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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 

op te nemen: 

A. overwegende dat systemen van op afstand bestuurde luchtvaartuigen (Remotely Piloted 

Aircraft Systems - RPAS) gebruikt kunnen worden voor talrijke civiele (niet-militaire) 

doeleinden, zoals de bescherming van kritieke infrastructuur en civiele bescherming, 

rampenbeheersing en zoek- en reddingsoperaties, milieubescherming, landbouw- en 

industriële productie, het houden van toezicht met het oog op rechtshandhaving, het 

vergaren van inlichtingen, journalistiek, commerciële activiteiten en vrije tijd; 

B. overwegende dat het gebruik van RPAS, ondanks het potentieel en de voordelen ervan, 

aanzienlijke risico's inhoudt, met name omdat RPAS andere technologieën ondersteunen, 

wat kan leiden tot het houden van toezicht op en het volgen van mensen en objecten; 

overwegende dat RPAS per definitie een vorm van technologie voor tweeërlei gebruik 

zijn die zeer strikte en strenge regels vergt; overwegende dat er ook specifieke uitdagingen 

ontstaan indien RPAS gepaard gaan met de verwerking van persoonsgegevens, aangezien 

dit betrekking heeft op de grondrechten, en met name op het recht op privacy en 

gegevensbescherming, en indien de openbare veiligheid in het geding is, aangezien zij, al 

dan niet opzettelijk, gebruikt kunnen worden om schade toe te brengen aan mensen en 

infrastructuur; 

C. overwegende dat een gefragmenteerde nationale regelgeving inzake het civiele gebruik 

van RPAS de ontwikkeling van een EU-markt voor RPAS in de weg zou staan, de 

totstandbrenging van hoge gemeenschappelijke waarborgen zou belemmeren, en ernstige 

risico's met zich mee zou brengen voor de grondrechten van de EU-burgers, met name het 

recht op privacy, het recht op gegevensbescherming, het recht op veiligheid en 

beveiliging, en de vrijheid van vergadering; 

D. overwegende dat een duidelijk en volledig regelgevingskader, dat betrekking heeft op de 

hele RPAS-keten teneinde de veiligheid, beveiliging, privacy en gegevensbescherming, 

milieubescherming, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, wetshandhavingsacties, 

verzekering, identificatie en transparantie te waarborgen, rechtszekerheid en de veilige 

integratie van RPAS in het burgerluchtvaartsysteem kan verzekeren en ertoe zou kunnen 

leiden dat de EU een beslissende rol speelt bij de vaststelling van internationale normen; 

E. overwegende dat meer toegang tot RPAS voor consumenten ook enorme 

maatschappelijke gevolgen zal hebben en tot diepgaande veranderingen in onze 

handelsrelaties en privé-omgang zal leiden; 

F. overwegende dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen RPAS die voor 

recreatieve doeleinden worden gebruikt en RPAS die voor professionele doeleinden 

worden gebruikt; overwegende dat bepaalde technologieën die inbreuk maken op de 

privacy, verboden moeten worden voor recreatief gebruik; overwegende dat het zeer 

belangrijk is dat de krachtige technologie waarmee bepaalde voor professioneel gebruik 

bestemde RPAS uitgerust zijn, voldoet aan de beginselen van evenredigheid en 
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noodzakelijkheid; 

G. overwegende dat RPAS en de toepassingen ervan in zeer grote mate inbreuk kunnen 

maken op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens; 

overwegende dat het ontbreken van een rechtstreekse link tussen het toestel en de 

gebruiker het gevoel geeft van verantwoordelijkheid ontheven te zijn bij het gebruik van 

RPAS; 

1. steunt het voorstel van de Commissie om Verordening (EG) nr. 216/2008 tot vaststelling 

van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart spoedig te wijzigen en 

de uitsluiting van het toepassingsgebied voor RPAS met een gewicht van 150 kg of 

minder opnieuw te bekijken zodat de EU de integratie van RPAS in de burgerluchtvaart 

naar behoren kan reguleren door de noodzakelijke voorwaarden op het vlak van 

veiligheid, beveiliging, privacy en gegevensbescherming voor het civiele gebruik van 

RPAS aan te pakken; 

