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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Transport- og 
Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. påpeger, at medlemsstaterne og lufthavnsmyndighederne gør stadig større brug af 
securityscannere ud fra den overbevisning, at de dermed vil kunne øge mulighederne for, 
at sikkerhedspersonalet opdager ulovlige genstande, såsom flydende og plastiske 
sprængstoffer, der ikke kan identificeres ved hjælp af eksisterende metaldetektorer, og 
samtidig gøre det unødvendigt at udsætte passagererne for de ubehagelige og uværdige 
kropsvisiteringer;

2. erkender, at medlemsstaterne har en lovfæstet ret til at kræve anvendelse af 
securityscannere, hvis de mener, at dette vil øge sikkerheden ud over EU-lovgivningens 
krav, eller til forsøgsformål, og føler sig overbevist om, at de igangværende forsøg i 
Finland, Frankrig, Nederlandene, Italien og Det Forenede Kongerige vil bidrage med 
data, som kan hjælpe Kommissionen med at udvikle europæiske standarder for bedste 
praksis med henblik på regulering og adfærdskodekser, som sikrer beskyttelse af 
persondata og menneskers sundhed;

3. noterer sig Kommissionens meddelelse af 15. juni 2010 om anvendelsen af 
securityscannere i EU's lufthavne, (KOM(2010)0311), og konklusionerne og 
henstillingerne heri;

4. anerkender betydningen af securityscannere som et supplerende redskab til beskyttelse af 
de rejsende, men understreger, at det er af afgørende betydning at gøre behørig brug af 
tværnationale efterretninger, overvågning af centrale reservationssystemer og procedurer 
til at sammenholde passagerne med terroristprofiler med henblik på at identificere 
potentielle terrortrusler;

5. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med næste rammeprogram for forskning at 
undersøge mulighederne for at anvende teknologi, som er fuldstændig uskadelig for 
offentligheden, og som samtidig er en garanti for luftfartssikkerhed;

6. opfordrer medlemsstaterne til at anvende den teknologi, som er mindst sundhedsskadelig, 
og som er en acceptabel løsning på offentlighedens bekymringer vedrørende den 
personlige integritet;

7. gør opmærksom på, at en række securityscannere, der anvender forskellige teknologier, 
allerede er taget i brug, og er af den opfattelse, at hver enkelt bør bedømmes ud fra de 
foreliggende kendsgerninger, og støtter endvidere det synspunkt, som Kommissionen 
fremsatte i sin nylige meddelelse, at et fælles beskyttelsesniveau for europæiske borgere 
kan opnås ved fastsættelse af tekniske normer og operationelle betingelser i EU-
lovgivningen;

8. påpeger, at den sikreste løsning fra et lægevidenskabeligt synspunkt er teknologi baseret 
på billedbehandling med passiv-millimeterbølgesystemer, som ikke afgiver nogen 
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stråling;

9. opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag om anvendelse af passiv-scannere 
sammen med en konsekvensanalyse af de dermed forbundne omkostninger, effektiviteten 
og respekten for passagerernes integritet i sammenligning med andre 
antiterrorforanstaltninger;

10. foreslår som en mere egnet løsning – dvs. som det bedste kompromis mellem muligheden 
for et effektivt resultat og de eksisterende risici for menneskers sundhed –
billedbehandlingssystemer, der er baseret på aktiv-millimeterbølger og bruger ikke-
ioniserende stråling, der ikke anses for skadelig, hvis eksponeringen ligger under de 
grænseværdier, der er fastsat i den eksisterende lovgivning;

11. gør opmærksom på, at den teknologi, der er baseret på scanning ved tilbagespredning af 
røntgenstråler, udsender en lille dosis røntgenstråler, og forslår derfor at undgå at 
anvende denne teknologi, eftersom det at være udsat for ioniserende stråling, selv i 
beskedent omfang, på lang sigt kan få konsekvenser for helbredet som følge af den 
kumulerede effekt af strålingen;

12. opfordrer til, at der i de tilfælde, hvor anvendelsen af tilbagespredningsteknologi ikke kan 
undgås, ydes særlig behandling til de passagerer, der er følsomme over for ioniserende 
stråling (f.eks. gravide kvinder, børn, ældre og handicappede), og finder, at der også bør 
gøres undtagelser for personer med implanteret medicinsk udstyr (f.eks. ortopædiske 
proteser, pacemakere og defibrillatorer);

13. understreger, at den røntgenbillede-baserede teknologi udsender en høj dosis 
røntgenstråler, og den bør derfor ikke indgå i overvejelserne vedrørende et system til 
systematisk screening i forbindelse med luftfartssikkerhed;

14. anmoder medlemsstaterne om regelmæssigt at overvåge de langsigtede følger af 
eksponeringen for securityscannere, idet der tages højde for nye videnskabelige 
fremskridt, og om at kontrollere, om apparaterne er korrekt installeret og anvendes og 
betjenes efter hensigten;

15. kræver, at passagererne på hensigtsmæssig vis informeres om de eventuelle 
sundhedsskadelige virkninger og risici forbundet med securityscannere og den 
efterfølgende flyrejse;

16. tilskynder medlemsstaterne til at give passagererne relevant, fyldestgørende og klar 
information om alle aspekter af brugen af securityscannere på sikkerhedsområdet;

17. kræver, at så længe der stadig hersker begrundet tvivl om, hvorvidt brugen af 
securityscannere er skadelig for personers sundhed, skal de rejsende informeres i 
tilstrækkelig god tid om, at de vil blive kropsscannet, samt tilbydes et reelt alternativ med 
mulighed for at lade sig kontrollere på anden vis;

18. opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag om særlige kurser for 
sikkerhedspersonale, der er ansvarlig for brugen af securityscannere, hvor der tages højde 
for indvirkningen heraf på den personlige værdighed, sundhed og beskyttelsen af 
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personlige oplysninger;

19. henstiller til Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne at udarbejde en 
adfærdskodeks om brugen af securityscannere, som pålægger lufthavnene at bruge 
scannere på en hensynsfuld måde uden at krænke passagerernes personlige integritet;

20. henstiller til den berørte sektor i samarbejde med Kommissionen og medlemsstaterne at 
udarbejde en kodeks for faglig etik for de personer, der anvender securityscannere, hvori 
der tages hensyn til de mest sårbare personer og de personer, der arbejder inden for 
sektoren, retten til privatlivets fred og personlig værdighed, samt den relevante 
lovgivning om databeskyttelse;

21. opfordrer Kommissionen til efter to år at forelægge en rapport om omkostninger og 
fordele samt sundhedsrelaterede følger;

22 opfordrer Kommissionen til snarest at udarbejde et forslag til lovgivningsrammer for 
anvendelsen af securityscannere i EU's lufthavne, som fuldt ud respekterer de 
grundlæggende rettigheder og tager højde for de sundhedsmæssige aspekter.
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