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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval transpordi- ja 
turismikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et liikmesriigid ja lennujaamade juhtkond kasutavad kehaskannereid järjest 
rohkem usus, et need aitavad kaasa turvatöötajate võimalusele avastada keelatud 
esemeid, nagu vedelikud või plastsed lõhkeained, mida ei suudeta avastada praeguste 
metallidetektorite abiga, ning kõrvaldavad vajaduse, et reisijad peaksid läbima 
ebamugava ja alandava füüsilise läbiotsimise;

2. tunnistab, et liikmesriikidel on juriidiline õigus nõuda kehaskannerite kasutamist, kui 
nad usuvad, et see parandab turvalisust rohkem, kui on nõutud ELi õigusaktidega, või 
katse-eesmärgil, ning on veendunud, et praegu Soomes, Prantsusmaal, Hollandis, 
Itaalias ja Ühendkuningriigis tehtavad katsed annavad teavet, mis aitab komisjonil 
töötada reguleerimiseks välja üleeuroopalisi parima tava standardeid ja 
tegevusjuhiseid, mis kaitseb isikuandmeid ja inimeste tervist;

3. võtab teadmiseks komisjoni 15. juuni 2010. aasta teatise turvaskannerite kasutamise 
kohta ELi lennujaamades (KOM(2010)0311 lõplik) ning selles sisalduvad järeldused 
ja soovitused;

4. tunnistab turvaskannerite kui reisijate kaitse täiendava vahendi tähtsust, kuid rõhutab, 
kui tähtsad on võimaliku terroriohu tuvastamisel piiriülese operatiivteabe õige 
kasutamine, keskbroneerimissüsteemide jälgimine ja reisijaprofiilide koostamine;

5. palub komisjonil järgmise teadusuuringute raamprogrammi raames uurida võimalust 
sellise tehnoloogia kasutuselevõtuks, mis on kõigile inimestele täiesti ohutu ning 
samas tagab lennuohutuse; Muudatusettepanek välja jäetud;

6. kutsub liikmesriike üles kasutama tehnoloogiat, mis on inimese tervisele kõige ohutum 
ja pakub aktsepteeritavaid lahendusi inimeste privaatsuse kaitsmise seisukohast;

7. märgib, et juba on kasutusel mitmesuguseid eri tehnoloogiaga kehaskannereid, usub, 
et igaüht neist tuleb hinnata tema kasulikkusest lähtuvalt, ning toetab Euroopa 
Komisjoni hiljutises teatises väljendatud seisukohta, et Euroopa kodanikele saaks 
tagada ühtse kaitsetaseme tehniliste standardite ja toimimistingimuste alusel, mis tuleb 
sätestada ELi õigusaktides;

8. märgib, et meditsiinilisest seisukohast on kõige ohutum lahendus tehnoloogia, mis 
põhineb passiivsete millimeeterlainete abil saadud kujutisi töötlevatel süsteemidel, mis 
ei eralda kiirgust;

9. palub komisjonil esitada passiivsete skannerite kasutamise kohta ettepaneku, millega 
kaasneks mõjuhinnang selle tehnoloogia suhtelise maksumuse, tõhususe ja 
inimväärikuse austamise kohta võrreldes muude terrorismivastaste meetmetega;

10. pakub kõige sobilikuma lahendusena ning tõenäolise tulemuse ja inimtervisele 
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kujutatava ohu parima kompromissina välja passiivsete millimeeterlainete abil saadud 
kujutisi töötlevad süsteemid, mis kasutavad mitteioniseerivat kiirgust, seda ei peeta 
kahjulikuks, kui kokkupuude ei ületa kehtivates õigusaktides sätestatud piirnorme;

11. märgib, et röntgenikiirguse tagasihajumisel põhinev tehnoloogia eraldab väikestes 
doosides röntgenikiirgust ja seetõttu soovitab seda tehnoloogiat vältida, kuna on selge, 
et igasugusel ioniseeriva kiirgusega kokkupuutel, ka väikestes doosides, võib olla 
kiirguse kumulatiivse mõju tõttu tervisele pikaajaline mõju;

12. nõuab, et juhul kui röntgenikiirguse tagasihajumisel põhineva tehnoloogia kasutamist 
ei saa vältida nähtaks ette ioniseeriva kiirguse suhtes tundlike reisijate (nt rasedad, 
lapsed, eakad ja puudega isikud) erikohtlemine ning lisaks sellele tehtaks erand 
siirdatud meditsiiniseadmetega (ortopeedilised proteesid, südamerütmiaparaadid ja 
defibrillaatorid) inimestele;

13. rõhutab, et röntgenikiirguse abil saadud kujutisi töötlevatel süsteemidel põhinev 
tehnoloogia eraldab röntgenikiirgust suurtes doosides ning seetõttu ei tohi see olla 
kaalumisel süstemaatilise läbivaatuse seadmena lennuohutuse tagamisel;

14. palub liikmesriikidel jälgida korrapäraselt kehaskanneriga kokkupuute pikaajalist 
mõju, võttes arvesse uusi teaduslikke saavutusi, ja kontrollida, et skannerid oleksid 
korrektselt paigaldatud, neid kasutataks otstarbekalt ja nad töötaksid nõuetekohaselt;

15. nõuab, et lennureisijaid teavitataks asjakohasel viisil sellest, milline on turvaskannerite 
kasutamise ja sellele järgneva lennureisi võimalik mõju ja oht tervisele;

16. palub, et liikmesriigid annaksid reisijatele asjakohast, täielikku ja selget teavet 
lennuohutuse valdkonnas kehaskannerite kasutamise kõikide aspektide kohta;

17. nõuab, et kuni püsivad õigustatud kahtlused kehaskannerite ohutuses inimeste 
tervisele, tuleb reisijaid aegsasti teavitada, et nad peavad läbima kehaskanneri, ning 
selle asemel peab kontrollimiseks olema vastuvõetav alternatiivne võimalus;

18. kutsub komisjoni üles esitama ettepanekut kehaskannerite kasutamise eest vastutavate 
julgestustöötajate erikoolituse kohta, võttes arvesse mõju inimväärikusele, tervisele ja 
isikuandmete kaitsele;

19. palub komisjonil koos liikmesriikidega välja töötada käitumisjuhend kehaskannerite 
kasutamise kohta, milles nähakse ette, et lennujaamades suhtutaks skannerite 
kasutamisse delikaatselt ja arvestataks reisijate privaatsust;

20. kutsub asjaomast sektorit üles koostöös Euroopa Komisjoni ja liikmesriikidega 
töötama välja kehaskannerite kasutamise eest vastutavate töötajate eetikakoodeksi, 
milles võetakse arvesse kõige haavatavamaid isikuid ja kõnealuse sektori töötajad, 
õigust eraelu puutumatusele ja inimväärikusele ning asjakohaseid andmekaitsealaseid 
õigusakte;

21. kutsub komisjoni üles esitama kahe aasta pärast aruande kulude ja tulude vahekorra 
ning tervisele kaasneva mõju kohta;
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22. Muudatusettepanek palub, et komisjon esitaks kehaskannerite kasutamise kohta ELi 
lennujaamades viivitamata õigusraamistiku, milles arvestataks täiel määral 
põhiõiguste austamist ja lahendataks tervisekaitse probleemid.
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