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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą atkalbėti Komisiją, kad ši neįgyvendintų savo 
planų, susijusių su kūno skaitytuvų naudojimu oro uostuose. Tokį minėtų kūno skaitytuvų 
naudojimą peticijos pateikėjas laiko dideliu piliečių asmens privatumo pažeidimu. Jis abejoja, 
kad šių skaitytuvų nauda svarbiau nei sunkus žmonių asmens privatumo pažeidimas. O 
labiausiai, jo nuomone, nepriimtina tai, kad su kūno skaitytuvais skiriami dirbti ne pareigūnai, 
o privatus personalas. Be to, jis abejoja, ar naudojant kūno skaitytuvus nekils pavojus 
sveikatai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. liepos 7 d.

„Bendrosios aplinkybės

Kūno skaitytuvai – tai neseniai sukurta technologija, naudojama kaip priemonė nustatyti, ar 
asmenys prie kūno neturi draudžiamų pavojingų daiktų. Pateikiamas iliuzinis žmogaus kūno 
vaizdas, matomas per rūbus, ir atpažįstami tam tikros masės bei tankio daiktai, kuriuos galima 
atskirti nuo drabužių.

Kūno skaitytuvai yra vienas galimų techninių sprendimų aukšto lygio saugumui Europos oro 
uostuose užtikrinti.
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Europos Parlamento 2008 m. spalio 26 d. pateiktu prašymu Komisija įvertino sine qua non
sąlygas, kaip užtikrinti keleivių privatumą ir sveikatą, jei ši technologija bus naudojama 
saugumui Europos oro uostuose patikrinti. Ši analizė atliekama tokiomis aplinkybėmis.

Teisinės aplinkybės

ES aviacijos saugumo teisės aktais siekiama apsaugoti asmenis ir prekes Europos Sąjungoje 
užkertant kelią neteisėtiems veiksmams civiliniuose orlaiviuose (pvz., lėktuvo pagrobimui, 
diversijos aktui).1

Vienas svarbus aviacijos saugumo užtikrinimo būdas yra asmenų2 ir bagažo tikrinimas prieš 
jiems patenkant į riboto patekimo zonas oro uostuose ir lėktuvą siekiant aptikti Europos teisės 
aktais3 draudžiamus daiktus.

Šiuo metu kūno skaitytuvai nėra pripažinta oro transporto keleivių tikrinimo priemonė, 
leistina pagal galiojančius ES teisės aktus.4 Todėl nė vienas pripažintas tikrinimo būdas, 
būtent apieškojimas rankomis arba tikrinimas einant pro apsaugos vartus (stacionarius metalo 
detektorius), po to visada rankomis apieškant būtiniausią skaičių atsitiktinai pasirinktų 
keleivių ir rankomis apieškant visus keleivius, sukėlusius pavojaus signalą, negali būti 
sistemingai pakeistas kūno skaitytuvais.5

Kad kūno skaitytuvus būtų galima įtraukti į pripažintų metodų ir technologijų, naudojamų oro 
uostuose asmenims tikrinti, sąrašą, valstybės narės ir Europos Parlamentas turi patvirtinti 
Komisijos sprendimą.6 Po to gali būti priimami įgyvendinimo teisės aktai, kuriuose būtų 

