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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Transportes e do Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Constata que os Estados-Membros e as administrações aeroportuárias recorrem cada 
vez mais aos scâneres corporais, na convicção de poderem aumentar a capacidade de 
detecção, por parte do pessoal de segurança, de objectos proibidos, como explosivos 
líquidos ou plásticos, que não podem ser detectados pelos actuais detectores de metais, 
e eliminar a necessidade de submeter os passageiros ao desconforto e à indignidade 
das revistas corporais;

2. Reconhece que os Estados-Membros têm legalmente o direito de insistir na utilização 
de scâneres corporais caso considerem que isso aumentará a segurança, para além dos 
requisitos previstos na legislação da União Europeia, ou para efeitos de ensaio; confia 
em que os ensaios em curso na Finlândia, França, Países Baixos, Itália e Reino Unido 
proporcionarão informações que ajudarão a Comissão a desenvolver, a nível europeu, 
as melhores práticas de regulamentação e códigos de conduta que garantam a 
protecção dos dados pessoais e da saúde humana;

3. Toma nota da Comunicação da Comissão, de 15 de Junho de 2010, sobre a utilização 
de scâneres de segurança nos aeroportos da UE (COM(2010)0311 final), bem como 
das conclusões e recomendações nela contidas;

4. Reconhece a importância dos scâneres de segurança como instrumento adicional de 
protecção dos passageiros, mas salienta a importância fundamental da utilização 
adequada dos serviços de informação transfronteiras, da monitorização dos sistemas 
centrais de reservas e da determinação do perfil dos passageiros na identificação de 
potenciais ameaças terroristas;

5. Solicita à Comissão que, no âmbito do próximo programa-quadro de investigação, 
estude a possibilidade de fazer uso de uma tecnologia completamente inócua para 
todos os segmentos da população e que, ao mesmo tempo, garanta a segurança aérea;

6. Solicita aos Estados-Membros que implementem a tecnologia menos nociva para a 
saúde humana e que ofereça soluções aceitáveis para as preocupações dos cidadãos em 
matéria de privacidade;

7. Observa que já se encontram em funcionamento diversos scâneres corporais que 
utilizam diferentes tecnologias, considerando que cada um deles deve ser avaliado 
com base nos seus próprios méritos, e corrobora a opinião da Comissão Europeia, 
expressa na sua recente Comunicação, segundo a qual um "nível de protecção comum 
dos cidadãos europeus poderia ser garantido através de normas técnicas e de condições 
de exploração que deveriam ser estabelecidas em legislação da UE";

8. Recomenda, enquanto alternativa mais segura do ponto de vista médico, a tecnologia 
baseada nos sistemas passivos de imagiologia por ondas milimétricas, que não emite 
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quaisquer radiações;

9. Solicita à Comissão que apresente uma proposta que preveja a utilização de scâneres 
passivos, acompanhada de uma avaliação do impacto da utilização desta tecnologia 
sobre o custo relativo, a eficácia e o respeito pela integridade comparativamente a 
outras medidas de luta contra o terrorismo;

10. Propõe, enquanto solução mais adequada – ou seja, enquanto melhor compromisso 
entre a probabilidade de um resultado efectivo e os riscos para a saúde humana –, a 
tecnologia baseada nos sistemas activos de imagiologia por ondas milimétricas, que 
utiliza a radiação não ionizante considerada inofensiva se a exposição permanecer 
abaixo dos valores máximos especificados na actual legislação;

11. Assinala que a tecnologia baseada na retrodifusão de raios X emite uma dose fraca de 
raios X, e propõe, por conseguinte, que se evite esta tecnologia uma vez que é 
evidente que qualquer exposição a uma radiação ionizante, ainda que fraca, pode ter 
efeitos a longo prazo na saúde devido ao efeito cumulativo das radiações;

12. Solicita, no que diz respeito aos scâneres corporais que utilizam a tecnologia de raios 
X, que seja reservado um tratamento especial aos passageiros sensíveis à radiação 
ionizante (por exemplo, as mulheres grávidas, as crianças, os idosos e as pessoas com 
deficiência); considera, além disso, que é necessário conceder derrogações aos 
portadores de dispositivos médicos implantados (por exemplo, próteses ortopédicas, 
estimuladores e desfibriladores cardíacos);

13. Sublinha que a tecnologia baseada na imagiologia por raios X emite uma dose elevada 
de raios X, e não deve, por conseguinte, ser equacionada para o rastreio sistemático de 
pessoas no âmbito da segurança aérea;

14. Solicita aos Estados-Membros que monitorizem periodicamente os efeitos a longo 
prazo da exposição aos scâneres corporais, tendo em conta os novos desenvolvimentos 
científicos, e verifiquem se a instalação, a utilização e o funcionamento destes 
dispositivos obedecem às normas estabelecidas;

15. Insiste em que os passageiros sejam informados de forma adequada sobre os eventuais 
efeitos e riscos para a saúde tanto no que se refere ao scâner corporal como ao voo 
subsequente;

16. Solicita aos Estados-Membros que forneçam aos passageiros informações relevantes, 
completas e claras sobre todos os aspectos da utilização dos scâneres corporais na 
segurança aérea;

17. Solicita que, enquanto subsistirem dúvidas razoáveis sobre a inocuidade para a saúde 
humana da utilização de scâneres corporais, os passageiros sejam informados com 
suficiente antecedência de que vão ser submetidos a um scâner corporal, devendo 
existir uma alternativa real a esses controlos, com a possibilidade de um tipo de 
controlo diferente;

18. Solicita à Comissão que proponha uma formação específica para o pessoal de 
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segurança responsável pela utilização dos scâneres corporais que tenha em conta o 
impacto sobre a dignidade das pessoas, a saúde e a protecção dos dados pessoais;

19. Solicita à Comissão que elabore, em colaboração com os Estados-Membros, um 
código de conduta sobre a utilização dos scâneres de segurança que exija que os 
aeroportos procedam ao controlo com algum tacto, tendo em conta a privacidade dos 
passageiros;

20. Solicita ao sector em causa que elabore, em colaboração com a Comissão Europeia e 
os Estados-Membros, um código deontológico para os trabalhadores responsáveis pela 
utilização dos scâneres corporais que tenha em conta as pessoas mais vulneráveis e os 
trabalhadores do sector, o direito à privacidade e à dignidade dos indivíduos, assim 
como a legislação pertinente em matéria de protecção de dados;

21. Solicita à Comissão que apresente, volvidos dois anos, um relatório sobre o balanço 
custos/benefícios e sobre os impactos na saúde;

22 Solicita à Comissão que proponha sem demora um quadro jurídico sobre a utilização 
de scâneres corporais nos aeroportos da União Europeia que respeite plenamente os 
direitos fundamentais e aborde a questão das preocupações ligadas à saúde.
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