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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1556/2008 af Johannes Koll, tysk statsborger, om kropsscannere i 
lufthavne

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer Europa-Parlamentet til at modvirke, at Kommissionen gennemfører 
sine planer med hensyn til kropsscannere i lufthavne. Andrageren betragter anvendelsen af 
sådanne scannere som en grov krænkelse af borgernes privatliv. Han betvivler, om fordelene 
ved scannerne opvejer den alvorlige krænkelse af folks privatliv. Han mener især, at det er 
uacceptabelt, at der ansættes privat personale i stedet for tjenestemænd til at betjene 
scannerne. Han spekulerer endvidere på, om der ikke også er sundhedsrisici forbundet med 
kropsscannere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. marts 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. juli 2009.

"Baggrund

"Kropsscannere er en teknologi, der er blevet udviklet for nylig som en metode til at 
undersøge, om personer medfører forbudte og farlige artikler på deres krop. Kropsscanneren 
viser et fantombillede af et menneskes krop, idet den ser tværs igennem klædningsstykker og 
kan identificere genstande med en bestemt masse og tæthed, der ikke udgør en del af 
påklædningen.

Kropsscannere er en af flere eksisterende tekniske muligheder for at garantere et højt 



PE427.110v02-00 2/6 CM\899816DA.doc

DA

sikkerhedsniveau i de europæiske lufthavne.

Efter anmodning fra Europa-Parlamentet af 26. oktober 2008 gennemfører Kommissionen en 
evaluering af de ufravigelige betingelser for at beskytte passagerernes og sundhed, såfremt 
denne teknologi vil blive anvendt til sikkerhedsscreening i europæiske lufthavne. Baggrunden 
for denne analyse er følgende.

Retsgrundlag

Sigtet med EU's lovgivning om flysikkerhed er at beskytte personer og ejendom i EU ved at 
forebygge ulovlige handlinger i den civile luftfart (f.eks. kidnapning af eller sabotage mod 
fly)1.

Screening af personer2 og bagage, inden disse kommer ind på lufthavnens sikkerhedsområde 
og går om bord på et fly, er et vigtigt middel i forbindelse med flysikkerheden for at kunne 
spore farlige artikler, der er forbudt i medfør af EU-bestemmelserne3.

På nuværende tidspunkt er kropsscannere ikke godkendt som et lovligt middel til screening af 
flypassagerer i medfør af gældende fællesskabsbestemmelser4. Derfor kan kropsscannere ikke 
systematisk erstatte de øvrige anerkendte metoder til screening, dvs. manuelt eftersyn eller 
metaldetektorkarme suppleret med kontinuerligt manuelt eftersyn af et mindsteantal 
passagerer samt manuelt eftersyn af alle passagerer, som udløser en alarm5.

Tilføjelse af kropsscannere til listen over godkendte metoder og teknologier, som kan 
anvendes til screening af personer i lufthavne, forudsætter en kommissionsafgørelse, der skal 
vedtages af medlemsstaterne og af Europa-Parlamentet6. Der kan derefter indføres 
gennemførelseslovgivning7 med henblik på en yderligere præcisering af krav og procedurer i 
forbindelse med screeningen for således at sikre overholdelsen af de overordnede principper 
                                               
