
AD\854613EL.doc PE452.692v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2010/2154(INI)

27.1.2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών, με ιδιαίτερη αναφορά 
στους σαρωτές σώματος
(2010/2154(INI))

Εισηγητής: Crescenzio Rivellini



PE452.692v02-00 2/6 AD\854613EL.doc

EL

PA_NonLeg



AD\854613EL.doc 3/6 PE452.692v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Μεταφορών και Tουρισμού που είναι αρμόδια επί της ουσίας να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. διαπιστώνει ότι τα κράτη μέλη και οι φορείς διαχείρισης των αερολιμένων χρησιμοποιούν 
ολοένα και περισσότερο τους σαρωτές σώματος, πιστεύοντας ότι μπορούν να αυξήσουν 
την ικανότητα του προσωπικού ασφαλείας να εντοπίζει απαγορευμένα αντικείμενα, όπως 
υγρά ή πλαστικά εκρηκτικά υλικά, που δεν μπορούν να ανιχνευθούν από τους υπάρχοντες 
ανιχνευτές μετάλλων, και να εξαλείψουν την ανάγκη να υποβάλλονται οι επιβάτες στην 
ταλαιπωρία και στην ταπείνωση των σωματικών ερευνών·

2. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν νόμιμο δικαίωμα να εμμένουν στην χρήση σαρωτών 
σώματος όποτε πιστεύουν ότι αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση της ασφάλειας άνω των 
απαιτήσεων της νομοθεσίας της ΕΕ ή με σκοπό τη διενέργεια δοκιμών, και πιστεύει ότι οι 
δοκιμές που πραγματοποιούνται επί του παρόντος στη Φινλανδία, τη Γαλλία, την 
Ολλανδία, την Ιταλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συμβάλουν στη συγκέντρωση 
πληροφοριών που θα βοηθήσουν την Επιτροπή να αναπτύξει πρότυπα βέλτιστων 
πρακτικών για όλη την Ευρώπη όσον αφορά την επιβολή ρυθμίσεων και κωδίκων 
πρακτικής που θα διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και της ανθρώπινης υγείας.

3. λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά 
με τη χρήση σαρωτών σώματος σε αερολιμένες της ΕΕ (COM(2010)311) τελικό, και τα 
συμπεράσματα και τις συστάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν·

4. αναγνωρίζει τη σημασία των σαρωτών σώματος ως συμπληρωματικού εργαλείου 
προστασίας των ταξιδιωτών, αλλά τονίζει τη θεμελιώδη σημασία της κατάλληλης χρήσης 
διασυνοριακών πληροφοριών, της παρακολούθησης των Κεντρικών Συστημάτων 
Κράτησης Θέσεων και της συγκέντρωσης χαρακτηριστικών γνωρισμάτων επιβατών για 
τον εντοπισμό πιθανών τρομοκρατικών απειλών·

5. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο του προσεχούς προγράμματος πλαισίου για 
την έρευνα, τη δυνατότητα της χρησιμοποίησης τεχνολογίας που να είναι απολύτως 
αβλαβής για το σύνολο του κοινού και ταυτόχρονα να εγγυάται την εναέρια ασφάλεια·

6. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τεχνολογία που να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο 
επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία και να προσφέρει αποδεκτές λύσεις για τους 
προβληματισμούς του κοινού όσον αφορά την ιδιωτική του ζωή·

7. λαμβάνει υπό σημείωση ότι μια σειρά σαρωτών σώματος που χρησιμοποιούν διάφορες 
τεχνολογίες λειτουργεί ήδη, πιστεύει ότι θα πρέπει ο καθένας από αυτούς να αξιολογηθεί 
βάσει των μεμονωμένων του πλεονεκτημάτων και υποστηρίζει την άποψη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως διατυπώνεται στην πρόσφατη ανακοίνωσή της, ότι θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί κοινό επίπεδο προστασίας για τους Ευρωπαίους πολίτες μέσω 
τεχνικών προτύπων και προϋποθέσεων λειτουργίας που θα πρέπει να καθοριστούν στην 
ευρωπαϊκή νομοθεσία·
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8. προτείνει, ως πιο ασφαλή εναλλακτική λύση από ιατρική άποψη, την τεχνολογία που 
βασίζεται σε συστήματα επεξεργασίας εικόνας ανενεργών χιλιοστομετρικών κυμάτων 
που δεν εκπέμπουν καμία ακτινοβολία·

9. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την χρήση σαρωτών σώματος παθητικής 
απεικόνισης που θα συνοδεύεται από μελέτη των επιπτώσεων που θα έχει η χρήση της 
τεχνολογίας αυτής στο σχετικό κόστος, την αποτελεσματικότητα και το σεβασμό της 
ακεραιότητας, σε σύγκριση με άλλα μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας·

