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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. panee merkille, että jäsenvaltiot ja lentokenttäviranomaiset turvautuvat yhä laajemmin 
läpivalaisuskannereihin, koska ne uskovat, että turvallisuushenkilöstö voi skannereiden 
avulla havaita tehokkaammin nestemäisten räjähteiden tai muoviräjähteiden kaltaiset 
kielletyt esineet, joita ei voida havaita nykyisten metallinpaljastimien avulla, ja että 
skannereiden käyttö poistaa tarpeen suorittaa epämukavia ja alentavia ruumiintarkastuksia 
matkustajille;

2. toteaa, että jäsenvaltioilla on laillinen oikeus vaatia läpivalaisuskannereiden käyttöä, 
mikäli ne katsovat sen parantavan turvallisuutta EU:n lainsäädännön mukaisia 
vaatimuksia tehokkaammin, tai koemielessä, ja luottaa siihen, että Suomessa, Ranskassa, 
Alankomaissa, Italiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa parhaillaan meneillään olevat 
kokeilut tuottavat tietoja, joiden avulla Euroopan komissio voi määritellä säännöksiä ja 
käytännesääntöjä koskevat Euroopan laajuiset parhaiden käytäntöjen normit, joilla 
suojataan henkilötiedot ja turvataan ihmisten terveys;

3. ottaa huomioon komission 15. kesäkuuta 2010 julkistaman tiedonannon turvaskannereiden 
käytöstä EU:n lentoasemilla (KOM(2010)0311 lopullinen) sekä siinä esitetyt päätelmät ja 
suositukset;

4. tunnustaa turvaskannereiden merkityksen matkustajien suojelemisen lisävälineenä, mutta 
korostaa, että mahdollisten terroristiuhkien todentamisessa tärkeintä on rajat ylittävän 
tiedustelutiedon asianmukainen käyttö, keskusvaraamojärjestelmien seuranta ja 
matkustajaprofiilien soveltaminen;

5. kehottaa komissiota tarkastelemaan tutkimuksen seuraavan puiteohjelman yhteydessä 
mahdollisuutta käyttää teknologiaa, joka ei aiheuta minkäänlaista haittaa yhdellekään 
matkustajalle ja jolla samalla varmistetaan ilmailun turvallisuus;

6. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön teknologioita, jotka aiheuttavat vähiten 
vahinkoa ihmisten terveydelle ja jotka tarjoavat hyväksyttävissä olevia ratkaisuja 
kansalaisten tuntemaan huoleen yksityisyyden loukkaamisesta;

7. panee merkille, että useisiin erilaisiin teknologioihin perustuvia läpivalaisuskannereita on 
jo käytössä; katsoo, että kutakin niistä on arvioitava sen omien ansioiden mukaan ja tukee 
Euroopan komission hiljan julkistetussa tiedonannossa esitettyä näkemystä, jonka mukaan 
EU-kansalaisten suojelun yhtenäinen taso voitaisiin varmistaa teknisillä vaatimuksilla ja 
toimintaedellytyksillä, joista olisi säädettävä EU:n lainsäädännössä;

8. suosittaa lääketieteelliseltä kannalta vaarattomimpana vaihtoehtona teknologiaa, joka 
perustuu kuvan muodostamiseen passiivisilla millimetriaaltojärjestelmillä, jotka eivät 
lähetä lainkaan säteilyä;
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9. kehottaa komissiota antamaan passiivisten skannereiden käyttöä koskevan ehdotuksen, 
jonka yhteydessä arvioidaan tällaisen teknologian käytön suhteellista hintaa ja tehokkuutta 
sekä sitä, miten siinä noudatetaan fyysisen koskemattomuuden periaatetta muihin 
terrorismin torjuntakeinoihin verrattuna;

10. ehdottaa tarkoituksenmukaisimpana vaihtoehtona – eli parhaana kompromissina 
tarkoituksenmukaisen tuloksen saavuttamisen todennäköisyyden ja ihmisten terveydelle 
muodostuvien riskien välillä – teknologiaa, joka perustuu kuvan muodostamiseen 
aktiivisilla millimetriaaltojärjestelmillä, jotka käyttävät ionisoimatonta säteilyä, jota 
pidetään vaarattomana, jos altistus on nykyisessä lainsäädännössä vahvistettuja raja-arvoja 
vähäisempää;

