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Betreft: Verzoekschrift 0749/2012, ingediend door M. B. (Britse nationaliteit), over de 
verlenging van het experiment met de röntgen-lichaamsscanner op de luchthaven 
van Manchester

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens EU-wetgeving is er een voorwaarde verbonden aan het gebruik van lichaamsscanners 
op luchthavens: de passagiers dienen alternatieve manieren voor veiligheidscontroles 
aangeboden te krijgen. Naar het schijnt lapt het Verenigd Koninkrijk deze bepaling 
demonstratief aan zijn laars en toch heeft het toestemming gekregen om de experimenten op 
de luchthaven van Manchester te verlengen. Indiener zegt dat de Commissie op de hoogte is 
en bezig is met een onderzoek naar deze vermeende inbreuk. Hij vraagt zich af wat er 
dienaangaande gebeurt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 december 2012

Krachtens EU-wetgeving is het gebruik van lichaamsscanners een geëigende methode om 
passagiers te screenen. Deze nog steeds vrij innovatieve technologie levert goede algemene 
detectieprestaties en is veel effectiever bij niet-metalen voorwerpen die op het lichaam 
gedragen worden.

De Commissie stelde in november 2011 Verordening (EU) nr. 1141/2012 en 
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1147/2011 vast, waardoor het mogelijk wordt om 
beveiligingsscanners in te zetten op luchthavens binnen de EU. De lidstaten en luchthavens 
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die overgaan tot het gebruik van lichaamsscanners, dienen te voldoen aan de operationele 
voorwaarden en de prestatienormen die op EU-niveau zijn vastgesteld en die gericht zijn op 
de bescherming van de grondrechten en de volksgezondheid.

In verband met de gezondheid en veiligheid van de burgers, mogen op EU-luchthavens alleen 
beveiligingsscanners zonder röntgenstraling ingezet en gebruikt worden. De testen met 
beveiligingsscanners die gebruik maken van ioniserende straling en al werden ingezet voordat 
de EU-wetgeving aangenomen was, zoals de test op het luchthaven van Manchester, konden 
echter voortgang vinden en zullen geleidelijk worden stopgezet nadat de testresultaten 
verzameld zijn. Zoals aangegeven staat in overweging 5 van het voorstel tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 272/2009, heeft de Commissie het Wetenschappelijk Comité voor 
nieuwe gezondheidsrisico's (WCNG) verzocht een beoordeling te maken van de mogelijke 
effecten van deze beveiligingsscanners en de eventuele nadelige gevolgen daarvan voor de 
menselijke gezondheid. De Commissie heeft toestemming verleend om de test met de 
veiligheidsscanner op de luchthaven van Manchester te verlengen onder voorwaarde dat de 
autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk de test onverwijld stopzetten als het WCNG tot de 
conclusie zou komen dat veiligheidsscanners die gebruik maken van ioniserende straling 
negatieve gevolgen hebben voor de volksgezondheid. In mei 2012 concludeerde het WCNG 
op basis van de beschikbare wetenschappelijke gegevens dat dergelijke gevolgen niet te 
constateren waren bij relatief lage doseringsniveaus. 

Daarnaast bestaat uit hoofde van de huidige wetgeving de mogelijkheid voor passagiers om de 
beveiligingsscanner te weigeren en alternatieve screeningsmethodes te ondergaan. Op 7 
december 2011 stelde het Verenigd Koninkrijk de Commissie echter in kennis van een 
maatregel met betrekking tot de inzet en het gebruik van beveiligingsscanners op Britse 
luchthavens. Deze maatregel bestaat er onder andere uit dat er geen alternatieve 
screeningsmethodes aangeboden worden aan de passagiers en de bemanning die als passagiers 
reist, en dat iedereen die weigert om met een beveiligingsscanner gescreend te worden de 
toegang tot het vliegtuig ontzegd wordt. Het Verenigd Koninkrijk is van mening dat deze 
maatregel beschouwd moet worden als een "strengere" veiligheidsmaatregel zoals bedoeld in 
artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 300/2008. In artikel 6, lid 1 en 2, van Verordening 
(EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake 
gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 wordt bepaald dat de lidstaten in het licht van 
een specifieke risicobeoordeling maatregelen mogen toepassen die strenger zijn dan de 
gemeenschappelĳke basisnormen die vastgelegd zijn in Verordening (EG) nr. 300/2008 en de 
uitvoeringsvoorschriften daarvan. De Commissie gaat momenteel na of de maatregel, 
waarvan zij door het Verenigd Koninkrijk in kennis is gesteld, beschouwd moet worden als 
een strengere maatregel overeenkomstig Verordening (EG) nr. 300/2008 en of deze maatregel 
wel in overeenstemming is met de EU-wetgeving en beschouwd kan worden als een 
aanvaardbare reactie op hogere dreigingsniveaus. 

Conclusie

Wat betreft de huidige situatie op de luchthaven van Manchester met betrekking tot de inzet 
van lichaamsscanners die gebruik maken van ioniserende straling, beschikt de Europese 
Commissie over informatie die bevestigt dat deze test overeenkomstig de testvergunning in 
november 2012 beëindigd is. 
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Ten aanzien van het ontbreken van de mogelijkheid voor passagiers om te kiezen voor een 
alternatieve screeningsmethode is de Commissie nog steeds bezig de zaak te onderzoeken. Zij 
houdt contact met de Britse autoriteiten om gedetailleerde informatie in te winnen en tot een 
juridische afweging van de kwestie te komen. De Europese Commissie bevestigt dat zij, zodra 
de beoordeling van de juridische procedure is afgerond, zo nodig met een voorstel zal komen 
om in deze kwestie passende stappen te ondernemen. 


