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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

1. poznamenáva, že členské štáty a správy letísk čoraz častejšie využívajú skenery tela v 
presvedčení, že môžu zvýšiť schopnosť bezpečnostných pracovníkov odhaliť zakázané 
predmety, ako sú tekutiny alebo plastické trhaviny, ktoré súčasné detektory kovov nie 
sú schopné identifikovať, a že zároveň odstránia potrebu nepohodlnej a nedôstojnej 
osobnej prehliadky cestujúcich;

2. uznáva, že členské štáty majú zákonné právo trvať na používaní skenerov tela, ak sa 
domnievajú, že sa tým zvýši bezpečnosť nad rámec požiadaviek právnych predpisov 
EÚ, alebo na skúšobné účely, a verí, že skúšky, ktoré v súčasnosti prebiehajú vo 
Fínsku, Francúzsku, Holandsku, Taliansku a Spojenom kráľovstve prinesú informácie, 
ktoré Komisii pomôžu vypracovať celoeurópske normy najlepších postupov pre 
nariadenia a praktické manuály, ktoré budú chrániť osobné údaje a zaistia ochranu 
ľudského zdravia;

3. berie na vedomie oznámenie Komisie z 15. júna 2010 o používaní bezpečnostných 
skenerov na letiskách EÚ (KOM(2010)0311 v konečnom znení) a závery a 
odporúčania uvedené v tomto oznámení;

4. uznáva význam bezpečnostných skenerov ako dodatočného nástroja na ochranu 
cestujúcej verejnosti, ale zdôrazňuje zásadný význam riadneho využívania 
cezhraničných spravodajských služieb, monitorovania centrálnych rezervačných 
systémov a profilovania cestujúcich pri identifikovaní potenciálnych teroristických 
hrozieb;

5. vyzýva Komisiu, aby v kontexte budúceho rámcového programu pre výskum 
preskúmala možnosť využitia technológie, ktorá by bola úplne bezpečná pre všetky 
vrstvy obyvateľstva a zároveň by zaisťovala bezpečnosť leteckej prevádzky;

6. vyzýva členské štáty, aby používali technológiu, ktorá bude čo najmenej škodlivá pre 
ľudské zdravie a ktorá ponúkne prijateľné riešenia v súvislosti s obavami verejnosti 
týkajúcimi sa súkromia;

7. poznamenáva, že mnohé skenery tela používajúce rôzne technológie sú už v 
prevádzke; domnieva sa, že všetky musia byť vyhodnotené na základe vlastných 
kvalít, a podporuje stanovisko Európskej komisie vyjadrené v jej nedávnom oznámení, 
že spoločná úroveň ochrany európskych občanov by sa mohla zabezpečiť 
prostredníctvom technických noriem a prevádzkových podmienok, ktoré je potrebné 
stanoviť v právnych predpisoch EÚ;

8. poukazuje na to, že z medicínskeho hľadiska by bola najbezpečnejším riešením 
technológia založená na zobrazovacích systémoch využívajúcich pasívne milimetrové 
vlny, ktoré nevyžarujú žiarenie;
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9. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na používanie pasívnych skenerov spolu s 
hodnotením vplyvu, pokiaľ ide o súvisiace náklady, účinnosť a rešpektovanie integrity 
pri používaní tejto technológie v porovnaní s ostatnými protiteroristickými 
opatreniami;

10. navrhuje, že vhodnejším riešením, t.j. najlepším kompromisom medzi 
pravdepodobnosťou dosiahnutia želateľného výsledku a rizikom ohrozenia zdravia 
človeka, by boli zobrazovacie systémy využívajúce aktívne milimetrové vlny s 
neionizujúcim žiarením, ktoré je považované za neškodné, pokiaľ expozícia zostane 
pod hraničnými hodnotami stanovenými v platných právnych predpisoch;

11. poukazuje na to, že pri technológii založenej na spätnom rozptyle röntgenového 
žiarenia dochádza k ožiareniu nízkou dávkou röntgenového žiarenia, a preto navrhuje, 
aby sa táto technológia nevyužívala, pretože akákoľvek expozícia ionizujúcemu 
žiareniu, akokoľvek malá, môže mať dlhodobé účinky na zdravie v dôsledku 
kumulatívneho efektu radiácie;

12. žiada, aby sa v prípadoch, v ktorých nie je možné vyhnúť sa technológii založenej na 
spätnom rozptyle röntgenového žiarenia, využívali osobitné postupy, najmä pri 
cestujúcich, ktorí sú citliví na ionizujúce žiarenie (napríklad tehotné ženy, deti, starí
ľudia a osoby s postihnutím), a domnieva sa, že výnimky by bolo potrebné udeliť aj 
osobám s implantovanými zdravotníckymi pomôckami (napríklad ortopedické 
implantáty, kardiostimulátory a defibrilátory); 

13. zdôrazňuje, že pri technológii založenej na röntgenových snímkach dochádza k 
vyžarovaniu zvýšenej dávky röntgenového žiarenia, a preto by sa o nej nemalo 
uvažovať v súvislosti so systematickými kontrolami v oblasti leteckej bezpečnosti;

14. žiada členské štáty, aby pravidelne monitorovali dlhodobé účinky expozície pri 
používaní skenerov tela vzhľadom na súčasný vedecký pokrok a aby kontrolovali, či 
sú tieto zariadenia správne nainštalované, či sa náležite využívajú a či riadne fungujú.

15. žiada, aby boli cestujúci vhodným spôsobom informovaní o možných zdravotných 
následkoch a rizikách skenerov tela a následného letu;

16. žiada členské štáty, aby cestujúcim poskytli primerané, úplné a zrozumiteľné 
informácie o všetkých aspektoch používania skenerov tela v oblasti leteckej 
bezpečnosti;

17. žiada, pokiaľ existujú odôvodnené pochybnosti týkajúce sa bezpečnosti používania 
skenerov tela pre ľudské zdravie, aby boli cestujúci v dostatočnom predstihu 
informovaní, že budú musieť prejsť skenerom, pričom by mala existovať skutočná 
alternatíva iného typu kontroly;

18. vyzýva Komisiu, aby navrhla osobitné školenie pre bezpečnostných pracovníkov 
zodpovedných za používanie skenerov tela, ktoré sa bude týkať ich vplyvu na 
dôstojnosť človeka, zdravie a ochranu osobných údajov.

19. vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi vypracovala kódex správania v 
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súvislosti s používaním bezpečnostných skenerov, na základe ktorého by sa od letísk 
požadovalo, aby vykonávali skenovanie citlivým spôsobom a brali ohľad na súkromie 
cestujúcich.

20. vyzýva toto odvetvie, aby v spolupráci s Európskou komisiou a členskými štátmi 
vypracovalo kódex správania pre pracovníkov, ktorí sú zodpovední za manipuláciu so 
skenermi tela, ktorý bude zohľadňovať najzraniteľnejšie osoby a pracovníkov v tomto 
odvetví, právo na intimitu a dôstojnosť osôb, ako aj príslušné právne predpisy 
týkajúce sa ochrany osobných údajov;

21. vyzýva Komisiu, aby po uplynutí dvoch rokov predložila správu o pomere medzi 
nákladmi a prínosmi a o vplyvoch na zdravie;

22 vyzýva Komisiu, aby bezodkladne navrhla právny rámec o používaní skenerov tela na 
letiskách EÚ, ktorý plne zohľadní základné práva a odstráni pochybnosti o zdravotnej 
bezpečnosti.
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