                                               
1 Ne vėliau kaip 2010 m. balandžio 29 d. 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 2320/2002, nustatantis civilinės aviacijos saugumo bendrąsias taisykles (OL L 355, 2002 12 30, p. 1), 
bus visiškai pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos 
saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL L 97, 2008 4 9, p. 72). Šiame 
vertinime nurodyta teisinė padėtis, susijusi su aviacijos saugumu, visiškai taikoma nuo 2010 m. balandžio 29 d., 
laikoma svarbesne diskusijai dėl galimo kūno skaitytuvų, kaip tikrinimo technologijos, naudojimo, nes dabartinė 
teisinė padėtis iki tos dienos pasibaigs.
2 Keleiviai ir ne keleiviai (oro uostų darbuotojai, oro vežėjai, krovininio oro transporto bendrovės arba paslaugų 
teikėjai, policijos pajėgos ar kiti valstybės tarnautojai). Daugeliu apibrėžtų atvejų gali būti taikomos išimtys.
3 Komisijos reglamentas (EB) Nr. 820/2008, kuriuo nustatomos priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos 
saugumo standartams įgyvendinti (OL L 221, 2008 8 19, p. 8), pakeistinas 2009 m. balandžio 2 d. Komisijos 
reglamentu (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos 
priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (OL L 91, 2009 4 3, p. 7), ir 
tolesniais įgyvendinimo reglamentais, kurie dar turi būti priimti.
4 Ir esamuose (Komisijos reglamento (EB) Nr. 820/2008 4 straipsnis), ir naujuose teisės aktuose (Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 272/2009) leidžiama ribotą laikotarpį atlikti bandymus, skirtus tikrinimo metodams taikant 
naujas prieinamas technologijas įvertinti.
5 Komisijos reglamento (EB) Nr. 272/2009 A dalyje numatoma ateityje po vieną ar kelis kaip pirmines arba 
antrines priemones naudoti šiuos asmenų tikrinimo būdus: apieškojimą rankomis; stacionarius metalo 
detektorius; rankinius metalo detektorius; sprogmenis užuodžiančius šunis; sprogmenų pėdsakų aptikimo įrangą. 
Reikalavimams ir procedūroms bus taikomi įgyvendinimo teisės aktai, kuriuos priims Komisija ir kurie bus 
taikomi nuo 2010 m. balandžio 29 d.
6 Reglamento (EB) Nr. 300/2008 19 straipsnio 3 dalis (komitologijos procedūra su tikrinimu).
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nurodyti tolesni tikrinimo reikalavimai ir procedūros ir taip užtikrintas bendrųjų principų, 
susijusių su žmogaus teisėmis, privatumu, asmens orumu ir duomenimis, laikymasis.1

Praktinės aplinkybės

Atliekant reikalaujamą keleivių patikrinimą, asmenys ir jų rankinis bagažas sistemingai 
tikrinami tose oro uosto vietose, pro kurias kiekvienas keleivis turi praeiti, kad patektų į riboto 
patekimo zoną oro uoste (bendras patikrinimas) arba orlaivyje (tikrinimas prie registracijos 
vartų).

Šiuo metu minėtose vietose dažniausiai taikomi trys tikrinimo būdai: keleiviai turi patys 
tinkamai pasiruošti ir tinkamai pateikti lagaminus, kad tikrinimas būtų patenkinamas ir 
rezultatyvus.2 Kol bagažas tikrinamas atskirai,3 keleiviai4 paprastai praeina pro metalo 
detektorius, kurie turėtų užtikrinti galimybę aptikti ginklus ir peilius (bei kitus draudžiamus 
metalinius daiktus). Po to rankomis apieškomas minimalus skaičius atsitiktinai pasirinktų 
keleivių.

Keleivių apieškojimas rankomis, deja, nepopuliarus nei tarp keleivių, nei tarp saugos 
darbuotojų, o ir aptikimo procentas ne visada patenkinamas5. Apskritai apieškojimas 
rankomis nėra optimalus asmens prie savęs slepiamų draudžiamų daiktų aptikimo būdas.

Kūno skaitytuvai
Per pastaruosius penkerius metus kūno skaitytuvai buvo tobulinami siekiant aptikti 
nedeklaruotus draudžiamus metalinius ir nemetalinius daiktus, kuriuos žmogus turi ant kūno 
arba prie jo.

