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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för transport och 
turism att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att vissa medlemsstater och flygplatsmyndigheter använder 
kroppsskannrar i allt större utsträckning i tron att dessa kan öka säkerhetspersonalens 
möjligheter att upptäcka förbjudna föremål såsom sprängämnen i flytande form eller av 
plast, som inte kan upptäckas med hjälp av dagens metalldetektorer, samt göra att 
passagerarna inte behöver utsättas för besvärande och förnedrande kroppsvisiteringar.

2. Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaterna har juridisk rätt att insistera på att 
kroppsskannrar ska användas när de anser att detta kommer att öka säkerheten utöver 
kraven i EU-lagstiftningen eller i samband med tester. Parlamentet tror att de pågående 
testerna i Finland, Frankrike, Nederländerna, Italien och Förenade kungariket kommer att 
bidra med information som kommissionen kan dra nytta av för att ta fram standarder för 
bästa praxis på EU-nivå när det gäller reglering och uppförandekoder som skyddar
personuppgifter och människors hälsa.

3. Europaparlamentet noterar kommissionens meddelande av den 15 juni 2010 om 
användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser, KOM(2010)0311, och de slutsatser 
och rekommendationer som det innehåller.

4. Europaparlamentet inser vikten av säkerhetsskannrar som ett extra verktyg för att skydda 
den resande allmänheten, men betonar att ett gott utnyttjande av underrättelseuppgifter 
mellan länderna, övervakning av centrala bokningssystem och passagerarprofilering är av 
grundläggande betydelse för att man ska kunna identifiera potentiella terroristhot.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för nästa ramprogram för 
forskning undersöka möjligheten att använda teknik som är helt ofarlig för alla delar av 
befolkningen samtidigt som den gör att man kan upprätthålla en god flygsäkerhet.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda den teknik som är minst 
skadlig för människors hälsa och som ger acceptabla svar på allmänhetens oro när det 
gäller den personliga integriteten.

7. Europaparlamentet konstaterar att ett antal kroppsskannrar som bygger på olika tekniker 
redan är i drift. Parlamentet anser att varje skannertyp måste bedömas för sig och stöder 
den åsikt som kommissionen nyligen uttryckt i ett meddelande, det vill säga att en 
gemensam skyddsnivå för EU-medborgarna skulle kunna uppnås genom tekniska 
standarder och driftsförhållanden som fastställs i EU-lagstiftning.

8. Europaparlamentet anser att det säkraste alternativet ur medicinsk synvinkel vore att 
använda teknik som bygger på system för bildbehandling genom passiva millimetervågor,
som inte avger någon strålning.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om användning av 
passiva skannrar, tillsammans med en konsekvensbedömning av kostnaderna, 
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effektiviteten och integritetsskyddet vid användningen av denna teknik jämfört med andra 
antiterroråtgärder.

10. Europaparlamentet anser att den lämpligaste lösningen – det vill säga den bästa 
kompromissen mellan ett tillförlitligt resultat och risken för människors hälsa – är att man 
nyttjar system för bildbehandling genom aktiva millimetervågor som använder 
icke-joniserande strålning, vilken betraktas som ofarlig om exponeringen inte överstiger 
vissa gränsvärden som specificeras i gällande lagstiftning.

11. Europaparlamentet påpekar att teknik som baseras på återspridning av röntgenstrålar 
avger en låg dos röntgenstrålar och föreslår därför att man undviker sådan teknik,
eftersom det är uppenbart att all exponering för joniserande strålning, hur låg den än är,
kan påverka hälsan på längre sikt på grund av strålningens kumulativa effekter.

12. Europaparlamentet begär att man i fall då användning av teknik som baseras på 
återspridning av röntgenstrålar inte kan undvikas vidtar särskilda åtgärder för passagerare 
som är känsliga för joniserande strålning (till exempel gravida kvinnor, barn, äldre och 
personer med funktionshinder), och anser att man måste undanta personer med 
implanterade medicinska apparater (till exempel ortopediska proteser, pacemakrar och 
defibrillatorer).

13. Europaparlamentet understryker att teknik som bygger på röntgenbilder avger en hög dos 
röntgenstrålar och därför inte bör användas för systematisk screening i samband med 
säkerhetskontroller på flygplatser.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att regelbundet bedöma de långsiktiga 
följderna av exponering för kroppsskannrar med hänsyn till den vetenskapliga 
utvecklingen samt att kontrollera att apparaturen är korrekt installerad och att den används 
korrekt och fungerar väl.

15. Europaparlamentet begär att passagerarna informeras på ett lämpligt sätt om både 
kroppsskanningens och den därpå följande flygresans eventuella påverkan på hälsan.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge passagerarna adekvat, fullständig 
och tydlig information om alla aspekter av användningen av kroppsskannrar inom 
flygsäkerheten.

17. Europaparlamentet begär att passagerarna, så länge det kvarstår berättigade tvivel kring 
kroppsskannrarnas ofarlighet för människors hälsa, informeras med tillräckligt god 
framförhållning om att de kommer att genomgå en kroppsskanning, varvid det måste vara 
möjligt att istället genomgå en annan typ av kontroll.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå att den säkerhetspersonal som 
ansvarar för användningen av kroppsskannrar får genomgå särskild fortbildning, där 
hänsyn tas till inverkan på den personliga integriteten, hälsan och skyddet av 
personuppgifter.
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19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna ta 
fram en uppförandekod för användningen av säkerhetsskannrar, enligt vilken flygplatserna 
ska genomföra skanningen med respekt för passagerarnas personliga integritet.

20. Europaparlamentet uppmanar branschen att i samarbete med kommissionen och 
medlemsstaterna utarbeta en etisk uppförandekod för den personal som handhar 
kroppsskannrarna, där hänsyn tas till de känsligaste personerna och personalen inom 
branschen, rätten till personlig integritet och värdighet samt gällande lagstiftning om 
uppgiftsskydd.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att efter två år lägga fram en rapport om 
kostnads-/nytto-förhållandet samt om hälsopåverkan.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål lägga fram ett förslag till 
rättslig ram om användningen av kroppsskannrar på EU:s flygplatser, där full respekt tas 
till grundläggande rättigheter och där hälsofrågan beaktas.
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