1 Senest den 29. april 2010 vil Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 af 16. december 
2002 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart (EFT L 355 af 30.12.2001, s. 
1) være helt afløst af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles 
bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (EUT L 
97 af 9.4.2008, s. 72). Der henvises i evalueringen til stadighed til den retlige situation for så vidt angår 
luftfartssikkerhed, der vil være fuldt ud gældende fra den 29. april 2010, som anses for at være mere relevant for 
diskussionen om den eventuelle anvendelse af scannere som teknologi til screening, da den nuværende retlige 
situation da ikke længere vil være aktuel.
2 Passagerer og andre (ansatte i lufthavne, flyselskaber, luftfragtselskaber og serviceleverandører samt politi og 
andre offentligt ansatte). Der kan indføres undtagelser i klart definerede situationer.
3 Kommissionens forordning (EF) nr. 820/2008 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles 
normer for luftfartssikkerhed (EUT L 221 af 19.8.2008, s. 8) skal afløses af Kommissionens forordning nr. 
272/2009 af 2. april 2009, som supplerer de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som 
fastlagt i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 (EUT L 91 af 3.4.2009, s. 7) og 
yderligere gennemførelsesforordninger, der endnu ikke er vedtaget.
4 Der kan gennemføres tidsbegrænsede undersøgelser med henblik på evaluering af metoder til screening med 
anvendelse af ny tilgængelig teknologi i henhold til såvel eksisterende (artikel 4 i Kommissionens forordning 
(EF) nr. 820/2008) og ny lovgivning (Kommissionens forordning (EF) nr.272/2009).
5 Afsnit A i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2009 tillader fremover brug af følgende metoder 
til screening af personer, enten enkeltvis eller i kombination, som primært eller sekundært middel: manuelt
eftersyn; metaldetektorkarme; håndholdte metaldetektorer; bombehunde og spordetektionsudstyr. Kravene og 
procedurerne vil være omfattet af gennemførelseslovgivning, der skal vedtages af Kommissionen, så den kan 
træde i kraft den 29. april 2010.
6 Artikel 19, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008) (komitologiproceduren med EP-kontrol).
7 Artikel 19, stk. 2, i forordning (EF) nr. 300/2008) (komitologiproceduren med EP-kontrol).
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for beskyttelse af menneskerettighederne, privatlivets fred, den personlige værdighed og data.

Den konkrete baggrund

Med henblik på gennemførelse af den krævede screening af passagerer foretages der 
systematisk screening af personer og deres håndbagage på de områder i lufthavnen, som alle 
passagerer skal igennem for at få adgang til det security-beskyttede område i en lufthavn 
(generel screening) eller i et fly (gate screening).

Den screening, som i almindelighed foretages på nuværende tidspunkt, består af tre dele:
Passagererne anmodes om at møde op og forevise deres bagage på en måde, som er 
hensigtsmæssig for, at screeningen kan gennemføres på en tilfredsstillende og 
resultatorienteret måde1. Mens håndbagagen screenes separat2, skal passagererne3 normalt 
passere gennem metaldetektorkarme, hvad der skulle sikre, at skydevåben og knive (samt 
andre forbudte genstande af metal) kan spores. Herefter skal et mindsteantal passagerer 
udvælges tilfældigt for at blive underkastet et manuelt eftersyn.

Desværre er manuelt eftersyn af passagerer hverken populært blandt passagererne eller 
sikkerhedspersonalet, og antallet af afsløringer er ikke altid tilfredsstillende4. Generelt er 
manuelt eftersyn ikke den optimale løsning for sporing af forbudte artikler, som er skjult på 
personer.

Kropsscannere

Kropsscannerne er i løbet af de sidste fem år blevet udviklet som et middel til at spore ikke 
angivne forbudte artikler af metal eller andre materialer, der transporteres på eller nær en 
persons krop.

Screeningen skal vare flere sekunder, for at apparatet kan tage et billede. Det fremkomne foto 
er uskarpt og ligner med den mest tilgængelige teknologi et negativ. For at en person skal 
kunne scannes med en kropsscanner, skal den pågældende stå stille i nogle sekunder, enten 
inde i selve kropsscanneren (der er på størrelse med en telefonboks) eller direkte foran 
scanneren.

De udvikles forskellige former for teknologi til brug i kropsscannerne. De mest avancerede 
teknologier er:

- millimeterbølge, der anvender radiobølger
- backscatter, der anvender lavenergi-røntgenstråler
- terahertz-stråler, som i det elektromagnetiske spektrum befinder sig mellem infrarødt 

lys og mikrobølger.

Termen kropsscanner anvendes som fælles betegnelse for disse forskellige teknologier. Det er 

                                               
1 Punkt 4.3.3. i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 820/2008 skal erstattes pr. 29. april 2009 af den 
nye gennemførelsesforordning, der endnu ikke er blevet vedtaget.
2 Punkt 4.3.1 og 2. i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 820/2008 skal erstattes pr. 29. april 2009 af 
den nye gennemførelsesforordning, der endnu ikke er blevet vedtaget.
3 Punkt 4.1 i bilaget til forordning (EF) nr. 2320/2002 skal erstattes fuldt ud pr. 29. april 2010 med forordning 
(EF) nr. 300/2008.
4 Ifølge undersøgelser foretaget af Kommissionen i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2320/2002, 
som erstattes helt pr. 29. april 2010 af forordning (EF) nr. 300/2008.
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opfattelsen, at kun de større lufthavne vil overveje at gøre brug af kropsscannere, da der er 
tale om store og temmelig kostbare apparater.

