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COVID-19: Commissie presenteert richtsnoeren voor grensmaatregelen om
de gezondheid te beschermen en goederen en essentiële diensten
beschikbaar te houden
Brussel, 16 maart 2020
De Commissie heeft vandaag richtsnoeren gepresenteerd voor gezondheidsgerelateerde
grensbeheersmaatregelen van de lidstaten in verband met de door COVID-19 ontstane noodsituatie.
Het doel ervan is de gezondheid van de burgers te beschermen, te zorgen voor een correcte
behandeling van mensen voor wie het noodzakelijk is om te reizen, en ervoor te zorgen dat essentiële
goederen en diensten beschikbaar blijven. De commissarissen Kyriakides en Johansson hebben de
richtsnoeren gepresenteerd aan de EU-ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken tijdens
hun eerste gezamenlijke videovergadering, vanochtend om 11 uur.
Voorzitter Von der Leyen: “De maatregelen die we treffen om de uitbraak van het coronavirus in te
dijken, zullen slechts doeltreffend zijn als we ze op Europees niveau coördineren. Deze uitzonderlijke
maatregelen zijn noodzakelijk om de gezondheid van onze burgers te beschermen. Maar we moeten er
ook voor zorgen dat goederen en essentiële diensten op onze interne markt kunnen blijven circuleren.
Alleen zo kunnen we tekorten aan medische hulpmiddelen of voedsel voorkomen. Dit is niet alleen een
economische kwestie: onze interne markt is een belangrijk instrument van Europese solidariteit. Ik ben
met alle lidstaten in gesprek om deze uitdaging samen als Unie aan te pakken.”
In de richtsnoeren zijn beginselen vastgelegd voor een geïntegreerde aanpak van doeltreffend
grensbeheer tot bescherming van de gezondheid en met behoud van de integriteit van de interne
markt.
Bescherming van de volksgezondheid
Personen die een risico opleveren voor de verspreiding van COVID-19, moeten toegang hebben tot
passende gezondheidszorg, hetzij in het land van aankomst, hetzij in het land van vertrek, en dit
moet tussen beide landen worden gecoördineerd.
Het is mogelijk om iedereen die het nationale grondgebied binnenkomt te onderwerpen aan
gezondheidscontroles zonder dat formeel toezicht worden ingevoerd aan de binnengrenzen. Het
verschil tussen normale gezondheidscontroles en grenscontroles is gelegen in de mogelijkheid om
individuele personen de toegang te weigeren. Mensen die ziek zijn, mogen niet worden geweigerd,
maar moeten toegang krijgen tot gezondheidszorg.
Lidstaten kunnen opnieuw controles aan de binnengrenzen invoeren om redenen van openbare orde,
die in uiterst kritieke situaties ook de volksgezondheid kunnen betreffen. Bij dergelijke grenscontroles
moeten samenscholingen van grote aantallen mensen (bijvoorbeeld wachtrijen) worden voorkomen,
aangezien die het risico van verspreiding van het virus vergroten. De lidstaten moeten de
gezondheidscontroles zodanig coördineren dat deze aan slechts één kant van de grens hoeven te
worden verricht.
Alle grenscontroles moeten op evenredige wijze en met inachtneming van de gezondheidstoestand van
de betrokkenen worden toegepast. De lidstaten moeten hun eigen burgers en ingezetenen altijd
toelaten en de doorreis mogelijk maken van andere EU-burgers en ingezetenen die naar huis
terugkeren. Zij kunnen maatregelen opleggen zoals verplichte zelfisolatie, maar alleen als zij zulke
maatregelen ook aan hun eigen burgers opleggen.
De lidstaten moeten het verkeer van grensarbeiders faciliteren, met name – maar niet alleen – voor
degenen die in de gezondheidszorg en de levensmiddelensector werken of andere essentiële diensten
verlenen (zoals kinderopvang, ouderenzorg, essentieel personeel voor nutsvoorzieningen).
Instandhouding van het verkeer van essentiële goederen en diensten
Het vrije verkeer van goederen is essentieel om goederen beschikbaar te houden. Met name is het
cruciaal voor essentiële goederen zoals voedsel (met inbegrip van levende dieren) en voor vitale
medische hulpmiddelen, beschermingsmiddelen en benodigdheden. Meer in het algemeen mogen
controlemaatregelen niet leiden tot ernstige verstoring van toeleveringsketens, essentiële diensten van
algemeen belang en de nationale economieën en de EU-economie als geheel. De lidstaten moeten voor
het vrachtverkeer prioritaire rijstroken aanwijzen (bijvoorbeeld door middel van “green lanes”).

Ook is het veilige verkeer van werknemers in de vervoerssector, onder wie
vrachtwagenchauffeurs en treinmachinisten, piloten en vliegtuigbemanningsleden, over de binnen- en
buitengrenzen van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat het verkeer van goederen en essentieel
personeel kan blijven doorgaan.
Er mogen geen extra certificaten worden verlangd voor goederen die legaal op de eengemaakte
markt van de EU circuleren. Volgens de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid zijn er geen
aanwijzingen dat voedsel een bron of transmissiefactor voor COVID-19 is.
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