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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. consideră că tehnologia bazată pe sisteme pasive de imagistică cu unde milimetrice, care 
nu emit radiații, reprezintă soluția cea mai adecvată pentru sănătate;

2. propune 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;

3. subliniază faptul că tehnologia bazată pe retrodifuziune de raze X emite o doză scăzută de 
raze X; consideră că 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; recomandă, astfel, evitarea acestei tehnologii sau, eventual, garantarea faptului 
că expunerea personalului și a pasagerilor va fi menținută la cel mai scăzut nivel posibil; 

4. subliniază faptul că imagistica bazată pe transmisie de raze X emite o doză mare de raze X 
și, prin urmare, nu trebuie luată în considerare pentru inspecția sistematică cu ocazia 
controalelor de securitate aeronautică;

5. solicită, în ceea ce privește scanerele corporale cu emisii de raze X (punctul 3), ca 
pasagerii sensibili la radiațiile ionizante (de exemplu, femeile însărcinate și copiii) să aibă 
parte de un tratament special; consideră, de asemenea, că este necesară acordarea de 
derogări pentru persoanele care au dispozitive medicale implantate (de exemplu, 
stimulatoare cardiace și defibrilatoare);

6. solicită statelor membre să controleze în mod regulat efectele expunerii la scanerele 
corporale și să verifice dacă instalarea, utilizarea și funcționarea acestor dispozitive 
corespund normelor în vigoare.


