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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1556/2008 , внесена от Johannes Koll, с германско гражданство, 
относно скенерите за проверка на пътници на летищата

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да разубеди Комисията от 
намерението й да въведе скенери за проверка на пътниците на летищата. Вносителят 
смята, че употребата на такива скенери представлява грубо нарушение на личните 
права на гражданите. Той се съмнява, че предимствата, свързани с употребата на такива 
скенери, оправдават сериозното нарушение на личните права на хората. Вносителят 
намира за неприемливо назначаването на частен персонал за работа със скенерите, 
вместо това да се прави от длъжностни лица. Той също така се опасява от евентуален 
здравен риск, който би могъл да бъде свързан с тези скенери.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 март 2009 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 7 юли 2009 г.

Контекст

Скенерите за проверка на хора представляват технология, която беше развита наскоро 
като средство за осъществяване на проверка за забранени опасни предмети, носени в 
близост до тялото.  Тя предоставя смътно изображение на тялото, като "прониква" през 
дрехите и идентифицира предмети с определена маса и плътност, които не са част от
тях.
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Скенерите за проверка на хора са едно от възможните технически решения, целящи 
поддържане на висока степен на сигурност на европейските летища.

По искане на Европейския парламент от 26 октомври 2008 г. Комисията прави оценка 
на задължителните условия относно начините за гарантиране на неприкосновеността на 
личната сфера и здравето на пътниците в случай, че  тази технология бъде използвана в 
европейските летища за целите на проверките за сигурност. Настоящият анализ е 
направен в рамките на представения по-долу контекст.

Правен контекст

Целта на законодателството на ЕС в областта на сигурността на въздухоплаването е 
защитата на лица и стоки в рамките на Европейския съюз чрез предотвратяване на 
актове на незаконна намеса в гражданското въздухоплаване (напр. отвличане или 
саботиране на въздухоплавателно средство). 1

Важно средство за гарантиране на сигурността на въздухоплаването е проверката на 
лица2 и багаж преди тяхното навлизане в зоните с ограничен достъп и качване на борда 
на въздухоплавателно средство, с цел разкриване на опасни предмети, забранени от 
европейското законодателство3.

Понастоящем скенерите за проверка на хора не са признато средство за проверка на 
използващите въздушния транспорт пътници, позволено от действащото 
законодателство на ЕС.4 В този смисъл, те не могат да заменят систематично нито един 
от признатите методи на проверка, сред които са ръчното претърсване или 
стационарните детектори за метал, последвани от продължително ръчно претърсване на 
случайна основа на минимален брой пътници и ръчно претърсване на всички пътници, 

                                               
1Най-късно на 29.4.2010 г. Регламент (ЕО) № 2320/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 16 
декември 2002 година относно създаване на общи правила за сигурността на гражданското 
въздухоплаване (ОВ L 355, 30.12.2002 г., стр.1) ще бъде напълно заменен с Регламент (ЕО) № 300/2008 
на Европейския парламент и на Съвета  относно общите правила в областта на сигурността на 
гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 72). 
Настоящата оценка се позовава на правното положение относно сигурността на въздухоплаването, 
приложимо в пълна степен от 29.4.2010 г., което се счита за по-съществено с оглед на дискусията 
относно евентуалното използване на скенери за проверка на хора като технология за проверка, тъй като 
текущото правно положение ще спре да бъде валидно до посочения момент.
2Пътници и лица, които не са пътници (летищен персонал, персонал на въздушните превозвачи, на 
операторите на въздушни товарни превози или доставчиците на услуги, както и силите на реда или други 
държавни служители). Изключения може да се прилагат в някои ясно дефинирани ситуации.
3Регламент (ЕО) № 820/2008 на Комисията за установяване на допълнителни мерки за прилагането на 
общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването (ОВ L 221, 19.8.2008 г., стр. 8), която ще 
бъде заменена с Регламент (ЕО) № 272/2009 на Комисията от 2 април 2009 година за допълване на 
общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, предвидени в приложението 
към Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 91, 3.4.2009 г., стр. 7), и 
други регламенти за прилагане, които предстои да се приемат.
4Както съществуващото (член 4 от Регламент (ЕО) № 820/2008 на Комисията), така и новото 
законодателство (Регламент (ЕО) № 272/2009 на Комисията) допускат периоди на изпитване, за да се 
оценят методите на проверка, при които се прилагат съвсем нови технологии.
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предизвикали безпокойство.1

Добавянето на скенерите за проверка на хора към списъка с допустими методи и 
технологии за проверка на хора на летищата изисква решение на Комисията, което 
трябва да се приеме от държавите-членки и Европейския парламент.2 След това може 
да се приеме законодателство по прилагането3, с което да се уточнят допълнително 
изискванията и процедурите за извършване на проверка, и така да се гарантира 
спазване на общите принципи относно защитата на правата на човека, личния живот, 
достойнство и данни.

