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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zauważa, że państwa członkowskie i administracja portów lotniczych coraz częściej 
wykorzystują skanery ciała w przekonaniu, że mogą one zwiększyć możliwości 
pracowników służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakresie wykrywania 
zakazanych substancji, takich jak płyny czy plastyczne materiały wybuchowe, których 
nie można wykryć stosowanymi wykrywaczami metalu, co również pozwala uniknąć 
konieczności, by pasażerowie przechodzili przykrą i naruszającą prywatność kontrolę 
osobistą;

2. przyznaje, że z punktu widzenia prawa państwa członkowskie mogą obstawać przy 
zastosowaniu skanerów ciała, jeżeli uznają, że dzięki temu bezpieczeństwo będzie 
większe niż wymagane przepisami UE, lub w trakcie prowadzenia dochodzenia 
procesowego, i ufa, że procesy przeprowadzane obecnie w Finlandii, Francji, 
Holandii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech przyczynią się do zebrania informacji,
które pomogą Komisji w wypracowaniu ogólnoeuropejskich norm dotyczących 
najlepszych praktyk w dziedzinie stanowienia przepisów i kodeksów postępowania 
chroniących dane osobowe i zdrowie obywateli;

3. przyjmuje do wiadomości komunikat Komisji z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie 
użytkowania skanerów ciała w portach lotniczych UE COM(2010)0311 – wersja 
ostateczna) oraz zawarte w nim wnioski i zalecenia;

4. uznaje znaczenie skanerów ciała jako dodatkowego narzędzia pozwalającego chronić 
podróżnych, podkreśla jednak fundamentalne znaczenie prawidłowego wykorzystania 
transgranicznych służb wywiadowczych, monitorowania centralnego systemu 
rezerwacji i informacji na temat pasażerów (passenger profiling) w wychwytywaniu 
potencjalnych zagrożeń terrorystycznych;

5. wzywa Komisję, by w ramach przyszłego ramowego programu badań rozważyła 
możliwość wykorzystania technologii absolutnie nieszkodliwej dla wszystkich grup 
osób oraz która jednocześnie gwarantowałaby bezpieczeństwo transportu lotniczego;

6. wzywa państwa członkowskie do stosowania technologii o najmniej szkodliwym 
wpływie na zdrowie człowieka, oferujących zadowalające rozwiązanie dla obaw 
dotyczących prywatności obywateli;

7. zauważa, że obecnie stosuje się już skanery wykorzystujące różnorodne technologie; 
uważa, że każdą technologię należy oceniać na podstawie płynących z niej korzyści, i 
popiera stanowisko Komisji Europejskiej wyrażone w jej ostatnim komunikacie, że 
jednolity poziom ochrony obywateli europejskich można zagwarantować za pomocą 
norm technicznych i warunków eksploatacyjnych określonych prawodawstwem UE;

8. wskazuje, że z medycznego punktu widzenia najbezpieczniejszą opcją jest stosowanie 
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technologii opierającej się na systemach obrazowania w milimetrowym zakresie 
widma fal elektromagnetycznych, które nie emitują żadnego promieniowania;

9. wzywa Komisję do przedstawienia propozycji opierającej się na wykorzystaniu 
pasywnych skanerów i zawierającej ocenę wpływu zastosowania tej technologii na 
odnośne koszty, wydajność i poszanowanie nietykalności osobistej w porównaniu z 
innymi środkami antyterrorystycznymi;

10. proponuje jako najbardziej stosowne – tj. jako najlepszy kompromis między 
prawdopodobieństwem osiągnięcia pozytywnego rezultatu a zagrożeniem dla zdrowia 
ludzkiego – rozwiązanie oparte na systemach obróbki obrazów aktywnymi falami 
milimetrowymi, które emitują promieniowanie niejonizujące, uważane za 
nieszkodliwe, jeżeli narażenie na nie pozostaje poniżej poziomu określonego 
obowiązującymi przepisami;