Tikrinimo procedūra trunka kelias sekundes, per kurias mašina užfiksuoja vaizdą. Gaunamas 
nepermatomas vaizdas, primenantis fotografijų negatyvus, padarytus naudojantis 
prieinamiausiomis technologijomis. Kūno skaitytuvu tikrinamas žmogus turi keletą minučių 
ramiai stovėti skaitytuvo viduje (telefono būdelės dydžio) arba tiesiogiai priešais jį.
Kuriamos įvairios kūno skaitytuvų technologijos. Pažangiausios yra šios technologijos:

- milimetrinės bangos, naudojant radijo bangas;
- atgalinės sklaidos kūno skaitytuvai, naudojant silpną rentgeno spinduliuotę;
- terahercinė spinduliuotė – tai elektromagnetinė spinduliuotė, kurios spektras yra tarp 

mikrobangų ir infraraudonųjų bangų spektro.
                                               
1  Reglamento (EB) Nr. 300/2008 19 straipsnio 2 dalis (komitologijos procedūra su EP informacija).
2 Komisijos reglamento (EB) Nr. 820/2008, nuo 2009 m. balandžio 29 d. pakeistino nauju įgyvendinimo 
reglamentu, kurį dar reikia priimti, priedo 4.3.3 punktas.
3 Komisijos reglamento (EB) Nr. 820/2008, nuo 2010 m. balandžio 29 d. pakeistino nauju įgyvendinimo 
reglamentu, kurį dar reikia priimti, priedo 4.3.1 ir 4.3.2 punktai.
4 Reglamento (EB) Nr. 2320/2002, nuo 2010 m. balandžio 29 d. visiškai pakeistino Reglamentu (EB) Nr. 
300/2008, priedo 4.1 punktas.
5 Remiantis patikrinimais, kuriuos Komisija atliko pagal Reglamento (EB) Nr. 2320/2002, nuo 2010 m. 
balandžio 29 d. visiškai pakeistino Reglamentu (EB) Nr. 300/2008, 7 straipsnio 2 dalimi.
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Visas šias skirtingas technologijas apima bendras terminas kūno skaitytuvas. Tikimasi, kad 
galimybę naudoti kūno skaitytuvus svarstys tik dideli oro uostai, nes šios mašinos griozdiškos 
ir gana brangios.

Valstybių narių tyrimai parodė, kad milimetrinės bangos technologija rūpesčio dėl sveikatos 
nekelia.1 Rentgeno spinduliuotę naudojantys atgalinės sklaidos kūno skaitytuvai, kaip 
įvertinta, atitinka kelių procentų natūralios (arba gamtinės) jonizuojančiosios spinduliuotės 
dozę, kurią keleivis gauna tolimojo skrydžio metu. Šios įrangos dėklams (dėžėms) taikomi 
Euratomo radiacinės saugos teisės aktuose nustatyti reikalavimai, visų pirma Tarybos 
direktyvos 96/29/EURATOM2 nuostatos dėl tokios praktikos pagrindimo prieš ją patvirtinant. 
Kai kuriose valstybėse narėse sąmoninga apšvita jonizuojančiąja spinduliuote leidžiama tik 
medicinos tikslais, taip dėl saugumo pašalinant galimybę naudoti kūno skaitytuvus, kurių 
veikimas pagrįstas rentgeno spinduliuote. Manoma, kad taikant terahercinės spinduliuotės 
technologiją bus tikrinami judantys objektai, nes ji dar nepakankamai tinkama keleiviams 
tikrinti. 
Privatumo apsaugos sumetimais galimybė matyti kūno skaitytuvų vaizdus turėtų būti suteikta 
tik saugos darbuotojams, be to, šie vaizdai neturėtų būti laikomi archyve. 

