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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0273/2008, ingediend door Marco Rastetter (Duitse nationaliteit), over 
de tekortkomingen van Verordening (EG) nr. 622/2003 van de Commissie tot 
vaststelling van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke 
basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen Verordening (EG) nr. 622/2003 van de Commissie tot 
vaststelling van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke 
basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart. Hij beweert dat deze geen 
voordelen biedt en bovendien de gezondheid van passagiers in gevaar brengt en hun 
persoonlijke vrijheid aantast. Uit hoofde van de verordening was het indiener niet toegestaan 
de vloeistof voor zijn contactlenzen aan boord mee te nemen, tengevolge waarvan hij een 
bindvliesontsteking opliep. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.

Het verzoekschrift betreft de beperkingen die de Europese Unie heeft ingevoerd op het aan 
boord brengen van vloeistoffen door hierop op luchthavens en aan boord van vliegtuigen te 
controleren, om het hoofd te bieden aan de bedreiging van explosieven die kunnen worden 
geproduceerd door algemeen verkrijgbare chemische stoffen bij elkaar te voegen. Deze 
bedreiging kwam in augustus 2006 aan het licht bij de ontdekking van een plan om een 
vliegtuig op te blazen dat uit het Verenigd Koninkrijk zou vertrekken met als bestemming de 
Verenigde Staten. De beperkingen zijn ingevoerd bij Verordening 1546/2006 van de 
Commissie tot wijziging van Verordening 622/2003 tot vaststelling van maatregelen voor de 
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tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging 
van de luchtvaart.

De indiener heeft diverse klachten over de verordening waarbij de beperkingen zijn
ingevoerd:

- dat de verordening onlogisch en zinloos is;

- dat niet-EU-landen niet dezelfde beperkingen toepassen;

- dat de verordening nadelige gevolgen heeft voor burgers;

- dat de verordening de gezondheid van passagiers in gevaar brengt, bijvoorbeeld van hen die 
contactlensvloeistof nodig hebben.

De indiener verzoekt om intrekking van de verordening.

Commentaar van de Commissie

Het in augustus 2006 ontdekte plan bracht een ernstige en onmiddellijke bedreiging voor de 
burgerluchtvaart aan het licht. Er circuleerde informatie over manieren om stabiele, 
zelfgemaakte vloeibare explosieven te vervaardigen en de bestanddelen van dergelijke 
bommen waren eenvoudig te krijgen. Er was nog geen technologie ontwikkeld voor de 
controle van passagiers en bagage op gevaarlijke vloeistoffen. De enige manier waarop het 
hoofd kon worden geboden aan de bedreiging was dan ook om passagiers te verbieden 
vloeistoffen aan boord van vliegtuigen mee te nemen.

Bijna alle landen buiten de EU die aanzienlijke hoeveelheden luchtverkeer afhandelen hebben 
vergelijkbare regels ingevoerd. De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie heeft haar 
lidstaten zelfs aanbevolen om beperkingen toe te passen die zeer sterk lijken op de 
beperkingen die de Europese Unie heeft ingevoerd. Passagiers worden dus op vergelijkbare 
wijze behandeld of hun reis nu begint op een vliegveld binnen de EU of daarbuiten.

De Commissie erkent dat de toepassing van de beperkingen ongemak kan opleveren voor 
passagiers, wat betreurenswaardig is. Hoewel alle veiligheidscontroles op luchthavens in meer 
of mindere mate ongemak opleveren, is dit toch geen reden om ze af te schaffen, zolang er 
een aanzienlijk risico bestaat dat er terroristische aanslagen op de luchtvaart worden 
uitgevoerd. De Commissie is van mening dat deze bedreiging niet verdwenen is.

Wat de aangevoerde gezondheidseffecten betreft, staat de verordening uitzonderingen toe op 
het verbod voor vloeistoffen om medische redenen of met het oog op een speciaal dieet, 
indien de vloeistoffen tijdens de reis noodzakelijk zijn. Dit moet passagiers in staat stellen om 
voldoende contactlensvloeistof mee te nemen om te voorzien in hun behoeften tijdens de reis 
(en niet alleen tijdens hun vlucht). Als de indiener problemen heeft ondervonden op bepaalde 
luchthavens, kan hij de Commissie hiervan op de hoogte stellen. De Commissie werkt nauw 
samen met zowel de lidstaten als de luchtvaartsector om ervoor te zorgen dat de regels zo 
consequent en uniform mogelijk worden toegepast en uitgelegd.
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Wat een mogelijke intrekking van de verordening betreft, beschouwt de Commissie het
verbod op het meenemen van vloeistoffen als een kortetermijnmaatregel in afwachting van de 
ontwikkeling van technieken die de snelle en nauwkeurige identificatie van potentieel 
gevaarlijke vloeistoffen mogelijk maken. Zij is vastbesloten de regels periodiek te herzien en 
zal bij de eerst mogelijke gelegenheid het verbod aanpassen of opheffen, mits er alternatieve 
maatregelen kunnen worden getroffen die een gelijkwaardige beveiliging waarborgen. 

De Commissie is echter niet van mening dat de beperkingen voor vloeistoffen kunnen worden 
opgeheven totdat dergelijke technologieën zijn ontwikkeld en de noodzakelijke apparatuur 
beschikbaar is. Zodra aan deze voorwaarden is voldaan, zal zij de regels zo snel mogelijk 
wijzigen. De afschaffing van de beperkingen voor vloeistoffen zonder dat er alternatieve 
maatregelen zijn getroffen kan echter gevaarlijk zijn, omdat dit terroristen ertoe kan aanzetten
vloeibare explosieven in te zetten tegen vliegtuigen. 

Het is aan de industrie om apparatuur te ontwikkelen en te leveren die een snelle controle op 
vloeistoffen mogelijk maakt. Hoewel de Commissie nauwe contacten onderhoudt met de 
industrie en de ontwikkelingen op de voet volgt, kan zij niet met enige nauwkeurigheid 
voorspellen wanneer dergelijke technologieën gereed zullen zijn. 

In meer algemene zin hebben de regels inzake luchtvaartbeveiliging die rechtstreeks van 
toepassing zijn op passagiers inmiddels een plaats in het publieke domein gekregen door de 
vaststelling van Verordening 820/2008 in augustus 2008 en alle burgers kunnen die regels nu 
dus raadplegen (zij zijn te vinden in Publicatieblad L 221 van 19.8.2008, blz. 8, bereikbaar via 
de Europa-website).

Conclusie

De Commissie is van mening dat de beperkingen op het meenemen van vloeistoffen aan 
boord van vliegtuigen volledig worden gerechtvaardigd door de noodzaak om het hoofd te 
bieden aan een ernstige bedreiging voor de burgerluchtvaart. Zij is het oneens met de 
suggestie van de indiener dat de verordening waarbij deze beperkingen zijn ingevoerd moet 
worden ingetrokken, voordat er apparatuur beschikbaar is die een snelle en nauwkeurige 
controle op gevaarlijke vloeistoffen op vliegvelden mogelijk maakt. 

Ten aanzien van het mogelijke gevaar voor de gezondheid van passagiers waarop de indiener 
zich beroept, staat de verordening uitzonderingen toe voor vloeistoffen die tijdens de reis 
noodzakelijk zijn om medische redenen. Dit moet het voor passagiers mogelijk maken om de 
contactlensvloeistof mee te nemen die zij tijdens de reis nodig hebben.