Med hensyn til sundheden har nationale undersøgelser vist, at millimeterbølger ikke giver 
anledning til bekymring1 Eksponering for stråler fra backscatter-teknologien skønnes at svare 
til ganske få procent af en dosis af den naturlige ioniserende stråling, som passagererne 
udsættes for på flyvninger over længere strækninger. Anvendelsen af dette udstyr er omfattet 
af kravene i Euratom-lovgivningen om beskyttelse mod stråling, især bestemmelserne i 
Rådets direktiv 96/29/Euratom2 i forbindelse med begrundelsen af en sådan praksis, inden den 
indføres. I nogle medlemsstater er bevidst eksponering af mennesker for ioniserende stråling 
kun tilladt i medicinsk øjemed, hvad der indebærer, at der i forbindelse med sikkerhedskontrol 
ikke må benyttes kropsscannere, der anvender stråling. Terahertz-teknologien forventes at 
kunne gennemlyse bevægelige mål, men er endnu ikke tilstrækkeligt egnede til screening af 
passagerer.

Hvad beskyttelsen af privatlivets fred angår, er det udelukkende sikkerhedspersonalet, der kan 
få adgang til billederne fra kropscannerne, ligesom billederne ikke må indgå i arkiver.

Kommissionens bemærkninger til andragendet

Kombinationen af metaldetektorer og manuelt eftersyn er på nuværende tidspunkt de bedste 
metoder til at afsløre forbudte genstande, selv om de ikke er optimale. Kropsscannere er i 
stand til at spore enhver genstand, der er skjult på et menneskes krop eller i og under tøjet 
med en vis grad af pålidelighed og præcision. EU-lovgivningen om flysikkerhed tager 
udgangspunkt i det permanente behov for at tilpasse metoder og teknologier til nye trusler og 
udarbejdelse af risikoevalueringer.

Den 5. september 2008 forelagde Kommissionen derfor – på baggrund af en positiv 
afstemning i luftfartssikkerhedsudvalget den 9.-10. juli 2008, hvor medlemsstaternes 
repræsentanter deltog – et forslag til forordning, som bl.a. ville tillade, at kropsscannere kunne 
tilføjes listen over anerkendte screeningmetoder. Den 23. oktober 2008 vedtog Europa-
Parlamentet en beslutning om indvirkningen af luftfartssikkerhedsforanstaltninger og 
bodyscannere på menneskerettighederne, privatlivets fred, den personlige værdighed og 
databeskyttelse3 med krav om en grundig evaluering af situationen.

Som reaktion herpå nedsatte Kommissionen en task force med de interesserede parter, der 
trådte sammen i december, og i første kvartal af 2009 fandt der en offentlig høring sted. Den 
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, artikel 29-arbejdsgruppen og Agenturet for 
Grundlæggende Rettigheder er blevet anmodet om at afgive udtalelse til Kommissionen om 
brugen af kropsscannere i lufthavne.

                                               
1 De benyttede radiobølger svarer til 0,01 % af den tilladte dosis for mobiltelefoner.
2 Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til 
beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende 
stråling (EFT L af 29.6.1996, s. 1.).
3 I Europa-Parlamentets beslutning (2008)0521) blev Kommissionen opfordret til: At foretage en evaluering af 
indvirkningen for de grundlæggende rettigheder, høre Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 
(EDPS), artikel 29-arbejdsgruppen og Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, foretage en videnskabelig og 
lægelig undersøgelse af sådanne teknologiers mulige indvirkning på sundheden, foretage en økonomisk og 
kommerciel undersøgelse samt en cost-benefit-analyse af virkningerne.
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Konklusion

Kommissionen forstår fuldt ud de bekymringer, som borgerne, i dette tilfælde andrageren, 
nærer på grund af brugen af kropsscannere i lufthavne.

Kropsscannere er en af metoderne til at screene personer i lufthavne. Kommissionen foretager 
for øjeblikket en høring om virkningerne af brugen af kropsscannere som led i flysikkerhed 
for menneskerettigheder som privatlivets fred, den personlige værdighed, databeskyttelsen og 
sundheden for at kunne tage stilling til, om kropsscannere bør tillades til screening af personer 
i lufthavne, i bekræftende fald på hvilke betingelser (f.eks. fjernanalyse af billeder foretaget af 
personer af samme køn som de passagerer, der screenes). Der gennemføres grundige høringer, 
for at der fuldt ud kan tages hensyn til Europa-Parlamentets ønsker.

