
CM\939041SK.doc PE513.216v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre petície

30.4.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1159/2012, ktorú predkladá H. J. H., nemecký štátny občan, o minimálnej 
vzdialenosti medzi sedadlami v lietadlách

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície žiada o zavedenie európskej normy týkajúcej sa minimálnej vzdialenosti 
medzi sedadlami v lietadlách, poukazujúc na neustále zmenšovanie priestoru pre nohy 
z ekonomických dôvodov, čím sa cestovanie lietadlom stáva čoraz nepohodlnejšie 
a nezdravšie. Cestujúci majú len zriedka možnosť sa hýbať, čo môže mať za následok pocit 
stiesnenosti a často neumožňuje vykonávať odporúčané cviky na chodidlá a nohy, čo môže 
obmedzovať krvný obeh a dokonca spôsobiť krvné zrazeniny. Predkladateľ petície poukazuje 
na skutočnosť, že kým v prípade sliepok existuje európska norma týkajúca sa minimálneho 
priestoru pre sliepky chované v klietkových batériách, pri leteckých cestujúcich sa podobná 
norma neuplatňuje a je naliehavo potrebné prijať európsky právny predpis v tejto oblasti.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 11. januára 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. apríla 2013

Pokiaľ ide o právne predpisy Európskej únie (EÚ), certifikačné špecifikácie neobsahujú 
žiadne normatívne údaje o minimálnej vzdialenosti medzi sedadlami. Jediným ustanovením, 
ktoré sa v rámci právnych predpisov Únie v súčasnosti uplatňuje, je bezpečnostné pravidlo, 
podľa ktorého musí každú konfiguráciu priestoru pre cestujúcich schváliť Európska agentúra 
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pre bezpečnosť letectva (EASA) na základe nariadenia (EÚ) č. 748/20121, pričom každá 
konfigurácia musí spĺňať platné bezpečnostné požiadavky, ktoré zahŕňajú kritérium núdzovej 
evakuácie do 90 sekúnd. 
Komisia si je vedomá toho, že čoraz viac cestujúcich sa sťažuje na zmenšujúcu sa vzdialenosť 
medzi radmi sedadiel, ale z hľadiska bezpečnosti bolo pomocou ukážok núdzovej evakuácie 
preukázané, že schválená úprava priestorov pre cestujúcich umožňuje evakuáciu 
do 90 sekúnd. Každé usporiadanie sedadiel sa schvaľuje a dopravcovia sú si vedomí svojej 
zodpovednosti, ktorú nesú za dodržiavanie platných požiadaviek.

Nakoniec treba poznamenať, že v rámci konkurenčného trhu môžu leteckí dopravcovia 
ponúkať rôzne úrovne služieb a účtovať za ne rozdielne poplatky. Priestor navyše je jedným 
z prvkov, ktorým sa od seba odlišujú jednotlivé triedy v lietadle.
Záver

Komisia je toho názoru, že predložené údaje nestačia ako dôvod na prijatie akéhokoľvek 
legislatívneho opatrenia o rozmiestnení sedadiel na úrovni EÚ. Komisia a EASA však naďalej 
dôsledne sledujú tento problém, aby v prípade potreby a v rámci svojich právomocí 
zabezpečili prijatie včasných a náležitých opatrení.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 224, 21.8.2012, s. 1.