Komisijos pastabos dėl peticijos

Geriausia priemonė paslėptiems draudžiamiems daiktams aptikti šiuo metu yra metalo 
detektoriai ir apieškojimas rankomis. Kūno skaitytuvais tam tikro laipsnio patikimumu ir 
tikslumu galima aptikti bet kurį ant žmogaus kūno, drabužiuose arba po drabužiais paslėptą 
daiktą. Europos aviacijos saugumo teisės aktai grindžiami nuolatiniu poreikiu metodus ir 
technologijas suderinti su naujomis grėsmėmis ir su jomis susijusiais rizikos įvertinimais.
Todėl Komisija, atsižvelgdama į tai, kad valstybių narių atstovai Aviacijos saugumo komitete 
2008 m. liepos 9–10 d. balsavo už, 2008 m. rugsėjo 5 d. Tarybai ir Europos Parlamentui 
pasiūlė reglamento projektą, kuriame, inter alia, leidžiama papildyti pripažintų tikrinimo 
metodų sąrašą kūno skaitytuvais. 2008 m. spalio 23 d. Europos Parlamentas priėmė 
rezoliuciją dėl aviacijos saugumo užtikrinimo priemonių ir kūno skaitytuvų poveikio žmogaus 
teisėms, privatumui, asmens orumui ir duomenų apsaugai3, kurioje reikalaujama nuodugniau 
įvertinti padėtį. Atsakydama į tai, Komisija iš suinteresuotųjų subjektų sukūrė darbo grupę, 
kuri susitiko praėjusiųjų metų gruodžio mėn., o pirmąjį 2009 m. ketvirtį surengė viešąsias 
konsultacijas. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno, 29 straipsnio darbo grupės ir 
ES pagrindinių teisių agentūros paprašyta pateikti Komisijai savo nuomones dėl kūno 
skaitytuvų naudojimo oro uostuose.

Išvada

                                               
1 Naudojamos radijo bangos atitinka 0,01 proc. mobiliesiems telefonams leistinos dozės.
2 1996 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 96/29/Euratomas, nustatanti pagrindinius darbuotojų ir gyventojų 
sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės saugos standartus, OL L 159, 1996 6 29, p. 1.
3 EP rezoliucijoje (2008)0521 Komisijos prašoma atlikti poveikio pagrindinėms teisėms vertinimą, konsultuoti 
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (EDAPP), 29 straipsnio darbo grupę ir Pagrindinių teisių 
agentūrą (angl. FRA), atlikti mokslinį ir medicininį galimo šių technologijų poveikio sveikatai vertinimą, atlikti 
ekonominį, komercinį ir rentabilumo poveikio vertinimą.
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Komisija puikiai supranta piliečių, pvz., peticijos pateikėjo, susirūpinimą dėl kūno skaitytuvų 
naudojimo oro uostuose.

Naudojimasis kūno skaitytuvais tikrai gali būti vienas iš asmenų tikrinimo oro uostuose būdų. 
Komisija, norėdama nuspręsti, ar reikėtų leisti naudoti kūno skaitytuvus asmenims oro 
uostuose patikrinti, o jei taip, tai kokiomis sąlygomis (pvz., nuotoliniu būdu analizuojant 
nuotraukas, nufotografuotas tos pačios lyties kaip ir keleivis asmenų), konsultuoja apie 
aviacijos saugumo srityje naudojamų kūno skaitytuvų poveikį žmogaus teisėms, pvz., 
privatumui, asmens orumui, duomenų apsaugai ir sveikatai. Išsamios konsultacijos rengiamos 
atsižvelgiant į visus Europos Parlamentui rūpimus klausimus.

Užbaigusi vertinimą, Europos Komisija pasiūlys priemones, kurių būtina imtis.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Komisijos pastabos

2011 m. lapkričio mėn. Komisija priėmė teisės aktus (reglamentus 1141/2012 ir 1147/20111), 
kuriuose oro uostų vadovams ir valstybėms narėms leidžiama naudoti jonizuojančiosios 
spinduliuotės neskleidžiančius kūno skaitytuvus, jei manoma, kad ši technologija padeda 
konkrečiame oro uoste užtikrinti veiksmingą ir ilgalaikę saugumo kontrolę, visiškai 
nepažeidžiančią pagrindinių žmogaus teisių.