Практически контекст

С цел осъществяване на необходимите проверки, проверките на хора и техния личен 
багаж се осъществяват систематично на определени пунктове в рамките на летищата, 
през които всеки пътник трябва да премине, за да навлезе в зоната с ограничен достъп 
(обща проверка) или за да се качи на борда на въздухоплавателно средство (проверка на 
изхода).

Обичайно прилаганите на такива пунктове методи на проверка са тристранни: от 
пътниците се изисква да се представят и да представят своя багаж по начин, който е 
най-подходящ с оглед на извършването на проверката по задоволителен и ефективен 
начин4. Докато ръчният багаж подлежи на отделна проверка5, пътниците6 обикновено 
преминават през стационарни детектори за метал, които следва да гарантират 
възможността за откриване на огнестрелно оръжие и ножове (и други забранени 
предмети, изработени от метал). Минимален дял от пътниците след това се избират на 
случайна основа и се подлагат на ръчно претърсване.

За съжаление ръчното претърсване на пътници не е популярно нито сред пътниците, 
нито сред персонала по сигурността, а процентът на разкриваемост не винаги е 
задоволителен7. Като цяло, ръчното претърсване не е оптимално решение във връзка с 
                                               
1В бъдеще Раздел А от приложението към Регламент (ЕО) № 272/2009 на Комисията предвижда при 
проверката на лица да се използват следните методи, поединично или в комбинация, като основно или 
второстепенно средство: ръчно претърсване; стационарни детектори за метал (WTMD); ръчни 
детектори за метал (HHMD); кучета за откриване на експлозив; оборудване за откриване на следи от 
експлозив (ООЕ). Изискванията и процедурите ще бъдат предмет на законодателство по прилагането, 
което ще се приеме от Комисията, така че да може да се прилага от 29 април 2010 г.
2Член 19, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008 (процедура по комитология с упражняване на 
контрол от ЕП)
3 Член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 300/2008 (процедура по комитология с информиране на ЕП)
4 Точка 4.3.3 от приложението към Регламент (EО) № 820/2008 на Комисията, който считано от 29.4.2009 
г. ще се замени с нов(и) регламент(и) по прилагането, който (които) предстои да се приеме(ат).
5 Точки 4.3.1 и 2 от приложението към Регламент (EО) № 820/2008 на Комисията, който считано от 
29.04.10 ще се замени с нов(и) регламент(и) по прилагането, който (които) предстои да се приеме(ат).
6 Точка 4.1 от приложението към Регламент (ЕО) № 2320/2002, който ще бъде напълно заменен с 
Регламент (ЕО) № 300/2008, считано от 29.4.2010 г.
7Според инспекциите, предприети от Комисията в съответствие с член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 2320/2002, който ще бъде напълно заменен с Регламент (ЕО) № 300/2008, считано от 29.4.2010 г.
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разкриването на забранени предмети, които дадено лице е скрило у себе си. 

Скенери за проверка на хора

През последните пет години скенерите за проверка на хора бяха разработени като 
начин за откриване на недекларирани забранени предмети - както метални, така и 
неметални, които лица носят върху тялото си или в близост до него.

Процедурата на проверка продължава няколко секунди, през които в апарата се 
получава  изображение. Полученото изображение е тъмно и, въз основа на 
използваните налични технологии, наподобява фотографски негатив. За да може да 
бъде проверено от скенер, дадено лице трябва да застане неподвижно в продължение на 
няколко секунди или в самия скенер (който представлява апарат с размер на телефонна 
кабина) или непосредствено пред него.

