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Lūgumrakstu komiteja

20.04.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1556/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Johannes 
Koll, par ķermeņa skeneriem lidostās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu pārliecināt Komisiju neīstenot tās plānus 
par ķermeņa skeneriem lidostās. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šādu skeneru 
izmantošana ir ievērojams iedzīvotāju privātuma pārkāpums. Viņš izsaka šaubas, ka šādu 
skeneru priekšrocības atsver nopietnos cilvēku privātuma pārkāpumus. Turklāt viņš uzskata, 
ka privāta personāla pieņemšana dienesta darbinieku vietā darbam ar skeneriem nav 
pieļaujama. Viņš arī vēlas zināt, vai ķermeņa skeneriem ir kaitīga ietekme uz cilvēka veselību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 17. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 7. jūlijā

"Pamatinformācija

Ķermeņa skeneri ir nesen izstrādāta tehnoloģija, lai atklātu, vai personas pārvadā bīstamus 
priekšmetus, kas ir novietoti tuvu ķermenim. Tie sniedz ķermeņa hologrāfisku attēlu, ļaujot to 
redzēt cauri apģērbam un atklājot no apģērba atšķirīgus noteiktas masas un blīvuma 
priekšmetus.

Ķermeņa skeneri ir viens no iespējamiem tehniskiem risinājumiem, kā uzturēt augsta līmeņa 
drošību Eiropas lidostās.
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Pēc Eiropas Parlamenta 2008.gada 26. decembra lūguma Komisija novērtē sine qua non
apstākļus, kā saglabāt pasažieru privātumu un veselību, ja šo tehnoloģiju izmantos drošības 
kontrolei Eiropas lidostās.  Šīs analīzes konteksts ir šāds.

Juridiskais konteksts

ES tiesību aktu mērķis aviācijas drošības jomā ir aizsargāt personas un preces Eiropas 
Savienībā, nepieļaujot nelikumīgas iejaukšanās civilajos lidaparātos (t. i., lidaparātu 
nolaupīšanu, sabotāžu).1

Viens no būtiskiem līdzekļiem, kā garantēt drošību aviācijas jomā, ir kontrolēt personas2 un  
bagāžu pirms nonākšanas lidostu slēgtajās zonās un lidaparātos, lai atklātu bīstamus 
priekšmetus, kas ir aizliegti ar Eiropas tiesību aktiem3.  

Pašlaik ķermeņa skeneri atbilstīgi spēkā esošajiem ES tiesību aktiem nav atzīti par gaisa 
pasažieru drošības kontroles līdzekli4. Tādēļ ķermeņa skeneri nevar pakāpeniski aizstāt 
nevienu no atzītajām kontroles metodēm, proti, pārmeklēšanu ar rokām vai arkveida metāla 
detektorus un papildu metodēm – minimālā pasažieru skaita izlases veida pārmeklēšanu ar 
rokām vai visu to pasažieru pārmeklēšanu ar rokām, kuri ir likuši iedarboties signālierīcei5.

                                               
1 Ne vēlāk kā 2010. gada 29. aprīlī Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 
16. decembra Regula (EK) Nr. 2320/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas 
drošības jomā (OV L 355, 30.12.2002., 1. lpp.) tiks pilnībā aizstāta ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās 
aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (OV L97, 9.4.2008., 
72. lpp.). Visā šajā novērtējumā ir sniegta atsauce uz juridisko situāciju attiecībā uz aviācijas 
drošību, kas tiks pilnībā piemērota 2010. gada 29. aprīlī un tiek uzskatīta par atbilstīgāku 
diskusijai par ķermeņa skeneru iespējamu izmantošanu kā drošības kontroles tehnoloģiju, jo 
pašreizējā juridiskā situācija šajā dienā beigsies.
2 Pasažieri un citas personas (lidostu personāls, aviosabiedrības, kravas uzņēmumi, 
pakalpojumu sniedzēji, kā arī policijas spēki vai citas valsts amatpersonas). Vairākās atbilstīgi 
noteiktās situācijās var tikt piemērotas atkāpes.
3 Komisijas Regula (EK) Nr. 820/2008 , ar ko nosaka pasākumus kopīgu 
pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (OV L 221, 19.8.2008., 8. lpp.), tiks 
aizstāta ar Komisijas 2009. gada 2. aprīļa Regulu, ar ko papildina vispārējos civilās aviācijas 
drošības pamatstandartus, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 
300/2008 pielikumā (OV L 91, 3.4.2009., 7. lpp.), kā arī tiks pieņemta (s) cita (s) īstenošanas 
regula (s).
4 Gan pašreizējie (4. pants Komisijas Regulā (EK) Nr. 820/2008), gan jaunie tiesību akti 
(Komisijas Regula Nr. 272/2009) ļauj uz laiku veikt izmēģinājumus, lai novērtētu kontroles 
metodes, izmantojot jaunas tehnoloģijas.
5 Gaidāmā A daļa pielikumā Komisijas Regulai (EK) Nr. 272/2009 paredz personu 
kontrolei atsevišķi vai kopā kā primāru vai sekundāru līdzekli izmantot šādas metodes:
pārmeklēšanu ar rokām; arkveida metālu detektorus (WTMD); rokas metālu detektorus 
(HTMD); suņus, kas apmācīti pazīt sprāgstvielas; sprāgstvielu palieku detektorus. Uz 
prasībām un procedūrām attiecas īstenošanas tiesību akti, kas Komisijai jāpieņem, lai tos 
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Lai pievienotu ķermeņa skenerus lidostās izmantoto personu kontroles atzīto metožu un 
pieejamo tehnoloģiju sarakstam, dalībvalstīm un Eiropas Parlamentam ir jāpieņem Komisijas 
lēmums1. Pēc tam var pieņemt īstenošanas tiesību aktus2, lai turpmāk precizētu drošības 
kontroles prasības un procedūras un līdz ar to nodrošinātu atbilsmi cilvēktiesību, privātuma, 
cilvēka cieņas un datu aizsardzības vispārīgiem principiem.