11. wskazuje, że technologia oparta na rozpraszaniu wstecznym promieniowania 
rentgenowskiego emituje niewielką dawkę promieni X i proponuje w związku z tym 
unikanie tego rodzaju technologii, gdyż jest oczywiste, że wszelkie narażenie na 
promieniowanie jonizujące, nawet małe, może mieć długoterminowy wpływ na stan 
zdrowia z powodu kumulacji promieniowania;

12. nawołuje, żeby w przypadku gdy nie można uniknąć stosowania technologii opartej na 
rozpraszaniu wstecznym promieniowania rentgenowskiego, stosować specjalne 
procedury w stosunku do osób wrażliwych na promieniowanie jonizujące (np. kobiet 
ciężarnych, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych), oraz uważa, że konieczne 
jest przyznanie odstępstw dla osób posiadających wszczepioną aparaturę medyczną 
(np. protezy ortopedyczne, rozruszniki serca i defibrylatory);

13. podkreśla, że technologia oparta na obrazach uzyskanych przy pomocy promieni 
rentgenowskich jest źródłem dużej dawki promieni X i z tego powodu nie może być 
brana pod uwagę w systematycznym skanowaniu do celów bezpieczeństwa 
lotniczego;

14. wzywa państwa członkowskie do okresowego monitorowania długoterminowych 
skutków ekspozycji na promieniowanie emitowane przez skanery ciała z 
uwzględnieniem ostatnich postępów naukowych oraz do kontrolowania właściwego 
instalowania, stosowania i funkcjonowania tego sprzętu;

15. domaga się, aby pasażerowie byli w odpowiedni sposób informowani o możliwych 
skutkach stosowania skanerów ciała i następującego po tym lotu dla zdrowia oraz 
o związanych z tym zagrożeniach;

16. wzywa państwa członkowskie do udzielania podróżującym odpowiednich, pełnych i 
jasnych informacji na temat wszelkich aspektów używania skanerów ciała do celów 
bezpieczeństwa lotniczego;

17. wzywa, by tak długo, jak utrzymują się uzasadnione wątpliwości co do 
bezpieczeństwa wykorzystywania skanerów ciała dla zdrowia ludzkiego, 
informowano podróżujących odpowiednio wcześnie, iż zostaną poddani 
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prześwietleniu ciała, oraz by zaproponowano realną alternatywę dla takich kontroli, z 
możliwością przejścia różnych innych ich form;

18. wzywa Komisję, by zaproponowała konkretne szkolenia dla pracowników służby 
ochrony odpowiedzialnych za korzystanie ze skanerów ciała, które uwzględniałyby 
również oddziaływanie na godność ludzką, zdrowie i ochronę danych osobowych;

19. wzywa Komisję, by we współpracy z państwami członkowskimi stworzyła kodeks 
postępowania dotyczący korzystania ze skanerów ciała, który będzie wymagać od 
portów lotniczych ostrożnego korzystania ze skanerów, uwzględniającego prywatność 
pasażerów;

20. wzywa zainteresowany sektor, aby we współpracy z Komisją Europejską i państwami 
członkowskimi opracował kodeks postępowania dla pracowników odpowiedzialnych 
za posługiwanie się skanerami ciała, który uwzględniałby osoby najbardziej wrażliwe 
oraz pracowników sektora, prawo do prywatności i godności ludzkiej, jak również 
obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych;

21. wzywa Komisję, aby po dwóch latach przedstawiła sprawozdanie dotyczące stosunku 
kosztów do korzyści oraz oddziaływania na zdrowie;

22 wzywa Komisję do bezzwłocznego przedstawienia wniosku legislacyjnego w sprawie 
wykorzystania skanerów ciała w portach lotniczych UE, który zapewni pełne 
poszanowanie praw podstawowych i uwzględni obawy związane z zagrożeniem 
zdrowia;
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