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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Transporta un tūrisma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīmē, ka dalībvalstis un lidostu administrācija ķermeņa skenerus izmanto aizvien 
vairāk, ticot, ka šīs iekārtas var palielināt drošības dienesta personāla spēju konstatēt 
aizliegtus priekšmetus, piemēram, šķidros vai plastiskos spridzekļus, ko nevar
identificēt ar pašreizējiem metāla detektoriem, kā arī novēršot nepieciešamību 
pasažieriem justies neērti un izjust cieņas aizskārumu ķermeņa pārmeklēšanas laikā;

2. atzīst, ka dalībvalstīm ir juridiskas tiesības uzstāt uz ķermeņa skeneru lietošanu, ja tās 
uzskata, ka šie skeneri drošību uzlabos vairāk nekā ES tiesību aktos noteiktās prasības, 
vai izmantot tos izmēģinājuma nolūkā, un paļaujas, ka patlaban Somijā, Francijā, 
Nīderlandē, Itālijā un Apvienotajā Karalistē notiekošie izmēģinājumi sniegs 
informāciju, kura palīdzēs Komisijai pilnveidot Eiropas mēroga labākās prakses 
standartus regulējumam un rīcības kodeksiem, kas aizsargās personas datus un saudzēs 
cilvēku veselību;

3. ņem vērā Komisijas 2010. gada 15. jūnija paziņojumu par drošības skeneru 
izmantošanu ES lidostās (COM(2010)0311 galīgā redakcija) un tajā paustos 
secinājumus un ieteikumus;

4. atzīst, ka drošības skeneri ir svarīgs papildu līdzeklis ceļotāju aizsardzībai, taču 
uzsver, ka būtiska nozīme ir pienācīgai pārrobežu izlūkošanas izmantošanai, centrālo 
rezervēšanas sistēmu uzraudzībai un pasažieru profilu izstrādei, lai noteiktu 
potenciālus terorisma draudus;

5. aicina Komisiju nākamajā pētniecības pamatprogrammā izvērtēt iespēju izmantot 
tehnoloģiju, kas ir pilnīgi nekaitīga visiem sabiedrības locekļiem un tajā pašā laikā 
nodrošina lidojumu drošību;

6. aicina dalībvalstis izmantot tehnoloģiju, kas vismazāk kaitē cilvēku veselībai un 
piedāvā pieņemamus risinājumus attiecībā uz sabiedrības bažām par privātumu;

7. atzīmē, ka jau tagad tiek lietoti dažādi ķermeņa skeneri, kuros izmanto atšķirīgas 
tehnoloģijas; uzskata, ka katrs no tiem ir jāvērtē pēc tā labajām īpašībām, un atbalsta 
Eiropas Komisijas uzskatu, ko tā paudusi nesen publicētajā paziņojumā, ka Eiropas 
iedzīvotāju aizsardzības kopējo līmeni varētu nodrošināt ar tehniskajiem standartiem 
un darbības nosacījumiem, kuri būtu jāparedz ES tiesību aktos;

8. norāda, ka no medicīnas viedokļa drošākais risinājums ir tehnoloģija, kuras pamatā ir 
attēlu apstrādes sistēmas, kas izmanto pasīvos milimetru viļņus un nerada nekādu 
starojumu;

9. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu par pasīvo skeneru izmantošanu un tam 
pievienot ietekmes novērtējumu par šīs tehnoloģijas izmantošanas salīdzinošajām 
izmaksām, efektivitāti un neaizskaramības principa ievērošanu salīdzinājumā ar citiem 
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pretterorisma pasākumiem;

10. kā piemērotāko, proti, kā labāko kompromisu starp iespējami efektīvu rezultātu un 
risku cilvēku veselībai, iesaka risinājumu, kura pamatā ir attēlu apstrādes sistēmas ar 
aktīvajiem milimetru viļņiem un kurā izmanto nejonizētu starojumu, ko uzskata par 
nekaitīgu, ja personas tiek pakļautas starojumam, kas nepārsniedz spēkā esošajos 
tiesību aktos noteiktās robežvērtības;