Разработват се различни технологии на скенери за проверка на хора. Най-
напредничавите сред тях са:

- "милиметрова вълна", при която се използват радиовълни;
- "обратно отразено разсейване" (backscatter), при което се използват нискоенергийни 

рентгенови лъчи;
- "Т-лъчи", при които се използва терахерцовата радиация, която в електромагнитния 

спектър е нещо средно между инфрачервените лъчи и микровълните; 

Терминът "скенер за проверка на хора" е с генеричен характер и обхваща всички тези 
различни технологии. Очаква се единствено големи летища да предвидят използването 
на такива скенери, тъй като те са обемни и доста скъпи.

Във връзка със здравето, националните проучвания показаха, че милиметровите вълни 
като технология не представляват основание за безпокойство1. Рентгеновото облъчване 
при технологията на обратно отразеното разсейване (backscatter) се счита еквивалентно 
на няколко процента от дозата естествена йонизираща радиация, погълната от пътник 
по време на дълъг полет. Тази техника подлежи на изискванията на законодателството 
на Евратом относно радиационната защита, в частност разпоредбите на Директива 
96/29/ЕВРАТОМ2 на Съвета във връзка с обосновката за такава практика, преди тя да 
бъде приета. В някои държави-членки целенасоченото облъчване на хора с йонизираща 
радиация е единствено допустимо за медицински цели, като това изключва 
използването на рентгенови скенери за проверка на хора със свързани със сигурността 
цели. Очаква се терахерцовата технология да може да проверява движещи се обекти, но 
все още не е достатъчно пригодна за проверката на пътници. 

По отношение на защитата на личната сфера, никой освен персонала по сигурността не 
бива в никакъв момент да има достъп до изображения, получени при проверката със 
                                               
1използваните радиовълни са еквивалентни на 0,01% от допустимата доза за мобилните телефони 
2Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 година относно постановяване на основните норми 
на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от 
йонизиращото лъчение (OВ L 159, 29.6.1996 г., стр.1)
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скенер, а съответните изображения не бива да се съхраняват в архив. 

Становище на Комисията относно петицията

Съчетаването на детектори за метал с ръчно претърсване понастоящем е най-добрият 
начин за откриване на скрити забранени предмети, макар и не оптимален. Скенерите за 
проверка на хора могат да открият предмет, скрит върху тялото на човек, в дрехите му 
или под тях с голяма надеждност и точност. Европейското законодателство в областта 
на сигурността на въздухоплаването се основава на постоянната необходимост от 
адаптиране на методи и технологии към новите заплахи и оценките за нарастване на 
риска.
На 5 септември 2008 г., въз основа на положителния вот на представителите на 
държавите-членки в комитета по авиационна сигурност от 9/10.7.2008 г., Комисията 
предложи на Съвета и Европейския парламент проект на регламент, който допуска, 
наред с другото, скенерите за проверка на хора да се добавят към списъка с допустими 
методи за проверка. На 23 октомври 2008 г. Европейският парламент прие резолюция 
относно въздействието на мерките за безопасност на въздухоплаването и на скенерите 
за проверка на хора върху правата на човека, правото на личен живот, личното 
достойнство и защитата на личните данни1, с която изисква по-задълбочена оценка на 
положението.
В отговор на това Комисията организира работна група със заинтересовани участници, 
които се срещнаха през месец декември на миналата година, и обществена 
консултация, начало на която беше поставено през първото тримесечие на 2009 г. 
Европейският надзорен орган по защита на данните, работната група по член 29 и 
Агенцията за основните права бяха помолени да представят пред Комисията своите 
становища относно използването на скенери за проверка на хора в летищата.

Заключение

Комисията напълно разбира безпокойството на гражданите, в частност на вносителя на 
петицията, във връзка с използването на скенери за проверка на хора в летищата.

Действително, един от възможните методи за проверка на пътниците в летищата е 
използването на скенери. За да вземе решение относно това дали скенерите следва да 
бъдат разрешени като метод за проверка на лица в летищата и ако да, при какви 
условия (например, анализ от дистанция на получените изображения, заснети от лица 
от същия пол като проверявания пътник), Комисията провежда консултация относно 
въздействието на използването на скенери за проверка на хора в областта на 
сигурността на въздухоплаването върху правата  на човека, като например 
неприкосновеността на личната сфера, личното достойнство, защитата на данните и 
здравето. Предприети са широкообхватни консултации, за да се вземе предвид в пълна 
степен загрижеността на Европейския парламент.

