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Verzoekschrift 992/2005, ingediend door Willi Roerig (Duitse nationaliteit), namens de 
ondernemingsraad van het Duitse Lufthansa AG, over veiligheidsbepalingen van de EU 
inzake luchtvervoer

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is lid van de ondernemingsraad van het Duitse Lufthansa. Hij verwijst naar 
Verordening (EG) 2320/2002 van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van 
gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en naar 
Verordening (EG) 1138/2004 van de Commissie tot vaststelling van een gemeenschappelijke 
definitie van de meest kwetsbare sectoren van de om beveiligingsredenen beperkt 
toegankelijke zones van luchthavens. Indiener is van mening dat sommige van de door deze 
verordeningen opgelegde verplichtingen overdreven zijn, aangezien ze werknemers in de 
luchtvaartsector hinderen bij de uitvoering van hun taken zonder de veiligheid te doen 
toenemen. Het is bijvoorbeeld niet nodig om werknemers elke dag te controleren als ze 
beveiligde zones op luchthavens betreden. Aangezien de betrouwbaarheid van deze 
werknemers al nauwgezet is gecontroleerd voor ze een toegangspas kregen, zouden 
steekproeven moeten volstaan. Indiener is ook van mening dat de strenge scheiding van 
aankomende en vertrekkende passagiers onnodig is. Deze bepaling zou aanzienlijke 
veranderingswerkzaamheden op luchthavens vereisen wat zou leiden tot vertragingen. De 
kosten zouden via de luchthavenheffingen worden doorberekend aan de 
luchtvaartmaatschappijen, wat weer zou leiden tot een verhoogde druk op de loon- en 
arbeidsvoorwaarden van werknemers. In sommige lidstaten worden deze kosten door de staat 
gedragen, wat leidt tot verstoring van de concurrentie binnen de EU. Indiener verzoekt het 
Europees Parlement derhalve de verordeningen spoedig te wijzigen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 juni 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2007
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Het hoofddoel van het communautair beleid betreffende de beveiliging van de 
burgerluchtvaart is te voorkomen dat onbevoegde personen de om beveiligingsredenen 
beperkt toegankelijke zones van vliegvelden en vliegtuigen kunnen binnenkomen en ook dat 
mogelijke wapens (“verboden voorwerpen”) deze zones worden binnengebracht. De 
veronderstelling die hieraan ten grondslag ligt, is dat de veiligheid het best kan worden 
gewaarborgd met meerdere beveiligingslagen, waarbij de mogelijke tekortkomingen van de 
ene laag worden gecompenseerd door de bescherming die een andere laag biedt.

Deze benadering wordt grotendeels gevolgd door Verordening (EG) 2320/2002 tot 
vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de 
burgerluchtvaart, waaronder ook in gevallen zoals het onderhavige geval. Voor wat betreft 
personeelsleden die de meest kwetsbare sectoren van de om beveiligingsredenen beperkt 
toegankelijke zones betreden, schrijft de verordening enerzijds achtergrondcontroles voor en 
dat er een luchthavenidentiteitskaart aan hen moet worden afgegeven, en anderzijds dat de 
toegangspunten tot deze zones moeten worden gecontroleerd en dat deze personeelsleden aan 
een beveiligingsonderzoek moeten worden onderworpen voordat zij deze zones binnengaan. 
Deze combinatie van maatregelen verhoogt de veiligheid in belangrijke mate.

Een achtergrondcontrole, bijvoorbeeld, zou misschien niet aan het licht brengen dat een 
luchthavenmedewerker een mogelijke terrorist is als hij of zij geen strafblad of traceerbare 
connecties met terroristische groeperingen heeft. Door een beveiligingsonderzoek van het 
personeel zou echter worden voorkomen dat de persoon in kwestie met een verboden 
voorwerp de meest kwetsbare sector van de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke 
zones betreedt. 

Het belang van het voorkomen dat verboden voorwerpen in de meest kwetsbare sectoren van 
de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones worden binnengebracht, moet worden 
benadrukt. Deze kwetsbare sectoren zijn die zones waar passagiers na het 
beveiligingsonderzoek  naar toe gaan met hun handbagage en waar de ruimbagage na dit 
onderzoek wordt bewaard. Er zou ernstig afbreuk worden gedaan aan het 
beveiligingsonderzoek als iemand een mogelijk wapen aan een reeds onderzochte passagier
zou overhandigen of het in diens bagage zou verbergen, of het rechtstreeks het vliegtuig zou 
binnenbrengen.

Zo is het ook van wezenlijk belang dat wordt voorkomen dat onderzochte vertrekkende 
passagiers zich mengen met aankomende passagiers die misschien nog niet aan een 
beveiligingsonderzoek volgens de EU-normen zijn onderworpen. Een aankomende passagier 
zou een verboden voorwerp in de gang van een luchthaven aan een vertrekkende passagier 
kunnen overhandigen, of het in zijn of haar bagage verbergen.

Door deze verordening wordt de verplichting om aankomende en reeds onderzochte 
vertrekkende passagiers te scheiden echter op twee manieren versoepeld. In de eerste plaats is 
het niet nodig om passagiers te scheiden wanneer zij uit een andere lidstaat van de Europese 
Unie aankomen (of uit een derde land dat de EU-voorschriften voor de luchtvaart toepast), 
aangezien zij bij de luchthaven van vertrek al volgens de normen van de Europese Unie zijn
onderzocht. In de tweede plaats, wanneer het fysiek onmogelijk is om aankomende en 
onderzochte vertrekkende passagiers te scheiden, staat deze verordening compenserende 
maatregelen toe, zoals de vertrekkende passagier bij de gate aan een beveiligingsonderzoek te 
onderwerpen. Door deze versoepelingen wordt de mogelijke impact van de regel dat 
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aankomende passagiers van onderzochte vertrekkende passagiers moeten worden gescheiden, 
beperkt.

De in het verzoekschrift genoemde beveiligingsmaatregelen zijn derhalve niet buiten 
verhouding maar juist noodzakelijk om de doelstelling, een hoog en geharmoniseerd niveau 
van luchtvaartbeveiliging in de gehele Europese Unie, te verwezenlijken.
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