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1. Rezumatul petiției

Petiționarul pledează pentru adoptarea unui standard european care să reglementeze distanța 
minimă dintre scaunele din avion. Acesta are impresia că, din motive economice, distanța 
dintre scaunele din avion este limitată tot mai mult, zborurile fiind, prin urmare, tot mai 
inconfortabile și cu impact negativ asupra sănătății. Pasagerii aproape că nu se mai pot mișca, 
lucru ce poate duce la senzația de claustrofobie. Petiționarul susține că în ultimul timp nu mai 
reușește nici măcar să facă exercițiile de picioare recomandate, ceea ce poate duce la 
probleme de circulație și chiar la tromboze. Petiționarului i se pare inadmisibil faptul că există 
standarde europene pentru libertatea de mișcare a puilor crescuți în baterii, dar nu există astfel 
de standarde pentru spațiul de mișcare al pasagerilor avioanelor. El consideră că este necesară 
o legislație europeană în acest sens.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

În ceea ce privește legislația Uniunii Europene (UE), nu există instrucțiuni în specificațiile de 
certificare referitoare la spațiul minim dintre scaune. Singura prevedere existentă din dreptul 
Uniunii constă dintr-o normă privind siguranța, conform căreia configurația fiecărei cabine 
trebuie aprobată de către Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) în baza 
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Regulamentului (UE) nr. 748/20121 și trebuie să respecte cerințele în vigoare privind 
siguranța, printre care se numără standarde de evacuare de urgență în 90 de secunde. 

Comisia este conștientă de faptul că un număr din ce în ce mai mare de pasageri se plâng de 
distanța dintre rânduri, care, din câte se pare, este din ce în ce mai mică, însă din punctul de 
vedere al siguranței, simulările de evacuare de urgență au evidențiat că normele aprobate 
pentru proiectarea cabinei permit evacuarea într-un interval de 90 de secunde. Fiecare 
configurație a locurilor este aprobată, iar operatorii sunt conștienți de responsabilitățile lor cu 
privire la conformarea la cerințele aplicabile.

În cele din urmă, trebuie remarcat faptul că, pe o piață pe care există concurență, 
transportatorii aerieni sunt liberi să ofere game diferite de servicii și să perceapă taxe diferite 
pentru acestea. Un spațiu mai mare este o opțiune care servește la diferențierea claselor de 
zbor.

Concluzie
Comisia este de părere că informațiile de care dispune în prezent nu sunt suficiente pentru a 
justifica măsuri legislative la nivelul UE privind intervalul dintre scaune. Cu toate acestea, 
Comisia și AESA vor continua să monitorizeze cu atenție acest subiect pentru a asigura 
măsuri adecvate și oportune, în cazul în care acestea sunt necesare în domeniul lor de 
competență.
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