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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
transport și turism, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. ia act de faptul că statele membre și administrațiile aeroporturilor recurg din ce în ce 
mai mult la scanerele corporale, considerând că acestea pot să sporească capacitatea 
personalului de securitate de a detecta articolele interzise, precum materialele 
explozive lichide sau plastice, care nu pot fi identificate cu ajutorul detectoarelor de 
metale existente, precum și să elimine necesitatea de a supune pasagerii disconfortului
și umilinței pe care le pot presupune controalele corporale;

2. recunoaște că statele membre au dreptul legal de a insista asupra utilizării scanerelor 
corporale în situațiile în care consideră că o astfel de măsură ar spori securitatea 
dincolo de cerințele legislației UE sau în scopuri experimentale și nutrește convingerea 
că experimentele aflate în curs de desfășurare la momentul actual în Finlanda, Franța, 
Țările de Jos, Italia și Regatul Unit vor contribui cu anumite informații care să ajute 
Comisia să dezvolte la nivelul întregii Europe standarde privind cele mai bune practici 
în vederea elaborării unor coduri de practică și a unor regulamente care vor asigura 
protecția datelor cu caracter personal și a sănătății umane;

3. ia act de Comunicarea Comisiei din 15 iunie 2010 privind utilizarea scanerelor de 
securitate în aeroporturile din UE (COM(2010)0311 final), precum și de concluziile și 
recomandările cuprinse în textul acesteia;

4. recunoaște importanța scanerelor de securitate ca instrument suplimentar în vederea 
protejării călătorilor, însă subliniază importanța fundamentală a utilizării adecvate a 
serviciilor transfrontaliere de informații, a monitorizării sistemelor centrale de 
rezervare și a realizării de profiluri pentru pasageri în vederea identificării 
potențialelor amenințări teroriste;

5. solicită Comisiei să analizeze, în contextul următorului program-cadru pentru 
cercetare, posibilitatea utilizării unei tehnologii complet inofensive pentru întreaga 
populație și care să asigure, în același timp, securitatea aeriană;

6. solicită statelor membre să implementeze o tehnologie cât mai puțin nocivă pentru 
sănătatea umană și care să furnizeze soluții acceptabile la preocupările legate de 
dreptul la viața privată al populației;

7. constată că deja se utilizează o gamă largă de scanere corporale care se bazează pe 
diferite tehnologii, consideră că fiecare dintre acestea trebuie evaluat în funcție de 
propriile calități și sprijină opinia Comisiei Europene exprimată în cadrul recentei sale 
comunicări cu privire la faptul că s-ar putea asigura un nivel comun de protecție a 
cetățenilor europeni prin intermediul unor standarde tehnice și condiții operaționale 
care trebuie prevăzute în cadrul legislației UE;

8. consideră că tehnologia bazată pe sisteme pasive de imagistică cu unde milimetrice, 
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care nu emit radiații, reprezintă soluția cea mai sigură din punct de vedere medical;

9. solicită Comisiei să prezinte o propunere privind utilizarea scanerelor pasive, însoțită 
de o evaluare a impactului referitoare la costurile aferente, eficiență și respectarea 
integrității în ceea ce privește utilizarea acestei tehnologii în comparație cu alte măsuri 
de combatere a terorismului;

10. propune – ca cel mai bun compromis între probabilitatea unui rezultat eficient și 
riscurile asupra sănătății umane – adaptarea tehnologiei bazate pe sisteme active de 
imagistică cu unde milimetrice, ale căror radiații neionizante sunt considerate 
inofensive, atât timp cât expunerea rămâne în limitele impuse în prezent prin lege;

11. subliniază faptul că tehnologia bazată pe retrodifuziune de raze X emite o doză scăzută 
de raze X și propune, prin urmare, să se evite această tehnologie, întrucât orice 
expunere la radiații ionizate, oricât de scăzute ar fi acestea, poate avea efecte pe 
termen lung asupra sănătății din cauza efectelor cumulative ale radiațiilor;

12. solicită ca, în cazul în care nu se poate evita utilizarea unei tehnologii  bazate pe 
retrodifuziunea de raze X, ca pasagerii sensibili la radiațiile ionizante (de exemplu 
femeile însărcinate, copiii, bătrânii și persoanele cu dizabilități) să aibă parte de un 
tratament special și consideră ar trebui să fie exceptate și persoanele care au 
dispozitive medicale implantate (de exemplu tije ortopedice, stimulatoare cardiace și 
defibrilatoare);

13. subliniază faptul că tehnologia bazată pe imagini de raze X emite o doză mare de raze 
X și, prin urmare, nu ar trebui luată în considerare pentru verificările sistematice în 
ceea ce privește securitatea aeronautică;

14. solicită statelor membre să controleze în mod regulat efectele pe termen lung ale 
expunerii la scanerele corporale, ținând cont de noile dezvoltări științifice, și să 
verifice dacă instalarea, utilizarea și funcționarea acestor dispozitive corespund 
normelor în vigoare.

15. insistă ca pasagerii să fie informați într-un mod adecvat cu privire la posibilele 
impacturi și riscuri referitoare atât la scanările corporale, cât și la zborul ulterior;

16. solicită statelor membre să furnizeze pasagerilor informații relevante, cuprinzătoare și 
clare cu privire la toate aspectele referitoare la utilizarea scanerelor corporale în 
vederea aplicațiilor de securitate;

17. solicită ca, atât timp cât încă mai există îndoieli rezonabile cu privire la siguranța 
utilizării scanerelor corporale pentru sănătatea umană, pasagerii să fie informați în 
mod suficient în prealabil cu privire la faptul că vor fi supuși unei scanări corporale, 
precum și ca acestora să li se ofere posibilitatea să opteze pentru o alternativă reală la 
acest tip de control;

18. solicită Comisiei să propună ca personalul de securitate responsabil de utilizarea 
scanerelor corporale să beneficieze de cursuri speciale de formare care să țină seama 
de impactul asupra demnității personale, a sănătății și a protecției datelor cu caracter 
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personal;

19. solicită Comisiei să elaboreze, în colaborare cu statele membre, un cod de conduită 
privind utilizarea scanerelor de securitate, în care să se solicite aeroporturilor să 
efectueze scanările cu o grijă deosebită, protejând intimitatea pasagerilor;

20. solicită sectorului vizat să elaboreze, în colaborare cu Comisia și cu statele membre, 
un cod de etică profesională pentru personalul care utilizează scanerele corporale care 
să țină cont de persoanele cele mai vulnerabile și de cele care lucrează în acest 
domeniu, de dreptul la intimitate personală și la demnitate și de legislația relevantă 
privind protecția datelor;

21. solicită Comisiei să prezinte, după doi ani, un raport privind costurile și beneficiile și 
impactul asupra sănătății;

22 solicită Comisiei să propună în cel mai scurt timp posibil un cadru legislativ privind 
utilizarea scanerelor corporale în aeroporturile Uniunii Europene, care să respecte pe 
deplin drepturile fundamentale și care să abordeze preocupările referitoare la sănătate;
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