11. norāda, ka tehnoloģijā, kuras pamatā ir skenēšana ar izkliedētiem rentgena stariem, šo 
staru emisijas devas ir zemas, un ierosina izvairīties no tās izmantošanas, jo jebkāda 
personu pakļaušana jonizējošam starojumam, lai cik minimāla tā būtu, starojuma 
kumulatīvās ietekmes dēļ ilgtermiņā var atstāt sekas uz veselību;

12. prasa, lai, izmantojot izkliedētu rentgena staru tehnoloģiju, ja no tās izmantošanas 
nevar atteikties, tiktu piemērota īpaša kārtība pasažieriem, kuri ir jutīgi pret jonizējošu 
starojumu (piemēram, grūtnieces, bērni, vecāka gadagājuma cilvēki un personas ar 
spēju traucējumiem), un uzskata, ka būtu jāparedz atkāpes personām, kam ir 
implantētas medicīnas ierīces (piemēram, ortopēdiskās protēzes, sirdsdarbības 
stimulatori un defibrilatori);

13. uzsver, ka rentgena staru attēlu tehnoloģija rada augstu rentgena staru devu, un tāpēc 
to nedrīkstētu uzskatīt par sistemātiski izmantojamu aviācijas drošības jomā;

14. prasa, lai dalībvalstis regulāri uzrauga ķermeņa skeneru iedarbības ilgtermiņa sekas, 
ņemot vērā jaunākos zinātnes sasniegumus, un kontrolē šādas aparatūras pareizu 
uzstādīšanu, lietošanu un darbību;

15. prasa pienācīgi informēt pasažierus par to, kāda ir gan ķermeņa skenēšanas, gan tai 
sekojošā lidojuma iespējamā ietekme uz veselību un riski;

16. aicina dalībvalstis atbilstoši, plaši un skaidri informēt pasažierus par visiem aspektiem, 
kas saistīti ar ķermeņa skeneru izmantošanu drošības nolūkos;

17. prasa, lai tikmēr, kamēr pastāv pamatotas šaubas par ķermeņa skeneru nekaitīgumu 
cilvēku veselībai, ceļotājus pietiekamu laiku iepriekš informētu, ka viņiem jāļauj 
skenēt ķermenis, un tāpēc jābūt reālai alternatīvai, kurā paredzēta cita veida pārbaude;

18. aicina Komisiju ierosināt, ka jānodrošina īpašas mācības drošības dienestu 
darbiniekiem, kas atbildīgi par ķermeņa skeneru izmantošanu, mācībās uzmanību 
pievēršot tādiem aspektiem kā ietekme uz personas cieņu, veselību un personas datu 
aizsardzība;

19. aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādāt rīcības kodeksu par drošības 
skeneru izmantošanu, kurā būtu prasība lidostām skenēšanu veikt diskrēti, ņemot vērā 
pasažieru privātumu;

20. aicina attiecīgo nozari sadarbībā ar Komisiju un dalībvalstīm izstrādāt tādu 
profesionālās ētikas kodeksu darbiniekiem, kas atbildīgi par ķermeņa skeneru 
izmantošanu, kurā ņemtu vērā visjutīgākās personas un nozares darbiniekus, tiesības 



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

LV

uz personas privātumu un cieņu, kā arī attiecīgos tiesību aktus par datu aizsardzību;

21. aicina Komisiju pēc diviem gadiem iesniegt ziņojumu par izmaksām un ieguvumiem, 
kā arī ietekmi uz veselību;

22 aicina Komisiju nekavējoties izstrādāt priekšlikumu par ES lidostu ķermeņa skeneru 
izmantošanas tiesisko regulējumu, kurā pilnībā būs ievērotas pamattiesības un 
novērstas bažas par veselību.
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