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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za promet in turizem kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da države članice in letališke uprave vse pogosteje uporabljajo telesne 
skenerje, ker menijo, da lahko tako izboljšajo zmožnost varnostnega osebja, da odkrije 
prepovedane predmete, kot je tekoči ali plastični eksploziv, ki ga obstoječi detektorji 
kovin ne morejo zaznati, ter da tako ni več potrebe po za potnike neprijetnih in 
poniževalnih telesnih pregledih;

2. priznava, da imajo države članice zakonsko pravico, da vztrajajo pri uporabi telesnih 
skenerjev, če menijo, da bo to varnost dvignilo nad zahteve zakonodaje EU, ali za 
poskusne namene, in verjame, da bodo poskusi, ki trenutno potekajo na Finskem, v 
Franciji, na Nizozemskem, v Italiji in Združenem kraljestvu prispevali informacije, ki 
bodo Komisiji pomagale pri pripravi vseevropskih standardov najboljše prakse za 
zakonsko ureditev in kodeks ravnanja, ki bosta varovala zaščitene osebne podatke in 
zdravje ljudi;

3. je seznanjen s sporočilom Komisije z dne 15. junija 2010 o uporabi varnostnih 
skenerjev na letališčih EU (KOM(2010)0311 konč.) ter z njegovimi sklepi in 
priporočili;

4. priznava, da so varnostni skenerji pomembno dodatno orodje za zaščito potnikov, 
vendar poudarja, da je bistveno, da se čezmejni obveščevalni podatki uporabljajo 
pravilno, da se spremljajo centralizirani sistemi rezervacij in da se potniki profilirajo 
pri prepoznavanju potencialnih terorističnih groženj;

5. poziva Komisijo, naj v naslednjem okvirnem programu za raziskave preuči možnost 
uporabe tehnologije, ki je povsem neškodljiva za vse ljudi in ki hkrati zagotavlja 
varnost v letalskem prometu;

6. poziva države članice, naj uporabijo tehnologijo, ki je najmanj škodljiva za zdravje 
ljudi in ki nudi sprejemljive rešitve za pomisleke javnosti v zvezi z zasebnostjo;

7. ugotavlja, da se vrsta telesnih skenerjev, ki uporabljajo različne tehnologije, že 
uporablja, in meni, da je treba vsakega oceniti posebej; podpira mnenje Evropske 
komisije, izraženo v zadnjem sporočilu, da je mogoče skupno raven zaščite evropskih 
državljanov zagotoviti s tehničnimi standardi in pogoji delovanja, ki bi morali biti 
določeni v zakonodaji EU;

8. meni, da je z zdravstvenega vidika najvarnejša tehnologija, ki temelji na sistemih za 
slikanje z milimetrskimi pasivnimi valovi, ki ne oddajajo nikakršnih žarkov;

9. poziva Komisijo, naj predstavi predlog za pasivne skenerje, skupaj z oceno učinka 
uporabe te tehnologije na stroške, učinkovitost in spoštovanje dostojanstva v 
primerjavi z drugimi protiterorističnimi ukrepi;
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10. predlaga kot najprimernejšo rešitev – torej kot najboljši kompromis med verjetnostjo 
dobrega rezultata in tveganjem za zdravje ljudi – tisto, ki temelji na sistemih za 
slikanje z milimetrskimi aktivnimi valovi, ki uporablja neionizirajoče sevanje, za 
katerega velja, da ni škodljivo, če je izpostavljenost takemu slikanju pod mejami, 
določenimi v sedanji zakonodaji;

11. meni, da tehnologija, ki temelji na rentgenskih žarkih s povratnim sipanjem, oddaja 
majhno količino rentgenskih žarkov zato predlaga, naj se tej tehnologiji izogibamo, saj 
je jasno, da ima lahko vsako izpostavljanje še tako šibkem ionizirajočem sevanju 
dolgoročne posledice za zdravje zaradi kumulativnega efekta žarčenja;

12. zato poziva, naj se v primerih, ko se ne moremo izogniti uporabi rentgenskih žarkov s 
povratnim sipanjem, posebno obravnavajo potniki, ki so posebno občutljivi na 
ionizirajoče žarčenje (nosečnice, otroci, starejši in invalidi), ter meni, da je treba 
omogočiti tudi izjeme za osebe z vgrajenimi zdravstvenimi napravami (na primer 
ortopedskimi protezami, srčnimi spodbujevalniki in defribliratorji); 

13. poudarja, da tehnologija, ki temelji na slikanju z rentgenskimi žarki, oddaja veliko 
količino teh žarkov, zato je treba izključiti možnost njene uporabe za slikanje v zvezi z 
letalsko varnostjo;

14. poziva države članice, naj ob upoštevanju novih znanstvenih dognanj redno preverjajo 
dolgoročne učinke izpostavljenosti telesnim skenerjem ter njihovo pravilno 
namestitev, uporabo in delovanje;

15. zahteva, da morajo biti potniki primerno obveščeni o možnih posledicah za zdravje in 
tveganjih v zvezi z varnostnim skeniranjem in kasnejšim letenjem;

16. poziva države članice, naj potnikom podajo pomembne, celovite in jasne informacije o 
vseh vidikih uporabe telesnih skenerjev za varnostne namene;

17. poziva, naj bodo potniki, vse dokler obstajajo razumni dvomi glede varnosti telesnih 
skenerjev za zdravje ljudi, dovolj zgodaj obveščeni o skeniranju telesa, in naj se jim 
zagotovi resnična alternativa z možnostjo drugačne vrste pregleda;

18. poziva Komisijo, naj predlaga posebno usposabljanje za varnostno osebje, pristojno za 
uporabo telesnih skenerjev, ki upošteva vpliv na osebno dostojanstvo, zdravje in 
varstvo osebnih podatkov;

19. poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo kodeks ravnanja za uporabo 
varnostnih skenerjev, ki bo od letališč zahteval primerno izvajanje skeniranja, pri 
katerem se bo upoštevala zasebnost potnikov;

20. poziva zadevni sektor, naj v sodelovanju s Komisijo in državami članicami pripravi 
kodeks poklicne etike za osebe, ki so pristojne za uporabo telesnih skenerjev, ki 
upošteva najbolj ranljive osebe in delavce v tem sektorju, pravico do zasebnosti in 
osebnega dostojanstva ter zadevno zakonodajo o varstvu podatkov;

21. poziva Komisijo, naj po dveh letih predloži poročilo o stroških in koristih ter o vplivih 
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na zdravje;

22 poziva Komisijo, naj nemudoma predlaga pravni okvir za uporabo telesnih skenerjev 
na letališčih EU, ki bo v celoti upošteval temeljne pravice in obravnaval vprašanje 
zdravstvenih pomislekov.
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