2. herhaalt dat wanneer persoonsgegevens worden verwerkt door RPAS die in de EU worden 

ingezet, hetzij voor rechtshandhavingsdoeleinden, hetzij door een natuurlijk persoon bij 

activiteiten met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden, het in artikel 7 van 

het Handvest van de grondrechten van de EU opgenomen recht op eerbiediging van het 

privéleven en het in artikel 8 van het Handvest en artikel 16 van het Verdrag betreffende 

de werking van de EU opgenomen recht op bescherming van persoonsgegevens van 

toepassing zijn en het EU-rechtskader voor gegevensbescherming volledig moet worden 

nageleefd; 

3. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat in het kader van de ontwikkeling van EU-

beleid met betrekking tot RPAS wordt gezorgd voor waarborgen op het vlak van privacy 

en gegevensbescherming door minimaal effectbeoordelingen en "ingebouwde privacy" en 

"standaardprivacy" (privacy by design en privacy by default) verplicht te maken; 

4. wijst op het economische belang van deze sector en benadrukt dat er passend beleid moet 

worden ontwikkeld waarmee de privacy wordt beschermd en de gegevensbescherming, 

veiligheid en beveiliging worden gewaarborgd en dat in verhouding staat tot het doel 

ervan zonder kmo's onnodige lasten op te leggen; 

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat bij de ontwikkeling van EU-

beleid met betrekking tot RPAS waarborgen op het vlak van privacy en 

gegevensbescherming worden ingebouwd in overeenstemming met het noodzakelijkheids- 

en het evenredigheidsbeginsel, onder meer door effectbeoordelingen en "ingebouwde 

privacy" en "standaardprivacy" als algemene regel verplicht te maken voor alle RPAS die 

binnen de Unie worden gebruikt, en door de nodige richtsnoeren te ontwikkelen (rekening 

houdend met de deskundigheid van de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming en van de nationale gegevensbeschermingsinstanties in de Groep 

van artikel 29), met het oog op de gecoördineerde tenuitvoerlegging van het 

regelgevingskader inzake RPAS; verzoekt de Commissie voorts het Parlement volledig op 

de hoogte te houden van alle maatregelen, met inbegrip van effectbeoordelingen, die ze 

wenst uit te voeren met betrekking tot RPAS; 

6. beklemtoont dat er een duidelijk rechtskader, gestoeld op relevante criteria betreffende het 
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gebruik van camera's en sensoren, met name in het kader van commercieel en 

privégebruik van RPAS, nodig is om te zorgen voor de doeltreffende bescherming van het 

recht op privacy en gegevensbescherming alsook de veiligheid van de burgers te 

waarborgen, ermee rekening houdend dat de onderdelen van RPAS steeds kleiner worden, 

wat leidt tot toestellen die draagbaarder en minder opspoorbaar zijn; 

7. benadrukt dat bij het gebruik van RPAS door wetshandhavingsautoriteiten en 

inlichtingendiensten de grondrechten met betrekking tot privacy, gegevensbescherming, 

bewegingsvrijheid en vrijheid van meningsuiting moeten worden geëerbiedigd en dat de 

potentiële risico's die samenhangen met dergelijk gebruik van RPAS, wat betreft de 

observatie van personen en groepen en de bewaking van openbare ruimten zoals grenzen, 

moeten worden aangepakt; 

8. is van mening dat in de regels op Europees en nationaal niveau duidelijk bepaald moet 

zijn en worden aangegeven welke bepalingen van toepassing zijn op RPAS met 

betrekking tot de interne markt en de internationale handel (productie, verkoop, aankoop, 

handel en gebruik van RPAS), veiligheid en beveiliging (vliegbewijzen, -toestemmingen, 

identificatie van de eigenaren, traceerbaarheid van de positie en toezicht op RPAS en 

RPAS-vluchten in realtime, ook in no-flyzones zoals rond luchthavens en andere kritieke 

infrastructuur, wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen voor exploitanten van RPAS, 

en regels die moeten worden gevolgd bij het gebruik van een drone, bijvoorbeeld met 

betrekking tot visueel contact), privacy en gegevensbescherming, en enig ander 

toepasselijk rechtsgebied, zoals het strafrecht, het intellectuele-eigendomsrecht, het 

luchtvaartrecht of het milieurecht; 

