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Commissie verzoekschriften
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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 door 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

Rekwestrant 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. 
Rekwestrant 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. Rekwestrant 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 rekwestrant 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 
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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.


