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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 anser att den idealiska lösningen i hälsohänseende vore att använda 
teknik som bygger på system för bildbehandling genom passiva millimetervågor som inte 
avger någon strålning.

2. Europaparlamentet anser att den lämpligaste lösningen 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.

3. Europaparlamentet påpekar att teknik som baseras på återspridning av röntgenstrålar 
avger en låg dos röntgenstrålar. 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. Parlamentet föreslår därför att man ska undvika sådan teknik, eller 
åtminstone säkerställa att personalen inom branschen och passagerarna utsätts för lägsta 
möjliga exponering.

4. 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.

5. Europaparlamentet begär att man i samband med kroppsskanning med röntgenteknik 
(punkt 3) vidtar särskilda säkerhetsåtgärder för passagerare som är känsliga för 
joniserande strålning (till exempel gravida kvinnor och barn). Dessutom måste man 
undanta personer med implanterade medicinska apparater (till exempel pacemakrar och 
defibrillatorer).

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att regelbundet bedöma följderna av 
exponering för kroppsskannrar och kontrollera att apparaturen är korrekt installerad samt 
att den används korrekt och fungerar väl.