Når evalueringen er afsluttet, vil Kommissionen stille forslag til passende foranstaltninger."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 20. april 2012.

”Kommissionens bemærkninger

I november 2011 vedtog Kommissionen lovgivning (forordning 1141/2012 og 1147/20111), 
der tillader lufthavnsforvaltere og medlemsstater at anvende sikkerhedsscannere, som ikke 
benytter ioniserende stråling, hvis teknologien bidrager til at levere effektiv og bæredygtig 
sikkerhedskontrol i en given lufthavn, i fuld overensstemmelse med de grundlæggende 
rettigheder.

Den nye EU-lovgivning pålægger ikke anvendelsen af sikkerhedsscannere, og medlemsstater 
og lufthavne kan vælge at anvende dem eller lade være. Men hvis sikkerhedsscannere 
anvendes, skal de overholde de operationelle betingelser og præstationsstandarder, der er 
fastsat på EU-plan. 

Sikkerhedsscannere er kun tilladt i overensstemmelse med minimumsbetingelser, såsom for 
eksempel: Sikkerhedsscannere må ikke opbevare, beholde, kopiere, printe eller hente billeder; 
enhver uautoriseret adgang eller brug af billeder er forbudt og bør forhindres; den person som 
analysere billedet bør være på et separat område. Passagerer skal informeres, om under hvilke 
forhold kontrollen med sikkerhedsscanneren udføres. Passagerer gives ret til at fravælge 
kontrol med scannere og være genstand for en alternativ metode for screening. 

Kommissionen har også taget meget alvorligt hensyn til borgernes sundhed og sikkerhed. Der 
kan derfor på nuværende tidspunkt kun anvendes sikkerhedsscannere, som ikke benytter 
røntgenteknologi i EU-lufthavne. Kommissionen har anmodet en uafhængig gruppe af 
eksperter, Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede sundhedsrisici 
(VKNNPS), om yderligere at vurdere de mulige indvirkninger på menneskers sundhed ved 
anvendelse af sikkerhedsscannere, som benytter ioniserende bestråling. VKNNPS' vurdering 
forventes i foråret 2012.
                                               
1 Kommissionens forordning 1141/2011 af 10. november 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 272/2009, som 
supplerer de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed med hensyn til brug af sikkerhedsscannere 
i EU-lufthavne, EUT L 293 af 11. november 2011, og Kommissionens gennemførelsesforordning 1147/2011 af 
11. november 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 185/2010 om gennemførelse af grundlæggende fælles 
normer for luftfartssikkerhed med hensyn til brugen af sikkerhedsscannere i EU-lufthavne, EUT L 294 af 12. 
november 2011.
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Kombinationen af metaldetektorer og manuelt eftersyn er på nuværende tidspunkt den mest 
almindelige metode til at afsløre forbudte genstande på personer. Sikkerhedsscannere giver en 
yderligere screening-metode til at påvise skjulte genstande på en persons krop med en høj 
grad af pålidelighed og præcision, herunder ikke-metaliske trusler, såsom sprængstoffer.

Kommissionen har i sin meddelelse (COM/2010/3111) og i den konsekvensanalyse, der følger 
med til lovgivningen om sikkerhedsscannere vurderet alle udestående spørgsmål i forbindelse 
med brug af disse.

Konklusion

Kommissionen forstår fuldt ud borgernes bekymringer over brugen af sikkerhedsscannere i 
lufthavne. Den nye EU-lovgivning sikrer, at scannere kun anvendes under strenge betingelser 
for at beskytte grundlæggende rettigheder og menneskers sundhed. 

Medlemsstater og lufthavne kan på nuværende tidspunkt selv bestemme, om de vil bruge 
sikkerhedsscannere, der ikke er baseret på røntgenteknologi i deres lufthavne. Ved 
anvendelsen af sikkerhedsscannere, skal de opfylde de operationelle betingelser og 
præstationsstandarder på EU-plan. De skal give passagererne mulighed for at vælge en 
alternativ metode.”

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


