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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. constateert dat de lidstaten en luchthavens in toenemende mate gebruikmaken van 
bodyscanners omdat zij van mening zijn dat beveiligingspersoneel hierdoor beter in staat 
is verboden voorwerpen, zoals vloeistoffen of kneedspringstoffen, te ontdekken die niet 
met behulp van bestaande metaaldetectoren kunnen worden opgespoord, en opdat 
passagiers niet aan lastige en vernederende visitaties hoeven te worden onderworpen;

2. erkent dat de lidstaten het recht hebben om, wanneer zij ervan overtuigd zijn dat hierdoor 
het veiligheidsniveau ten opzichte van de wettelijke EU-vereisten wordt verhoogd, of voor 
testdoeleinden, vast te houden aan het gebruik van bodyscanners en verwacht dat de tests 
die momenteel in Finland, Frankrijk, Nederland, Italië en het Verenigd Koninkrijk worden 
uitgevoerd informatie zullen opleveren aan de hand waarvan de Commissie Europese 
normen voor goede praktijken en gedragscodes zal kunnen ontwikkelen waarmee 
persoonsgegevens worden beschermd en de menselijke gezondheid wordt gewaarborgd;

3. neemt nota van de mededeling van de Commissie van 15 juni 2010 inzake het gebruik van 
beveiligingsscanners in EU-luchthavens (COM(2010) 0311 definitief) en de daarin 
vervatte conclusies en aanbevelingen;

4. erkent het belang van beveiligingsscanners als aanvullend instrument ter bescherming van 
het reizende publiek, maar onderstreept dat het van fundamenteel belang is om de 
grensoverschrijdende samenwerking tussen inlichtingendiensten, de bewaking van 
centrale boekingssystemen en het "profilen" van passagiers doeltreffend aan te pakken om 
potentiële terroristische dreigingen op te sporen;

5. verzoekt de Commissie om in het kader van het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek, onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het gebruik van een technologie 
die voor alle bevolkingsgroepen volstrekt onschadelijk is en tegelijkertijd de 
luchtvaartveiligheid garandeert;

6. roept de lidstaten op technologie toe te passen die het minst schadelijk is voor de 
menselijke gezondheid en die aanvaardbare oplossingen biedt met het oog op de 
bezorgdheid van het publiek omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

7. constateert dat reeds verschillende soorten bodyscanners, die gebruikmaken van 
uiteenlopende technologieën, worden toegepast; is van mening dat elk systeem op zijn 
eigen waarde moet worden beoordeeld en steunt het door de Commissie in haar recente 
mededeling ingenomen standpunt dat een gemeenschappelijk niveau van bescherming van 
de Europese burgers kan worden gewaarborgd door middel van technische normen en 
operationele voorwaarden, die in de EU-wetgeving dienen te worden vastgesteld;

8. onderstreept dat de technologie die gebaseerd is op beeldverwerking door middel van 
passieve millimetergolven, die geen enkele straling produceren, de uit medisch oogpunt 
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veiligste optie is;

9. verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen over het gebruik van passieve scanners 
en dat vergezeld gaat van een effectbeoordeling met betrekking tot de relatieve kosten, 
doeltreffendheid en gevolgen voor de persoonlijke integriteit van het gebruik van deze 
technologie vergeleken met andere antiterreurmaatregelen;

10. stelt als meest geschikte oplossing voor, oftewel als beste compromis tussen kans op 
resultaat en risico voor de volksgezondheid, de technologie die gebaseerd is op 
beeldverwerking door middel van actieve millimetergolven, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van niet-ioniserende straling, die als niet schadelijk wordt beschouwd wanneer 
de blootstelling onder de door de huidige wetgeving vastgestelde grenswaarden blijft;

11. wijst erop dat bij aanwending van de technologie op basis van retrodiffusie van 
röntgenstralen een lage dosis röntgenstralen vrijkomt en stelt daarom voor geen gebruik te 
maken van deze technologie, aangezien het buiten kijf staat dat elke blootstelling aan 
ioniserende straling, hoe gering ook, op lange termijn gevolgen kan hebben voor de 
gezondheid wegens het cumulatieve effect van stralingen;

12. dringt erop aan, als de aanwending van de technologie op basis van retrodiffusie van 
röntgenstralen niet kan worden vermeden, dat wordt voorzien in speciale behandelingen 
voor passagiers die gevoelig zijn voor ioniserende stralen (zoals kinderen, zwangere 
vrouwen, ouderen en gehandicapten) en is van mening dat een uitzondering moet worden 
gemaakt voor personen met geïmplanteerde medische apparaten (bijvoorbeeld metalen 
botimplantaten, pacemakers en defibrillatoren);

13. wijst erop dat bij gebruik van de technologie op basis van röntgenbeelden hoge dosissen 
röntgenstralen vrijkomen en dat bijgevolg deze technologie niet in aanmerking mag 
worden genomen voor het systematisch screenen in het kader van de luchtvaartveiligheid;

14. verzoekt de lidstaten regelmatig toe te zien op de gevolgen van de blootstelling aan 
bodyscans op de lange termijn, rekening houdend met nieuwe wetenschappelijke 
ontwikkelingen, en op de correcte installatie en het juiste gebruik en functionering van de 
toestellen;

15. dringt erop aan dat passagiers op passende wijze worden voorgelicht over de mogelijke 
gevolgen en risico's voor de gezondheid van zowel de bodyscan als de daaropvolgende 
vlucht;

16. verzoekt de lidstaten reizigers passende, volledige en duidelijke informatie te verstrekken 
over alle aspecten van het gebruik van bodyscanners voor de veiligheid in de luchtvaart;

17. dringt erop aan dat zolang de redelijke twijfels over de onschadelijkheid voor de 
gezondheid van bodyscans niet zijn weggenomen, reizigers er ruim van tevoren van in 
kennis worden gesteld dat zij aan een bodyscan worden onderworpen en hun de 
mogelijkheid wordt geboden om niet door een bodyscanner te lopen, maar een alternatieve 
controle te ondergaan;

18. verzoekt de Commissie voorstellen te doen voor de specifieke training van 
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veiligheidspersoneel dat verantwoordelijk is voor de bediening van bodyscanners, waarbij 
rekening wordt gehouden met aspecten als menselijke waardigheid, gezondheid en 
bescherming van persoonsgegevens;

19. verzoekt de Commissie om in samenwerking met de lidstaten een gedragscode op te 
stellen voor het gebruik van beveiligingsscanners waarin luchthavens worden verplicht 
scans op menselijke wijze uit te voeren, onder eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer van de passagiers;

20. verzoekt de sector om in samenwerking met de Europese Commissie en de lidstaten een 
gedragscode op te stellen voor werknemers die verantwoordelijk zijn voor de bediening 
van bodyscanners, waarin rekening wordt gehouden met de personen die het meest 
kwetsbaar zijn en degenen die in de sector werkzaam zijn, met het recht op privacy en de 
menselijke waardigheid, alsook met relevante wetgeving inzake gegevensbescherming;

21. dringt er bij de Commissie op aan om na twee jaar een verslag over de kosten/baten-
verhouding en over de gevolgen voor de gezondheid in te dienen;

22. verzoekt de Commissie om onverwijld een wetgevingskader inzake het gebruik van 
bodyscanners op EU-luchthavens voor te stellen dat de grondrechten volledig eerbiedigt 
en rekening houdt met gezondheidseffecten.
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