9. verzoekt de lidstaten erop toe te zien dat professionele gebruikers en eigenaren van RPAS 

tijdens hun opleiding ook specifiek worden geschoold inzake gegevensbescherming en 

privacy, en dat professionele gebruikers van RPAS in alle lidstaten als dusdanig worden 

erkend om marktbeperkingen weg te nemen; 

10. benadrukt dat het nodig is dat iedereen die een RPAS bedient op de hoogte wordt gesteld 

van de op Europees en nationaal niveau geldende regels voor het gebruik van RPAS, met 

inbegrip van de regels betreffende privacy en gegevensbescherming, veiligheid en 

beveiliging, en dat deze regels bijvoorbeeld in een mededeling of een handboek worden 

verduidelijkt aan iedereen die een RPAS aankoopt; 

11. maakt zich zorgen over het mogelijk illegale en onveilige gebruik van RPAS 

(bijvoorbeeld RPAS die van een civiel instrument worden omgevormd tot een wapen voor 

militaire of andere doeleinden, of RPAS die worden gebruikt om navigatie- of 

communicatiesystemen te storen); vraagt de Commissie de ontwikkeling van de nodige 

technologie te ondersteunen om te zorgen voor veiligheid, beveiliging en privacy in het 

kader van de bediening van RPAS, onder meer door Horizon 2020-middelen in de eerste 

plaats aan te wenden voor onderzoek en ontwikkeling van onder meer systemen en 

technologieën die kunnen worden gebruikt om de "ingebouwde privacy" en 

"standaardprivacy" te verbeteren, alsmede steun te verlenen aan de ontwikkeling van 

technologieën zoals "detect and avoid", geofencing, anti-storing en anti-kaping, alsook 

"ingebouwde privacy" en "standaardprivacy" om het veilige gebruik van civiele RPAS 

mogelijk te maken; 



 

PE549.364v02-00 6/7 AD\1067755NL.doc 

NL 

12. beveelt met klem aan dat de huidige discussies tussen Europese en nationale 

beleidsmakers en regelgevers, de industrie, kmo's en commerciële operatoren moeten 

worden opengesteld en dat het openbare debat moet worden opgestart met de 

betrokkenheid van burgers en andere relevante belanghebbenden, zoals ngo's (met 

inbegrip van burgerrechtenorganisaties) en rechtshandhavingsinstanties, om nota te nemen 

van en tegemoet te komen aan de bezorgdheden in verband met de bescherming van de 

grondrechten en de verantwoordelijkheden en uitdagingen voor verschillende actoren om 

deze rechten te vrijwaren en de veiligheid van de burgers te beschermen bij het gebruik 

van RPAS; 

13. verzoekt de Commissie een mededeling, met inbegrip van een diepgaande analyse met een 

gedetailleerde effectbeoordeling, uit te brengen over de aan RPAS verbonden gevolgen en 

risico's in verband met veiligheid, beveiliging, eerbiediging van de grondrechten (met 

name het recht op privacy en gegevensbescherming), rechtshandhaving en 

inlichtingenactiviteiten, om het openbare debat aan te zwengelen en er voeding aan te 

geven, alsook de hieromtrent geplande initiatieven aan te geven in een gedetailleerd 

actieplan; 

14. verzoekt de commissies TRAN en LIBE een gezamenlijke hoorzitting te organiseren en 

hiervoor vertegenwoordigers van de industrie, van nationale instanties ter bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer, van de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming, van de Commissie en van ngo's die actief zijn op het domein van 

de grondrechten uit te nodigen; 

15. verzoekt de Commissie te overwegen een mechanisme voor regelmatige verslaglegging in 

te voeren in het kader waarvan rekening wordt gehouden met de technologische 

ontwikkeling alsook met de beleidsontwikkeling en optimale werkwijzen op nationaal 

niveau, en in het kader waarvan ook incidenten met RPAS worden behandeld, en tevens 

een overzicht en evaluatie van de benaderingen op regelgevingsgebied op het niveau van 

de lidstaten te presenteren, om een vergelijking mogelijk te maken en optimale 

werkwijzen te identificeren. 
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