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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1159/2012, którą złożył H.J.H. (Niemcy) w sprawie minimalnej 
odległości między siedzeniami w samolotach

1. Streszczenie petycji

Składający petycję apeluje o wprowadzenie normy europejskiej dotyczącej minimalnej 
odległości między siedzeniami w samolotach, uznając, że przestrzeń na nogi jest stale 
zmniejszana ze względów ekonomicznych, co sprawia, że podróże lotnicze stają się coraz 
bardziej niekomfortowe i niezdrowe. Pasażerowie prawie nie są w stanie się ruszać, co może 
powodować klaustrofobię i często uniemożliwia wykonywanie zalecanych ruchów stóp i nóg, 
to zaś utrudnia krążenie krwi, a nawet prowadzi do powstawania skrzepów. Składający 
petycję wskazuje, że choć istnieją normy europejskie dotyczące minimalnej przestrzeni dla 
kur z chowu klatkowego, to takie same regulacje nie mają zastosowania wobec pasażerów
linii lotniczych oraz że w tej dziedzinie należy pilnie uchwalić prawodawstwo europejskie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Jeśli chodzi o prawodawstwo Unii Europejskiej, w specyfikacjach certyfikacyjnych nie 
istnieją żadne przepisy określające minimalną przestrzeń między siedzeniami. Jedynym 
obecnie stosowany w prawodawstwie unijnym przepisem jest przepis dotyczący 
bezpieczeństwa, zgodnie z którym konfiguracja pokładu musi zostać zatwierdzona przez 
Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) na podstawie rozporządzenia (UE) 
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nr 748/20121 i musi spełniać obowiązujące wymogi bezpieczeństwa, które określają standardy 
ewakuacji w sytuacji awaryjnej w ciągu 90 sekund. 

Komisja jest świadoma, że coraz więcej pasażerów narzeka, że przestrzeń między rzędami 
zdaje się być mniejsza, niemniej jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa demonstracje 
procedur ewakuacyjnych w sytuacjach awaryjnych dowodzą, że zatwierdzony projekt 
pokładu umożliwia ewakuację w ciągu 90 sekund. Konfiguracja każdego siedzenia jest 
poddawana zatwierdzeniu, a operatorzy są świadomi swoich obowiązków dotyczących 
spełniania odpowiednich wymogów.

Warto także zauważyć, że na konkurencyjnym rynku przewoźnicy lotniczy mogą oferować 
różnego rodzaju usługi, za które mogą pobierać różne opłaty. Dodatkowa przestrzeń to jedna 
z opcji, która pozwala rozróżnić klasy danego lotu.
Wniosek

Komisja jest zdania, że dane, którymi obecnie dysponuje, nie są wystarczające do 
uzasadnienia podjęcia jakichkolwiek działań prawodawczych na szczeblu UE w sprawie 
przestrzeni między siedzeniami. Niemniej jednak Komisja i EASA będą nadal dokładnie 
monitorować tę sprawę, aby w odpowiednim czasie podjąć stosowne i niezbędne działania, 
które wchodzą w zakres ich kompetencji.

                                               
1 Dz.U. L 224 z 21.8.2012, s. 1.


