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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че държавите-членки и администрацията на летищата все повече 
използват скенери за проверка на хора, като считат, че те могат да увеличат 
способността на служителите по сигурността да откриват забранени предмети 
като течни или пластични експлозиви, които не могат да бъдат идентифицирани 
от съществуващите детектори за метал, както и да премахнат неудобството и 
унижението за пътниците, предизвикано от подлагането на претърсване на 
тялото;

2. признава, че освен посочените в законодателството на ЕС изисквания, 
държавите-членки имат законното право да настояват за използването на 
скенери за проверка на хора, когато считат, че това би допринесло за 
сигурността или за целите на изследвания, и се надява, че пробното им 
използване понастоящем във Финландия, Франция, Нидерландия, Италия и 
Обединеното кралство ще даде информация, която ще помогне на Комисията 
при определянето на най–добрите европейски практики за стандарти за 
регулиране и кодекси за поведение, осигуряващи защита на личните данни и 
опазване на здравето на човека;

3. отбелязва съобщението на Комисията от 15 юни 2010 г. до Европейския 
парламент и до Съвета относно използването на скенери за целите на 
сигурността на летищата в ЕС (COM(2010)0311 окончателен) и съдържащите се 
в него заключения и препоръки;

4. признава значението на скенерите за целите на сигурността като допълнителен 
инструмент за защита на пътниците, но подчертава голямото значение на 
правилното използване на контрола при преминаването на границите, 
наблюдението на централните резервационни системи и изготвянето на профили 
на пътниците за откриване на възможни терористични заплахи;

5. призовава Комисията в следващата рамкова програма за научни изследвания да 
разгледа възможността за използване на технология, която да бъде напълно 
безвредна за цялата общественост и същевременно да гарантира сигурност на 
въздухоплаването;

6. призовава държавите-членки да използват възможно най-безопасни за здравето 
на човека технологии, предлагащи приемливи решения във връзка със 
загрижеността на обществеността за неприкосновеността на личния живот;

7. отбелязва, че вече се употребяват редица скенери за проверка на хора, 
използващи различни технологии; счита, че всяка от тях трябва да бъде оценена 
отделно и поддържа становището на Европейската комисия, изразено в нейното 
неотдавнашно съобщение, че общо равнище на защита за гражданите на Европа 
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би могло да се гарантира посредством технически стандарти и условия на 
работа, които трябва да се заложат в законодателството на ЕС;

8. посочва като най-безопасно от медицинска гледна точка решение технологията, 
основаваща се на системите за обработка на изображения с пасивни 
милиметрови вълни, които не излъчват радиация;

9. призовава Комисията да представи предложение за използването на пасивните 
скенери, придружено от оценка на въздействието на относителните разходи, 
ефективността и зачитането на неприкосновеността на личния живот при 
използването на тази технология, в сравнение с други мерките за борба срещу 
тероризма;

10. предлага като най-подходящо решение, т.е. най-добър компромис между 
вероятността за постигане на ефективен резултат и заплахите за здравето на 
човека, системите за обработка на изображения с активни милиметрови вълни, 
използващи нейонизиращо лъчение, които се смятат за безвредни, ако 
излагането остане под граничните стойности, определени в действащото 
законодателство;

11. посочва, че технологията, основаваща се на обратното отразено разсейване на 
рентгеновите лъчи, излъчва ниски дози рентгенови лъчи и следователно 
предлага тази технология да се избягва, тъй като е ясно, че всяко излагане на 
йонизиращо лъчение, дори и ниско, може да има дългосрочни последици за 
здравето заради кумулативния ефект на радиацията;

12. призовава, когато използването на скенери за проверка на хора с обратно 
отразено разсейване на рентгеновите лъчи не може да бъде избегнато, да се 
прилага специално отношение към пътниците, които са чувствителни към 
йонизиращи лъчения (например бременните жени, децата, възрастните хора и 
лицата с увреждания), и счита, че също така следва да се допускат изключения 
за притежателите на имплантирани медицински устройства (напр. ортопедични 
протези, пейсмейкъри и дефибрилатори);

13. подчертава, че технологията, основаваща се на рентгенови изображения, 
излъчва високи дози рентгенови лъчи и затова не трябва да се взема предвид при 
систематичния преглед на безопасността на въздушния транспорт;

14. призовава държавите-членки периодично да наблюдават дългосрочните 
последици от излагането на скенерите за проверка на хора, като вземат предвид 
най-новите достижения на науката, както и да контролират правилното 
инсталиране, използване и функциониране на оборудването;

15. настоява пътниците да бъдат информирани по подходящ начин относно 
възможното въздействие върху здравето и заплахите за него във връзка с 
проверката посредством скенер и полета след това;

16. призовава държавите-членки да предоставят на пътниците съответната подробна 
и ясна информация за всички аспекти на използването на скенерите за проверка 
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на хора за целите на сигурността;

17. призовава за предварително надлежно информиране на пътниците за 
необходимостта от подлагане на проверка чрез скенер, както и за наличието на 
реална алтернатива, включваща друг вид проверка, до разсейването на 
основателните съмнения относно безопасността на скенерите за проверка на 
хора за здравето на човека;

18. призовава Комисията да предложи организирането на специално обучение, 
което да отчита въздействието върху личното достойнство, здравето и защитата 
на личните данни, предназначено за служители по сигурността, отговарящи за 
използването на скенери за проверка на хора, 

19. призовава Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, да изготви кодекс 
за поведение за използването на скенери за целите на сигурността, който да 
изисква от летищата извършването на внимателна проверка чрез скенер, като се 
зачита неприкосновеността на личния живот на пътниците;

20. призовава въпросния сектор, в сътрудничество с Комисията и държавите-
членки, да изработи кодекс за професионална етика за хората, отговорни за 
използването на скенери за проверка на хора, отчитащ интересите на най-
уязвимите лица и работещите в сектора, правото на неприкосновеност на личния 
живот и на лично достойнство, както и съответното законодателство в областта 
на защитата на личните данни;

21. призовава Комисията да представи след две години доклад относно разходите и 
ползите, както и относно въздействието върху здравето;

22 призовава Комисията незабавно да предложи правна рамка за използването на 
скенери за проверка на хора на летищата в ЕС, която напълно да зачита 
основните права и да взема предвид съображенията, свързани с общественото 
здраве.
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