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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0983/2011, ingediend door Robert Caron (Franse nationaliteit), gesteund 
door talrijke medeondertekenaars, over afschaffing van verplichte vliegplannen voor 
intracommunautaire vluchten volgens zichtvliegvoorschriften (VFR-vluchten)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens zichtvliegvoorschriften (VFR) moet een piloot zicht hebben vanuit de cockpit, de 
hoogte van het vliegtuig kunnen regelen, kunnen navigeren, en obstakels en andere vliegtuigen 
kunnen ontwijken. Verschillende lidstaten eisen vliegplannen voor grensoverschrijdende 
vluchten. Rekwestranten beschouwen dit als een "verdekte" grenscontrole op vluchten die binnen 
de grenzen van de Schengenlanden plaatsvinden. Ze willen dat deze verplichting wordt 
afgeschaft.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Het verzoekschrift heeft betrekking op de actuele werkzaamheden om een pakket 
gestandaardiseerde Europese regels voor het luchtruim (SERA) te creëren en in het bijzonder op 
deel A, waarover de lidstaten begin 2011 een akkoord bereikten (nog niet gepubliceerd in 
afwachting van deel B). Aangezien de regels zijn gebaseerd op ICAO-bepalingen, bevatten deze 
ook eisen voor het indienen van vliegplannen voor vluchten die internationale grenzen 
overschrijden. Er wordt verwacht dat de regels in maart 2012 zullen worden afgerond en dat ze 
tussen december 2012 en december 2014 zullen worden toegepast. 

De Commissie heeft voorgesteld om de eis voor het indienen van vliegplannen voor intra-
Schengenvluchten af te schaffen wanneer er in 2011 volgens de zichtvliegvoorschriften (VFR) 
wordt gevlogen. Zoals de rekwestrant opmerkt, is dit al gebruikelijk in sommige lidstaten waar 



PE485.997v01-00 2/2 CM\896441NL.doc

NL

men vond dat dergelijke vliegplannen weinig bijkomende waarde hadden voor het 
luchtverkeersbeheer. 

Vergelijkbare nationale vluchten hoeven niet aan deze eis te voldoen.

Vanwege militaire en veiligheidsoverwegingen in sommige lidstaten werd het voorstel van de 
Commissie echter verworpen.

Met het oog op Schengen moet worden opgemerkt dat interne grenzen overal overschreden 
kunnen worden zonder dat een grenscontrole op personen plaatsvindt. Slechts wanneer er niet 
met zekerheid kan worden bepaald of een vlucht uit of naar het grondgebied van de lidstaten 
geen tussenlanding op het grondgebied van een derde land maakt, worden er grenscontroles 
verricht op personen op particuliere vluchten, overeenkomstig punt 2.3.3. van bijlage VI bij de 
Schengengrenscode. Het indienen van een vliegplan op zich vormt geen grenscontrole.

Conclusie

Het compromis van 2011 laat lidstaten toe de eis voor vliegplannen op een bilaterale basis met 
hun buren af te schaffen. De Commissie overweegt opnieuw een voorstel voor het afschaffen van 
de eisen naar voren te brengen bij de volgende herziening van de betreffende regels.


