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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy a tagállamok és a repülőterek vezetései egyre nagyobb mértékben 
használják a testszkennereket abban a meggyőződésben, hogy így növelni tudják a 
biztonsági személyzet arra irányuló képességét, hogy kimutassák a meglévő 
fémdetektorokkal beazonosíthatatlan tiltott tárgyakat, mint a folyékony vagy plasztik 
robbanóanyagokat, valamint egyre inkább kizárják annak szükségességét, hogy az 
utasoknak kényelmetlen és megalázó testi motozáson kelljen átesniük;

2. elismeri, hogy a tagállamoknak törvényes joguk van ahhoz, hogy ragaszkodjanak a 
testszkennerek használatához, amikor úgy ítélik meg, hogy ez fokozza a biztonságot 
az uniós jogszabályok állította követelményeken túl vagy pedig kísérleti célból, és 
bízik abban, hogy a jelenleg Finnországban, Franciaországban, Hollandiában, 
Olaszországban és az Egyesült Királyságban zajló kísérletek további információkat 
fognak szolgáltatni, amelyek segítik a Bizottságot abban, hogy a szabályozás és 
eljárási szabályok terén a legjobb gyakorlatra vonatkozó uniós szabványokat 
fejlesszen ki, amelyek védik a személyes adatokat és biztosítják az emberi egészség 
megóvását;

3. tudomásul veszi a biztonsági szkennerek európai uniós repülőtereken való 
használatáról szóló 2010. június 15-i bizottsági közleményt (COM(2010)0311 
végleges) és az abba foglalt következtetéseket és ajánlásokat;

4. elismeri a biztonsági szkennerek mint az utazóközönség védelmét szolgáló kiegészítő 
eszközök fontosságát, hangsúlyozza azonban a határokon átnyúló hírszerzés megfelelő 
alkalmazásának, a központi helyfoglalási rendszerek felügyeletének és az utasok 
besorolásának fontosságát a lehetséges terrorista fenyegetések beazonosítása 
érdekében;

5. felhívja a Bizottságot, hogy a következő kutatási keretprogram részeként vizsgálja 
meg olyan technológia használatának a lehetőségét, amely teljes mértékben 
veszélytelen mindenki számára, ugyanakkor biztosítja a légi forgalom biztonságát;

6. felhívja a tagállamokat olyan technológia alkalmazására, amely a legkevésbé káros az 
emberi egészségre, és amely elfogadható megoldásokat kínál a közvélemény 
magánélettel kapcsolatos aggályaira;

7. megjegyzi, hogy már különböző technológiákat alkalmazó testszkennerek egész sorát 
használják, és úgy véli, hogy azok mindegyikét teljesítményük alapján kell értékelni, 
és támogatja az Európai Bizottság legújabb közleményében megfogalmazott 
véleményét, miszerint az európai polgárok közös védelmi szintje olyan műszaki 
előírások és üzemeltetési feltételek útján biztosítandó, amelyeket uniós jogszabályban 
kell majd megállapítani;
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8. az orvosi szempontból legbiztonságosabb megoldásnak a passzív, milliméteres 
hullámhossz-tartományú képalkotó rendszereken alapuló technológiát tartja, amely 
nem bocsát ki sugárzást;

9. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be egy, a passzív szkennerek használatára 
irányuló javaslatot, amelyet hatásvizsgálat kísérne e technológia használatának relatív 
költségeiről, hatékonyságáról és a sérthetetlenség tiszteletben tartásáról, 
összehasonlítva más terrorizmusellenes intézkedésekkel;

10. leginkább – azaz a valóságos eredmény és az emberi egészségre jelentett kockázatok 
valószínűsége közötti legjobb kompromisszumként az aktív, milliméteres 
hullámhossz-tartományú, nem ionizáló sugárzást használó képalkotó rendszerek 
alkalmazását javasolja. A nem ionizáló sugárzást ártalmatlannak tekintik abban az 
esetben, ha a sugárexpozíció a hatályos jogszabályokban megadott határérték alatt 
marad;

11. megjegyzi, hogy a visszaverődés alapján működő röntgenrendszerek alacsony dózisú 
röntgensugárzást bocsátanak ki, ezért e technológia mellőzése javasolt, mivel 
egyértelmű, hogy a bármilyen alacsony ionizáló sugárzásnak való kitettség hosszabb 
távon egészségügyi következményekkel járhat, mivel a sugárzás hatása halmozódik;

12. kéri, hogy amennyiben a röntgensugarak visszaverődésén alapuló technológia 
használata elkerülhetetlen, különösen az ionizáló sugárzásra érzékeny utasok (például 
állapotos nők, gyermekek, időskorúak és fogyatékkal élők) esetén alkalmazzanak 
egyedi bánásmódot, és úgy véli, hogy mentességet kell biztosítani azoknak az 
utasoknak, akiknek a testébe orvosi eszközt ültettek be (például ortopédiai 
protéziseket, szívritmus-szabályozót, defibrillátort);

13. a röntgenátvilágításon alapuló technológia nagy dózisú röntgensugárzást bocsát ki, 
ezért azt nem szabad figyelembe venni a légiközlekedés-védelem érdekében végzett 
rendszeres átvizsgálás céljából;

14. kéri a tagállamokat, hogy az új tudományos eredményeket figyelembe véve 
rendszeresen ellenőrizzék a testszkenner használatának hosszú távú hatását és 
felügyeljék a berendezések üzembe helyezését, használatát és működését;

15. hangsúlyozza, hogy az utasokat megfelelően kell tájékoztatni a testszkenner 
használatából és az azt követő repülőútból eredő lehetséges egészségügyi hatásokról 
és kockázatokról;

16. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak az utasok számára megfelelő, átfogó és 
egyértelmű tájékoztatást a testszkennerek biztonsági célból történő használatának 
minden aspektusával kapcsolatosan;

17. kéri, hogy mindaddig amíg az emberi egészség szempontjából a testszkenner 
biztonságos használatával kapcsolatosan megalapozott kételyek merülnek fel, addig 
kellő időben tájékoztassák az utasokat, hogy testszkennerrel történő átvilágításon 
fognak átesni, és kínálják fel az ily módon végzett ellenőrzés megfelelő, más típusú és 
rendelkezésre álló alternatíváját;
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18. kéri a Bizottságot, hogy javasolja, hogy a testszkennerek használatáért felelős 
biztonsági személyzetet részesítsék speciális képzésben, amely figyelembe veszi az 
emberi méltóságra, az egészségre és a személyes adatok védelmére gyakorolt hatást;

19. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy készítsék el a testszkenner használatáról 
szóló magatartási kódexet, amely előírja a repülőtereknek, hogy érzékenyen, az utasok 
magánszférájára tekintettel végezzék el a szkennelést;

20. kéri az érintett ágazatot, hogy a Bizottsággal és a tagállamokkal együttműködve 
készítsen szakmai etikai szabályzatot a testszkennerek használatáért felelős biztonsági 
személyzet számára, amely figyelembe veszi a legveszélyeztetettebbeket és az 
ágazatban dolgozókat, a magánélethez és a méltósághoz való jogot, valamint az 
adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat;

21. felkéri a Bizottságot, hogy két év múlva nyújtson be jelentést a költségekről, az 
előnyökről és az egészségügyi hatásokról.

22 felkéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul javasoljon a testszkennerek európai uniós 
repülőtereken való használatára vonatkozó jogi keretet, amely teljes mértékben 
tiszteletben tartja az alapvető jogokat és foglalkozik az egészséget érintő problémák 
kérdésével;
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