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Betreft: Verzoekschrift 1636/2012, ingediend door B.M. (Britse nationaliteit), over 
lichaamsscanners op de luchthavens in het Verenigd Koninkrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit kritiek op de praktijken die worden toegepast op de luchthavens in het Verenigd 
Koninkrijk waar een zogeheten "no scan-no flight"-beleid wordt gehanteerd. Volgens hem 
voorzien Verordeningen 1141/2011 en 1147/2011 die het gebruik van niet-ioniserende 
scanners op de luchthavens toestaan, ook in een weigering hiervan, waarna wordt overgegaan 
op de zogeheten fouillering. Hij verzoekt de Commissie het in het Verenigd Koninkrijk 
uitgevoerde "no scan-no flight"-beleid een halt toe te roepen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Momenteel kunnen de lidstaten en de luchthavens beslissen of ze al dan niet 
beveiligingsscanners zonder röntgenstraling op hun luchthavens gebruiken. Bij het gebruik 
van beveiligingsscanners moeten zij zich houden aan de voorschriften van EU-recht, die 
reizigers de mogelijkheid bieden te kiezen voor alternatieve controlemethoden.

De Britse regering heeft gekozen voor het "no scan-no flight"-beleid als strengere maatregel. 
De Commissie heeft een juridisch onderzoek ingesteld naar de Britse maatregel. Het 
onderzoek heeft uitgewezen dat deze maatregel mogelijk strijdig is met het EU-recht. 
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Conclusie
De Commissie heeft de Britse regering op de hoogte gebracht van haar beoordeling van het 
"no scan-no fly"-beleid, en op 8 juli 2013 een inbreukprocedure (EU-Pilot) ingeleid. Het 
verloop van de procedure hangt onder meer af van de uitkomst van het onderzoek van het 
Britse Ministerie voor Verkeer en van de vraag of de huidige regeling buiten werking zal 
treden. De Commissie zal het Parlement binnenkort op de hoogte stellen van de verdere 
ontwikkelingen. 