10. προτείνει, ως την καταλληλότερη -δηλαδή την καλύτερη συμβιβαστική λύση μεταξύ της 
πιθανότητας αποδοτικού αποτελέσματος και του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία - τη 
λύση που βασίζεται σε συστήματα επεξεργασίας εικόνας ενεργών χιλιοστομετρικών 
κυμάτων, στο πλαίσιο της οποίας χρησιμοποιείται μη ιονίζουσα ακτινοβολία, η οποία 
θεωρείται επιβλαβής εάν η έκθεση δεν υπερβαίνει τις οριακές τιμές που ορίζονται στη 
σημερινή νομοθεσία·

11. επισημαίνει ότι η τεχνολογία που βασίζεται στην οπισθοδιάχυση των ακτινών Χ εκπέμπει 
χαμηλή δόση ακτινών Χ και προτείνει ως εκ τούτου να αποφεύγεται η χρήση αυτής της 
τεχνολογίας, δεδομένου ότι είναι προφανές ότι οιαδήποτε έκθεση σε ιονίζουσα 
ακτινοβολία, ακόμα και αν αυτή είναι χαμηλής ισχύος, μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις στην υγεία, λόγω του σωρευτικού αποτελέσματος των ακτινοβολιών· 

12. ζητεί, στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η αποφυγή της χρήσης τεχνολογίας 
οπισθοδιάχυσης των ακτινών Χ , να χρησιμοποιούνται ειδικές μέθοδοι για τους επιβάτες 
που είναι ευαίσθητοι στην ιονίζουσα ακτινοβολία (όπως για παράδειγμα οι έγκυοι, τα 
παιδιά, τα ηλικιωμένα άτομα και τα άτομα με αναπηρίες) και φρονεί ότι είναι αναγκαίο να 
προβλεφθούν εξαιρέσεις για τα άτομα με εμφυτευμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (όπως 
για παράδειγμα ορθοπεδικές προθέσεις, βηματοδότες και απινιδωτές)·

13. υπογραμμίζει ότι η τεχνολογία που βασίζεται στις ακτινογραφίες εκπέμπει υψηλή δόση 
ακτινών Χ και επομένως δεν πρέπει να συζητείται το ενδεχόμενο χρήσης της για το 
συστηματικό έλεγχο στο πλαίσιο της εναέριας ασφάλειας·  

14. καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν σε τακτική βάση τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
της έκθεσης στους σαρωτές σώματος, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες επιστημονικές 
εξελίξεις, και να ελέγχουν την ορθή εγκατάσταση, την ορθή χρήση και την ομαλή 
λειτουργία αυτών των συσκευών· 

15. ζητεί επιτακτικά να ενημερώνονται οι επιβάτες με κατάλληλο τρόπο σχετικά με τις 
ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία και τους κινδύνους που απορρέουν ενδεχομένως τόσο 
από το πέρασμα από τον σαρωτή σώματος όσο και από την επακόλουθη πτήση·

16. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στους επιβάτες συγκεκριμένες, ολοκληρωμένες και 
σαφείς πληροφορίες σχετικά με όλες τις πτυχές της χρήσης σαρωτών σώματος για 
εφαρμογές που συνδέονται με την ασφάλεια·

17. ζητεί, όσο εξακολουθούν να υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς την ασφάλεια της 
χρήσης σαρωτών σώματος για την ανθρώπινη υγεία, να ενημερώνονται οι επιβάτες 
αρκετά εγκαίρως ότι θα περάσουν από σαρωτή σώματος, και να υπάρχει πραγματική 
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εναλλακτική λύση που να περιλαμβάνει διαφορετικό είδος ελέγχου·

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει την παροχή ειδικής κατάρτισης στο προσωπικό 
ασφαλείας, που είναι αρμόδιο για την χρήση των σαρωτών σώματος, που να λαμβάνει 
υπόψη τις επιπτώσεις στην ατομική αξιοπρέπεια, την υγεία και την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

19. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να εκπονήσει κώδικα 
συμπεριφοράς για την χρήση των σαρωτών σώματος, που να επιβάλλει στους αρμοδίους 
των αερολιμένων να διενεργούν τον έλεγχο μέσω σαρωτή σώματος με ευαισθησία, 
λαμβάνοντας υπόψη την ιδιωτική ζωή των επιβατών·

20. καλεί τον ενδιαφερόμενο κλάδο να εκπονήσει, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα
κράτη μέλη, κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας για τα άτομα που είναι αρμόδια για 
την χρήση των σαρωτών σώματος, που να λαμβάνει υπόψη τα πλέον ευάλωτα άτομα και 
τους εργαζομένους στον τομέα, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην αξιοπρέπεια, 
καθώς και τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων·

21. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, μετά από δύο χρόνια, έκθεση σχετικά με το κόστος και 
τα οφέλη και με τις επιπτώσεις στην υγεία·

22. καλεί την Επιτροπή να προτείνει χωρίς αναβολή νομικό πλαίσιο για την χρήση των 
σαρωτών σώματος στους αερολιμένες της ΕΕ, που να σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και να αντιμετωπίζει τα ζητήματα υγείας·
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