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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir 
turizmo komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad valstybės narės ir oro uostų valdžia vis dažniau naudoja kūno skenerius, 
manydamos, kad taip gali padidinti saugumo darbuotojų gebėjimą aptikti uždraustus 
daiktus, pvz., skysčius ar plastikinius sprogmenis, kurių negalima nustatyti naudojant 
esamus metalo detektorius, taip pat siekdamos, kad keleiviams nereikėtų patirti 
nepatogumų ir pažeminimo dėl kūno apieškojimo;

2. pripažįsta, kad valstybės narės įstatymiškai turi teisę reikalauti naudoti kūno skenerius, 
jei mano, kad tai padidins saugumą labiau, negu tai būtų padaryta pagal ES teisės 
aktus, arba teismo proceso tikslais, ir tikisi, kad dabar Suomijoje, Prancūzijoje, 
Nyderlanduose, Italijoje ir JK vykstantys teismo procesai suteiks informacijos, kuri 
padės Komisijai parengti europinius geriausios patirties standartus, skirtus 
reguliavimui, ir praktikos kodeksus, kurie padės apsaugoti asmens duomenis ir žmonių 
sveikatą;

3. atsižvelgia į 2010 m. birželio 15 d. Komisijos komunikatą dėl kūno skenerių 
naudojimo ES oro uostuose (COM(2010)0311, galutinis) ir į jame pateikiamas išvadas 
ir rekomendacijas;

4. pripažįsta kūno skenerių, kaip papildomos keliaujančių asmenų apsaugos priemonės, 
svarbą, tačiau pabrėžia, kad, siekiant nustatyti galimą terorizmo grėsmę, nepaprastai 
svarbu tinkamai naudoti tarpvalstybines žvalgybos tarnybas, stebėti centrines 
rezervavimo sistemas ir klasifikuoti keleivius;

5. ragina Komisiją išnagrinėti galimybę, kaip vykdant kitą bendrąją tyrimų programą 
būtų galima panaudoti technologiją, kuri būtų visiškai nekenksminga visiems 
visuomenės nariams ir drauge užtikrintų oro erdvės saugumą;

6. ragina valstybes nares diegti technologiją, kuri būtų mažiausiai kenksminga žmonių 
sveikatai ir kurią naudojant būtų rasti priimtini visuomenės privatumo problemų 
sprendimai;

7. pažymi, kad jau veikia keleto tipų skeneriai, kuriems naudojamos skirtingos 
technologijos, mano, kad kiekvienas iš jų turėtų būti įvertintas pagal naudą, ir pritaria 
Europos Komisijos nuomonei, kurią ji neseniai pareiškė savo komunikate, kad bendras 
Europos piliečių apsaugos lygis galėtų būti užtikrinamas taikant techninius standartus 
ir veikimo reikalavimus, kurie turėtų būti nustatyti ES teisės aktuose;

8. kaip medicininiu požiūriu saugiausią išeitį siūlo taikyti technologiją, kuri paremta 
pasyviąja milimetrinių bangų, neskleidžiančių jokios radiacijos, vaizdo sistema;

9. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl pasyviųjų skenerių naudojimo ir pridėti 
poveikio vertinimą, kuriame būtų aptarta šios technologijos santykinės išlaidos, 
veiksmingumas ir teisės į neliečiamybę paisymas, palyginti su kitomis kovos su 
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terorizmu priemonėmis;

10. kaip labiausiai pritaikytą išeitį, t. y. geriausią kompromisą siekiant gauti gerą rezultatą 
ir atsižvelgti į riziką žmonių sveikatai, siūlo remtis aktyviosiomis milimetrinių bangų 
vaizdo sistemomis, kurių nejonizuotoji spinduliuotė yra laikoma nekenksminga, jei 
poveikis yra žemiau ribinių verčių lygio, nurodyto dabartiniuose teisės aktuose

11. nurodo, kad taikant technologiją, paremtą rentgeno spindulių atgaline sklaida, 
išskiriamas nedidelis rentgeno spindulių kiekis, todėl siūlo vengti šios technologijos, 
nes akivaizdu, kad jonizuojančiosios spinduliuotės, nors ir nedidelės, poveikis gali 
turėti ilgalaikių padarinių sveikatai dėl besikaupiančios radiacijos poveikio;

12. ragina tuo atveju, jei neįmanoma nenaudoti rentgeno spindulių atgalinės sklaidos 
technologijos, numatyti specialų elgesio su jonizuojančiajai spinduliuotei ypač 
jautriais keleiviais (pvz., nėščiomis moterimis, vaikais, vyresnio amžiaus žmonėmis ir  
neįgaliaisiais) būdą ir mano, kad reikia leisti nukrypti nuo nuostatų tais atvejais, kai 
keleiviams implantuoti medicinos prietaisai (pvz., ortopediniai protezai, širdies veiklos 
stimuliatoriai ir defibriliatoriai);

13. pabrėžia, kad, taikant rentgenografijos technologiją, išskiriamas didelis kiekis 
rentgeno spindulių ir kad sistema neturėtų būti naudojama vykdant įprastas patikras, 
kuriomis siekiama užtikrinti oro uostų saugumą;

14. prašo valstybių narių nuolat kontroliuoti ilgalaikį kūno skenerių poveikį atsižvelgiant į 
naujausią mokslo raidą ir prižiūrėti, kad šių aparatų įrengimas, naudojimas ir veikimas 
atitiktų normas;

15. primygtinai ragina tinkamai informuoti keleivius apie galimą patikros kūno skeneriu ir 
skrydžio poveikį bei riziką sveikatai;

16. ragina valstybes nares suteikti keleiviams tinkamą, išsamią ir aiškią informaciją apie 
visus kūno skenerio naudojimo saugumo tikslais aspektus;

17. ragina tol, kol esama pagrįstų abejonių dėl kūno skenerių saugumo ir poveikio žmonių 
sveikatai, pakankamai iš anksto informuoti keleivius, kad jie bus tikrinami kūno 
skeneriu, ir numatyti įmanomą alternatyvą, kuri apimtų kitokią patikrą;

18. ragina Komisiją pasiūlyti vykdyti specialius saugumo darbuotojų, atsakingų už kūno 
skenerių naudojimą, mokymus, kuriuose būtų atsižvelgiama į asmens orumą, sveikatą 
ir asmens duomenų apsaugą;

19. ragina Komisiją drauge su valstybėmis narėmis parengti kūno skenerių naudojimo 
kodeksą, pagal kurį būtų reikalaujama patikrą skeneriais atlikti jautriai ir atsižvelgiant 
į keleivių privatumą;

20. ragina atitinkamą sektorių bendradarbiaujant su Komisija ir valstybėmis narėmis 
parengti už kūno skenerių naudojimą atsakingų asmenų profesinės etikos kodeksą, 
kuriame turi būti atsižvelgiama į labiausiai pažeidžiamus asmenis ir sektoriaus 
darbuotojus, į teisę į neliečiamybę ir orumą bei atitinkamus teisės aktus dėl duomenų 



AD\854613LT.doc 5/6 PE452.692v02-00

LT

apsaugos;

21. ragina Komisiją po dvejų metų pateikti ekonominės naudos ir poveikio sveikatai 
ataskaitą;

22. ragina Komisiją nedelsiant pasiūlyti teisinę kūno skenerių naudojimo ES oro uostuose 
sistemą, pagal kurią būtų paisoma visų pagrindinių teisių ir sprendžiamos su sveikata 
susijusios problemos;
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