                                               
1В своята резолюция (2008)0521 ЕП изиска от Комисията да: извърши оценка на въздействието върху 
основните права; проведе консултации с ЕНОЗД, Работната група по член 29 и Агенцията за основните 
права;  представи научна и медицинска оценка на възможното въздействие на такива технологии върху 
здравето на хората; направи оценка на икономическото и търговското въздействие на предложената 
мярка и на съотношението разходи-ползи.
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След като приключи с оценката си, Европейската комисия ще предложи подходящи 
мерки, които да бъдат предприети.

4. (REV) Отговор от Комисията получен на 20 април 2012 г.

Коментари на Комисията

През ноември 2011 г. Комисията прие законодателство (Регламенти 1141/2012 и 
1147/20111), което позволява на управителите на летища и на държавите членки да 
прилагат скенери за целите на сигурността, които не използват йонизираща радиация, 
ако се счита, че тази технология помага за постигането на ефективен и устойчив 
контрол на сигурността на дадено летище, при пълно зачитане на основните права.

Новото законодателство на ЕС не налага използването на скенери за целите на 
сигурността, а държавите членки и летищата могат да решат дали да ги използват. При 
все това, ако такива скенери се използват, те трябва да са в съответствие с 
експлоатационните условия и стандартите за функциониране на равнището на ЕС.

Скенерите за целите на сигурност са позволени единствено в съответствие с 
минимални условия, като например: скенерите да не съхраняват, задържат, копират, 
принтират или възстановяват образи; непозволеният достъп и използване на образ се 
забранява и се предотвратява; лицето, което преглежда и анализира образа, се намира 
на отделно място. Пътниците трябва да се информират за условията, при които се 
осъществява контролът от скенер за сигурност. Наред с това, пътниците имат право да 
откажат контрол със скенери и тогава подлежат на алтернативен метод на проверка.

Комисията взе сериозно под внимание здравето и безопасността на гражданите. Поради 
тази причина понастоящем на летищата на ЕС могат да се използват само скенери за 
сигурност, които не използват рентгенови лъчи като технология. Комисията изиска от 
независима група експерти, а именно Научния комитет по възникващи и 
идентифицирани нови здравни рискове, да направи по-нататъшна оценка на 
възможното въздействие на скенерите за сигурност, които използват йонизираща 
радиация, върху човешкото здраве. Становището на комитета се очаква през пролетта 
на 2012 г.

Съчетаването на метални детектори и ръчно претърсване понастоящем са най-често 
използването средство на местата за летищна проверка на сигурността с цел разкриване 
на скрити забранени вещи, носени от лица. Скенерите за сигурност предоставят 
допълнителен метод за проверка за разкриване на вещи, скрити върху тялото, с висока 

                                               
1 Регламент (ЕС) № 1141/2011 на Комисията от 10 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 272/2009 за допълване на общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, 
отнасящо се за използването в летищата на ЕС на скенери за целите на сигурността, OВ L 293 от 
11.11.2011 г., и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1147/2011 на Комисията от 11 ноември 2011 година за 
изменение на Регламент (ЕC) № 185/2010 за прилагане на общите основни стандарти за сигурност във 
гражданското въздухоплаване, във връзка с използването в летищата на ЕС на скенери за целите на 
сигурността, OВ, L 294 от 12.11.2011 г.
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степен на надеждност и точност, включително по отношение на неметални заплахи, 
като например експлозиви.

Комисията анализира всички оставащи въпроси, свързани с използването на скенери за 
сигурност, в своето съобщение относно скенерите за сигурност (COM/2010/311) и в 
оценката на въздействието, която съпровожда законодателството.1

Заключение

Европейската комисия напълно разбира загрижеността на гражданите относно 
използването на скенери за сигурност на летищата. Новото европейско законодателство 
гарантира, че скенерите се използват само при строги условия, целящи защитата на 
основните права и здравето на човека. 

Понастоящем държавите членки и летищата могат да решат дали да използват скенери 
за сигурност, които не се основават на рентгенова технология. Ако такива скенери се 
използват, те трябва да са в съответствие с експлоатационните условия и стандартите за 
функциониране на равнището на ЕС. Необходимо е пътниците да разполагат с 
възможността да изберат алтернативен метод на проверка.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0311:FIN:EN:PDF.


