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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Μεταφορών και Tουρισμού που είναι αρμόδια επί της ουσίας να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει, ως πιο κατάλληλη λύση για την υγεία, την τεχνολογία που βασίζεται σε 
συστήματα επεξεργασίας εικόνας ανενεργών χιλιοστομετρικών κυμάτων που δεν 
εκπέμπουν καμία ακτινοβολία·

2. προτείνει, ως την καταλληλότερη, τη λύση που βασίζεται σε συστήματα επεξεργασίας 
εικόνας ενεργών χιλιοστομετρικών κυμάτων, στο πλαίσιο της οποίας χρησιμοποιείται μη 
ιονίζουσα ακτινοβολία, η οποία θεωρείται αβλαβής εάν η έκθεση δεν υπερβαίνει τις 
οριακές τιμές που ορίζονται στη σημερινή νομοθεσία·

3. επισημαίνει ότι η τεχνολογία που βασίζεται στην οπισθοδιάχυση των ακτινών Χ εκπέμπει 
χαμηλή δόση ακτινών Χ· είναι προφανές ότι οιαδήποτε έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία, 
ακόμα και αν αυτή είναι χαμηλής ισχύος, μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
στην υγεία, λόγω του σωρευτικού αποτελέσματος των ακτινοβολιών· κατά συνέπεια, 
προτείνει να αποφεύγεται η χρήση αυτής της τεχνολογίας, ή, ενδεχομένως, να 
διασφαλιστεί ότι οι δόσεις στις οποίες εκτίθενται οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τομέα και 
οι επιβάτες θα είναι όσο το δυνατό πιο χαμηλές· 

4. υπογραμμίζει ότι η τεχνολογία που βασίζεται στις ακτινογραφίες εκπέμπει υψηλή δόση 
ακτινών Χ και επομένως δεν πρέπει να συζητείται το ενδεχόμενο χρήσης της για το 
συστηματικό έλεγχο στο πλαίσιο της εναέριας ασφάλειας·  

5. ζητεί, όσον αφορά τη χρήση σαρωτών σώματος με ακτίνες Χ (σημείο 3), να 
χρησιμοποιούνται ειδικές μέθοδοι, ιδίως για τους επιβάτες που είναι ευαίσθητοι στην 
ιονίζουσα ακτινοβολία (όπως για παράδειγμα οι έγκυοι και τα παιδιά)· επιπλέον, είναι 
αναγκαίο να προβλεφθούν εξαιρέσεις για τα άτομα με εμφυτευμένα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα (όπως για παράδειγμα βηματοδότες και απινιδωτές)·

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να παρακολουθούν σε τακτική βάση τις επιπτώσεις της έκθεσης 
στους σαρωτές σώματος και να ελέγχουν την ορθή εγκατάσταση, την ορθή χρήση και την 
ομαλή λειτουργία αυτών των συσκευών·


