad-demm. Il-
petizzjonant jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li filwaqt li jeżistu standards Ewropej dwar l-ispazju 
minimu għat-tiġieġ tal-gaġeġ, ma jistax jingħad l-istess għall-passiġġieri tal-ajruplani u li l-
leġiżlazzjoni Ewropea f’dan il-qasam hija meħtieġa b’mod urġenti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' April 2013

Fil-kuntest tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea (UE), mhemmx data preskrittiva fl-
ispeċifikazzjonijiet ta' ċertifikazzjoni għad-distanza minima bejn is-sits. L-unika dispożizzjoni 
li teżisti bħalissa fid-dritt tal-Unjoni hija regoli b'rabta mas-sikurezza li skontha kull 
konfigurazzjoni tal-kabina għandha tkun approvata mill-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-
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Avjazzjoni (EASA) abbażi tar-Regolament (UE) Nru 748/20121 u għandha tkun konformi 
mar-rekwiżiti ta' sikurezza applikabbli li jinkludu standards għall-evakwazzjoni ta' emerġenza 
fi żmien 90 sekonda. 
Il-Kummissjoni hija konxja li numru dejjem jikber ta' passiġġieri jilmenta li d-distanza bejn 
ir-ringieli jidher li naqas, iżda minn perspettiva ta' sikurezza, it-turijiet ta' evakwazzjoni ta' 
emerġenza wrew li d-diżinn approvat tal-kabina jippermetti evakwazzjoni fi żmien 90 
sekonda.  Kull konfigurazzjoni tas-sits jiġi approvat, u l-operaturi huma konxji mir-
responsabilitajiet tagħhom fil-konformità mar-rekwiżiti applikabbli.

Fl-aħħar nett, għandu jintqal li f'suq kompetittiv, il-kumpaniji tal-ajru huma liberi li joffru 
livelli differenti ta' servizz u li jitolbu prezzijiet differenti għalihom. Iktar spazju huwa wieħed 
mill-elementi li jikkontribwixxu għad-differenza bejn il-klassijiet differenti fuq titjira.
Konklużjoni

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li d-data li bħalissa tinsab għad-dispożizzjoni tagħha mhijiex 
suffiċjenti biex tiġġustifika miżuri leġiżlattivi dwar id-distanza bejn is-sits fil-livell tal-UE.  
Madankollu, il-Kummissjoni u l-EASA jibqgħu jissorveljaw mill-qrib din il-kwistjoni sabiex 
jiżguraw azzjonijiet f'waqthom u adegwati li jaqgħu taħt il-kompetenzi tagħhom, jekk dan 
ikun meħtieġ.
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