11. toteaa, että röntgensäteiden takaisinsirontajärjestelmät lähettävät pieniä annoksia 
röntgensäteitä, ja ehdottaa näin ollen, että tällaista tekniikkaa vältetään, koska on ilmeistä 
että kaikenlaisella altistumisella ionisoivalle säteilylle, vaikka se olisi vähäistäkin, voi olla 
pitkän aikavälin vaikutuksia terveyteen säteilyn kumulatiivisten vaikutusten vuoksi;

12. pyytää, että silloin kun röntgensäteiden takaisinsirontateknologian käyttöä ei voida välttää, 
ionisoivalle säteilylle erityisen herkille matkustajille (kuten raskaana olevat naiset, lapset 
ja vammaiset henkilöt) tarjottaisiin erityiskohtelua, ja katsoo, että poikkeuksia olisi 
suotava myös implantoitavien lääkinnällisten laitteiden (esimerkiksi ortopediset proteesit, 
sydämentahdistimet ja kammiovärinänpoistajat) haltijoille;

13. painottaa, että läpivalaisuteknologiasta saadaan suuri annos röntgensäteitä, joten sen 
järjestelmällistä käyttöä ilmailun turvatarkastuksissa ei pitäisi harkita;

14. pyytää jäsenvaltioita tarkastelemaan säännöllisesti turvaskannereille altistumisen pitkän 
aikavälin vaikutuksia ottaen huomioon uudet tieteelliset tutkimustulokset sekä valvomaan 
laitteiden asianmukaista asennusta, oikeaa käyttöä ja moitteetonta toimintaa;

15. vaatii, että matkustajille tiedotetaan asianmukaisesti niin turvaskannerin kuin sitä 
seuraavan lentomatkan mahdollisista terveysvaikutuksista ja riskeistä;

16. kehottaa jäsenvaltioita antamaan matkustajille selkeässä muodossa kaikki asiaan liittyvät 
tiedot kaikista turvallisuussovelluksiin sisältyvien läpivalaisuskannereiden käytön 
näkökohdista;

17. vaatii, että niin kauan kuin läpivalaisuskannereiden käyttöön liittyy ihmisten terveyttä 
koskevia perusteltuja turvallisuusepäilyjä, matkustajille ilmoitetaan riittävän hyvissä ajoin, 
että he joutuvat kulkemaan läpivalaisuskannerin läpi, ja pyytää järjestämään aidon 
vaihtoehdon kyseisille tarkastuksille, jolloin matkustajat voivat valita toisenlaisen 
tarkastuksen;

18. pyytää komissiota ehdottamaan, että läpivalaisuskannereiden käytöstä vastaavalle 
turvallisuushenkilöstölle järjestetään erityistä koulutusta, jossa otetaan huomioon 
vaikutukset ihmisarvoon, terveyteen ja henkilötietojen suojaan;
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19. kehottaa komissiota laatimaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa turvaskannereiden käyttöä 
koskevat ohjesäännöt, jossa lentoasemia vaaditaan toteuttamaan tarkastukset 
hienovaraisesti ja matkustajien yksityisyys huomioon ottaen;

20. kehottaa asianomaista alaa laatimaan yhdessä komission ja jäsenvaltioiden kanssa 
läpivalaisuskannereiden käytöstä vastaaville henkilöille tarkoitetun ammattietiikkaa 
koskevan säännöstön, jossa on otettu huomioon muita haavoittuvammassa asemassa 
olevat ja alalla työskentelevät henkilöt, oikeus henkilötietojen suojaan ja ihmisarvoiseen 
kohteluun sekä asiaan liittyvä tietosuojalainsäädäntö;

21. kehottaa komissiota antamaan kahden vuoden kuluttua kertomuksen, jossa tarkastellaan 
järjestelmän kustannusten ja hyödyn välistä suhdetta sekä sen terveysvaikutuksia;

22 kehottaa komissiota antamaan viipymättä ehdotuksen läpivalaisuskannereiden käyttöä 
EU:n lentoasemilla koskevaksi lainsäädäntökehykseksi, jossa otetaan perusoikeudet 
täysimääräisesti huomioon ja jossa terveyskysymyksille on löydetty ratkaisu.
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