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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1384/2010, ingediend door Dieter Schlemann (Duitse 
nationaliteit), namens het bedrijf "LTB Schlemann GmbH", over verzuimd 
optreden van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart bij 
inbreuken op Verordening (EG) nr. 1702/2003 van de Commissie tot vaststelling 
van uitvoeringsvoorschriften inzake de luchtwaardigheid en milieucertificering 
van luchtvaartuigen en aanverwante producten, onderdelen en uitrustingsstukken, 
alsmede voor de certificering van ontwerp- en productieorganisaties

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat overeenkomstig de geldende voorschriften uitsluitend de houders van 
een ETSO-autorisatie (European Technical Standard Order) het recht hebben om reparaties en 
wijzigingen uit te voeren aan ETSO-producten, op grond van Verordening (EG) nr.
1702/2003 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften inzake de luchtwaardigheid en 
milieucertificering van luchtvaartuigen en aanverwante producten, onderdelen en 
uitrustingsstukken, alsmede voor de certificering van ontwerp- en productieorganisaties.
Indiener beklaagt zich er daarom over dat bepaalde, nader aangeduide bedrijven die 
veiligheidsgordels produceren en die niet voldoen aan de bepalingen van de verordening, met 
de stilzwijgende goedkeuring van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de 
luchtvaart reparaties uitvoeren aan ETSO-producten (veiligheidsgordels en -stoelen) van in 
Europa geregistreerde luchtvaartuigen. Indiener verzoekt derhalve het Europees Parlement om 
op te treden en ervoor te zorgen dat de op dit gebied geldende communautaire wetgeving 
wordt gehandhaafd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

De bevoegdheid om onderhoudsactiviteiten uit te voeren aan een specifiek ETSO-product 
(European Technical Standard Order) is niet beperkt tot de houder van de ETSO-autorisatie 
met betrekking tot dit product. Elke natuurlijke of rechtspersoon mag onderhoudsactiviteiten 
uitvoeren aan ETSO-producten op voorwaarde dat deze persoon Verordening (EG) nr. 
216/2008 en de uitvoeringsvoorschriften ervan naleeft.

Een van de vereisten waaraan een derde onderhoudsorganisatie moet voldoen om onderhoud 
te kunnen uitvoeren aan een ETSO-product, is geldende onderhoudsgegevens bijhouden en 
gebruiken. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld verkregen worden via een contractuele 
regeling met de houder van de ETSO-autorisatie. Een tweede mogelijkheid bestaat erin een 
wijziging of reparatie te introduceren in overeenstemming met deel 21 van Verordening (EG) 
nr. 1702/2003 van de Commissie. Een derde organisatie kan dus haar eigen veranderingen of 
reparaties ontwerpen en dan eigenaar worden van de goedgekeurde onderhoudsgegevens. Op 
het vlak van veiligheidsgordels werden de bovenvermelde opties toegelicht in het Safety 
Information Bulletin (SIB) 2010-15R1 van het Europees Agentschap voor de veiligheid van 
de luchtvaart (EASA) evenals tijdens een vergadering tussen indiener en het EASA.

Op grond van artikel 10 van Verordening (EG) nr. 216/2008 werken de lidstaten, de Europese 
Commissie en het EASA samen om ervoor te zorgen dat de bovenvermelde verordeningen 
worden nageleefd. Om deze naleving te beoordelen, voert het EASA inspecties uit van de 
nationale bevoegde autoriteiten voor de burgerluchtvaart overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 736/2006 van de Commissie.