Naujuose ES teisės aktuose nenustatyta naudoti kūno skaitytuvų, taigi valstybės narės ir oro 
uostai gali patys nuspręsti, ar juos naudoti. Tačiau jeigu kūno skaitytuvai įrengiami, jie turi 
atitikti ES lygmeniu nustatytas eksploatavimo sąlygas ir (aptikimo) kokybės standartus. 

Kūno skaitytuvus leidžiama naudoti tik būtiniausiomis sąlygomis, pvz., negalima saugoti, 
laikyti, kopijuoti, spausdinti ar nuskaityti kūno skaitytuvais gautų vaizdo duomenų, 
draudžiama be leidimo gauti ir naudoti vaizdą, ir to bus vengiama, žmogaus atvaizdų 
analizuotojai turi dirbti atskirtoje vietoje. Keleiviams turi būti pranešta apie sąlygas, kuriomis 
atliekamas patikrinimas kūno skaitytuvu. Be to, keleiviams suteikiama teisė atsisakyti kūno 
skaitytuvu atliekamos procedūros ir būti tikrinamiems alternatyviais metodais. 

Komisija labai rimtai atsižvelgė ir į piliečių sveikatą bei saugumą.  Dėl šios priežasties šiuo 
metu ES oro uostuose gali būti naudojami tik tokie kūno skaitytuvai, kurių veikimas 
nepagrįstas rentgeno spindulių technologija. Komisija paprašė, kad ekspertų grupė, 
Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinis komitetas (ANNPSMK, angl. 
SCENIHR), ir toliau vertintų galimą jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiančių skaitytuvų 
poveikį žmonių sveikatai. ANNPSMK nuomonę tikimasi gauti 2012 m. pavasarį.

                                               
1 2011 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas 1141/2011, kuriuo dėl kūno skenerių naudojimo ES oro 
uostuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės 
aviacijos saugumo standartai, OL L 293, 2011 11 11, ir 2011 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo 
reglamentas 1147/2011, kuriuo dėl kūno skenerių naudojimo ES oro uostuose iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) Nr. 185/2010, kuriuo įgyvendinami bendrieji pagrindiniai aviacijos saugumo standartai, OL L 294, 2011 11 
12.
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Labiausiai šiuo metu paplitęs paslėptų draudžiamų daiktų oro uostuose aptikimo būdas yra 
saugumo tikrinimo vietose naudojami metalo detektoriai ir apieškojimas rankomis. Kūno 
skaitytuvai – tai dar vienas tikrinimo metodas, padedantis labai patikimai ir tiksliai aptikti ant 
asmens kūno paslėptus daiktus, įskaitant nemetalinius pavojingus daiktus, pvz., sprogmenis. 

Komisija Komunikate dėl kūno skaitytuvų (COM(2010) 311)1 ir šio teisės akto lydimajame 
poveikio vertinime išnagrinėjo visus iškilusius klausimus, susijusius su kūno skaitytuvų 
naudojimu.

Išvada

Komisija puikiai supranta piliečių, pvz., peticijos pateikėjo, susirūpinimą dėl kūno skaitytuvų 
naudojimo oro uostuose. Naujuose Europos teisės aktuose užtikrinama, kad kūno skaitytuvai 
bus naudojami tik taikant griežtas sąlygas, kuriomis siekiama apsaugoti pagrindines žmogaus 
teises ir sveikatą. 

Šiuo metu valstybės narės ir oro uostai gali nutarti, ar naudoti oro uostuose kūno skaitytuvus, 
kurių veikimas nepagrįstas rentgeno spinduliuote. Įrengiami kūno skaitytuvai turi atitikti ES 
lygmeniu nustatytas eksploatavimo sąlygas ir (aptikimo) kokybės standartus. Jie turi suteikti
keleiviams galimybę atsisakyti alternatyvių tikrinimo metodų.“

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