Begin 2009 vernam het EASA via een verslag van de bevoegde autoriteit voor de 
burgerluchtvaart in Duitsland (LBA) dat een aantal Duitse onderhoudsorganisaties 
veiligheidsgordels repareerden zonder dat ze in het bezit waren van toepasselijke 
onderhoudsgegevens. Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 736/2006 van de Commissie 
voerde het EASA een ad-hocinspectie uit in Duitsland, waarbij vastgesteld werd dat andere 
Duitse onderhoudsorganisaties onderhoudsactiviteiten aan veiligheidsgordels uitvoerden 
zonder over de vereiste onderhoudsgegevens te beschikken. In totaal werd in Duitsland van 5 
organisaties vastgesteld dat ze niet voldeden aan Verordening (EG) nr. 216/2008 en de 
uitvoeringsvoorschriften ervan. Tijdens de follow-upopdracht die in april 2011 uitgevoerd 
werd, stelde het EASA vast dat de LBA gepaste acties had ondernomen tegen deze vijf 
organisaties, aangezien de LBA de erkenning van de onderhoudsorganisaties met betrekking 
tot het onderhoud van stoelen en veiligheidsgordels had opgeschort. Drie van de vijf 
organisaties gingen echter in beroep tegen de beslissing van de LBA voor de bevoegde 
nationale administratieve rechtbank. Door dit beroep werd de uitwerking van de beslissing 
van de LBA opgeschort totdat een Duitse rechtbank een definitieve uitspraak in de hoofdzaak 
doet.

Om de luchtvaartgemeenschap te wijzen op en te informeren over de veiligheidsproblemen 
met betrekking tot veiligheidsgordels, besliste het EASA om op 29 september 2010 SIB 2010-
15R11 te publiceren. Parallel hiermee stuurde het directoraat Standaardisatie van het EASA 
een brief naar alle bevoegde burgerluchtvaartautoriteiten van de lidstaten, met de vraag actie 

                                               
1 Safety Information Bulletin.
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te ondernemen indien andere onderhoudsorganisaties onderhoudsactiviteiten uitvoeren aan 
veiligheidsgordels zonder over de toepasselijke onderhoudsgegevens te beschikken. EASA 
ontving dan de bevestiging dat, voor alle betrokken organisaties die in andere landen 
gevestigd waren, de erkenning beperkt of opgeschort was voor het vervangen van het weefsel 
van veiligheidsgordels. Dit werd ook gecontroleerd tijdens alle normalisatie-inspecties die 
sindsdien uitgevoerd werden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 736/2006. Hierbij dient 
echter opgemerkt dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de 
permanente naleving van de regels door de organisaties die onder hun toezicht staan.

Conclusie

Elke derde organisatie heeft de mogelijkheid actief te zijn in het onderhoud, de reparatie en de 
vervanging van veiligheidsgordels op voorwaarde dat ze voldoet aan Verordening (EG) nr. 
216/2008 en de uitvoeringsvoorschriften ervan.

Op grond van de vermelde Verordening hebben de lidstaten, de Europese Commissie en het 
EASA samengewerkt en blijven ze dat ook in de toekomst doen om ervoor te zorgen dat de 
geldende wetgeving met betrekking tot onderhoudsactiviteiten aan veiligheidsgordels wordt 
nageleefd.

De bevoegde burgerluchtvaartautoriteiten van de lidstaten hebben gepaste maatregelen 
genomen ten aanzien van alle onderhoudsorganisaties die onderhoudsactiviteiten aan 
veiligheidsgordels uitvoeren die niet aan de geldende wetgeving voldoen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 december 2012

Met de publicatie van het Safety Information Bulletin 2010-15R1 op 29 september 2010 wilde 
het EASA de luchtvaartgemeenschap erop wijzen dat enkele in overeenstemming met deel 
145 van Verordening (EG) nr. 2042/2003 goedgekeurde onderhoudsorganisaties 
onderhoudsactiviteiten uitvoerden aan veiligheidsgordels zonder over de toepasselijke 
onderhoudsgegevens te beschikken.
Om te waarborgen dat de onderhoudsorganisaties Verordening (EG) nr. 216/2008 en de 
bijbehorende uitvoeringsvoorschriften naleven, dienen alle lidstaten samen te werken, 
onderzoeken in te stellen en zo nodig gepaste maatregelen te treffen ter voorkoming van 
aanhoudende overtredingen.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten zijn verantwoordelijk voor de permanente naleving 
van de bovengenoemde verordeningen door de organisaties die onder hun toezicht staan en 
spelen bijgevolg een sleutelrol bij het op gang brengen van specifieke acties.
Daarom nodigt de Commissie indiener uit contact op te nemen met de bevoegde Duitse 
autoriteiten1 met als doel aan te tonen dat zijn onderhoudsorganisatie de vereiste Europese 
verordeningen naleeft.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 28 augustus 2013

Naar aanleiding van de brieven van 27 december 2012 en 2 januari 2013 van de indiener wil 
de Commissie de volgende aanvullende opmerkingen maken.
                                               
1 Luftfahrt-Bundesamt (LBA) - Hermann-Blenk-Straße 26 / D- 38108 Braunschweig.
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Ingevolge Verordening (EG) nr. 2042/2003 moet een organisatie die belast is met het 
onderhoud van veiligheidsgordels en rompriemsystemen over de toepasselijke instructies voor 
blijvende luchtwaardigheid van de houder van de goedkeuring van een ontwerp, beschikken 
en deze toepassen.

Als gevolg van een onderzoek van enkele onderhoudsorganisaties werd het Europees 
Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) er op attent gemaakt dat het 
onderhoud en reparatie van door houders van de goedkeuring van een ontwerp gefabriceerde 
veiligheidsgordels en rompriemsystemen plaats had door onderhoudsorganisaties zonder 
goedgekeurde onderhoudsgegevens. In het bijzonder werden de betreffende riemsystemen 
vernieuwd door weefsels te gebruiken met mechanische eigenschappen die aanzienlijk 
verschillen van de materialen die gebruikt zijn bij de fabricage van de originele riemsystemen 
(bijvoorbeeld nylon in plaats van polyester). 

Door EASA uitgevoerde proeven toonden aan dat veiligheidsgordels en rompriemsystemen 
die niet op basis van de toepasselijke instructies voor blijvende luchtwaardigheid worden 
onderhouden, hun beoogde functie van bescherming van de passagiers tijdens een 
noodlanding mogelijk niet kunnen vervullen. Vandaar dat EASA gedwongen was op 31 
januari 2013 de richtlijn luchtwaardigheid nr. 2013-0020 uit te vaardigen met het voorschrift 
om te onderzoeken of het onderhoud en reparatie van in vliegtuigen geïnstalleerde 
veiligheidsgordels en rompriemsystemen is uitgevoerd door de houder van de goedkeuring 
van het ontwerp of een door deze houder gemachtigde herstel- en onderhoudsorganisatie.

De voornaamste doelstelling van de EU-verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke 
regels op het gebied van de burgerluchtvaart is de garantie van de luchtvaartveiligheid, de 
richtlijn houdt echter ook rekening met de doelstelling om een gelijk speelveld in de hele Unie 
te verwezenlijken. Niets staat de indiener in de weg om aan de markt deel te nemen zo lang 
hij zich houdt aan de toepasselijke veiligheidsvoorschriften. De veiligheidsvoorschriften zijn 
op alle marktdeelnemers zonder onderscheid van toepassing. Met andere woorden, er is geen 
strijdigheid, en die kan er ook niet zijn, tussen veiligheidsvoorschriften en die op het gebied 
van mededinging. Naleving van de veiligheidsvoorschriften is een vereiste om op de markt te 
kunnen concurreren.

Conclusie
Alle onderhoudsactiviteiten, met inbegrip van modificaties en reparaties, moeten worden 
uitgevoerd volgens de toepasselijke instructies voor blijvende luchtwaardigheid afkomstig van 
de houder van de goedkeuring van het ontwerp. Ingevolge Verordening (EU) nr. 748/2012 
worden deze instructies op verzoek beschikbaar gesteld aan elke organisatie die de daarin 
opgenomen bepalingen moeten naleven. Alle onderhoudsorganisaties hebben dan ook toegang 
tot de markt voor zover zij de veiligheidsvoorschriften naleven.

De luchtwaardigheidsrichtlijn nr. 2013-0020, waarbij de indiener vraagtekens heeft gesteld, is 
door de EASA uitgevaardigd om acties te legitimeren die ervoor moeten zorgen dat er weer 
een aanvaardbaar veiligheidsniveau wordt bereikt aangezien het agentschap over bewijs 
beschikte dat de veiligheid anders in het geding zou komen.