Praktiskais konteksts

Lai veikto nepieciešamo pasažieru drošības kontroli, pasažieriem pirms iekļūšanas lidostas 
drošības zonā (vispārējā drošības kontrole) vai lidaparātā (drošības kontrole pie izejas) ir 
jāšķērso noteiktas vietas lidostā, kur regulāri pārbauda personas un viņu rokas bagāžu.

Pašlaik šajās vietās izmanto trīs drošības kontroles metodes: pasažieriem tiek prasīts ierasties 
un uzrādīt bagāžu vispiemērotākajā veidā, lai varētu veikt drošības kontroli apmierinošā un uz 
rezultātiem orientētā veidā3. Kamēr rokas bagāžu pārbauda atsevišķi4, pasažieriem5 parasti ir 
jāiziet cauri arkveida metāla detektoriem, kuriem ir jānodrošina, lai varētu atklāt ieročus un 
nažus (un citus aizliegtus metāla priekšmetus). Izlases veidā tiek izvēlēts minimālais 
pasažieru skaits, kuriem veic pārbaudi ar rokām.

Diemžēl pasažieru pārmeklēšana ar rokām ir nepopulāra gan pasažieru, gan drošības 
darbinieku vidū, un atklāšanas rādītāji ne vienmēr ir apmierinoši6. Visbeidzot pārmeklēšana ar 
rokām nav optimāls risinājums, kā atklāt aizliegtus priekšmetus, kas tiek slēpti pie personas.

Ķermeņa skeneri

Pēdējo piecu gadu laikā ķermeņa skeneri ir kļuvuši par līdzekli, kā atklāt nedeklarētus 
aizliegtus gan metāla, gan citus priekšmetus, kas tiek pārnēsāti uz personas ķermeņa vai tuvu 
tam.

                                                                                                                                                  
varētu piemērot no 2010. gada 29. aprīļa.
1 19. panta 3. punkts Regulā (EK) Nr. 300/2008 (komitoloģijas procedūra ar EP 
pārbaudi).
2 19. panta 2. punkts Regulā (EK) Nr. 300/2008 (komitoloģijas procedūra ar EP 
informēšanu).
3 4.3.1. punkts Komisijas Regulā (EK) Nr. 820/2008 ir jāaizstāj 2009. gada 29. aprīlī ar 
jaunu (ām) īstenošanas regulu (ām), kas vēl ir jāpieņem.
4 4.3.1. punkts Komisijas Regulā (EK) Nr. 820/2008 ir jāaizstāj 2010. gada 29. aprīlī ar 
jaunu (ām) īstenošanas regulu (ām), kas vēl ir jāpieņem.
5 4. punkta 1. apakšpunkts pielikumā Regulai Nr. 2320/2002 tiks pilnībā aizstāts 
2010. gada 29. aprīlī ar Regulu (EK) Nr. 300/2008.
6 Saskaņā ar Komisijas veiktajām pārbaudēm atbilstīgi 7. panta 2. punktam Regulā 
Nr. 2320/2002, ko pilnībā aizstās 2010. gada 29. aprīlī ar Regulu (EK) Nr. 300/2008.
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Drošības kontroles procedūra aizņem dažas sekundes, lai ierīce varētu uzņemt attēlu.
Uzņemtais attēls ir neskaidrs un līdzinās foto negatīvos visbiežāk izmantotajām tehnoloģijām.
Personai, ko caurskata ar ķermeņa skeneri, ir jāstāv nekustīgi dažas sekundes vai nu ķermeņa 
skenera (kas ir telefona būdas lielumā) iekšienē vai tam pretī.

Ir izstrādātas dažādas ķermeņa skeneru tehnoloģijas. Vismodernākās tehnoloģijas ir:

- milimetru viļņi, izmantojot radio viļņus;
- pretdifūzija, izmantojot zema enerģijas patēriņa rentgena starus;
- t-stari, izmantojot terahercu starojumu, kas elektromagnētiskajā spektrā atrodas starp 

infrasarkano gaismu un mikroviļņiem.

Jēdzienu "ķermeņa skeneris" vispārējā nozīmē izmanto, lai apzīmētu šīs dažādās tehnoloģijas.
Ir gaidāms, ka vienīgi lielas lidostas apsvērs iespēju ieviest ķermeņa skenerus, jo šīs ierīces 
lielas un samērā dārgas.

Attiecībā uz veselību valstu pētījumi ir apliecinājuši, ka milimetru viļņi nerada bažas par 
veselību1. Tiek lēsts, ka pretdifūzijas tehnoloģijas rentgena staru iedarbība atbilst dažiem 
procentiem no dabiskā jonizējošā starojuma devas, ko pasažieris saņem ilga lidojuma laikā.
Šīm ierīcēm piemēro Euratom tiesību aktu prasības attiecībā uz aizsardzību pret radiāciju, 
konkrēti, Padomes Direktīvas 96/29/EURATOM2 noteikumus par šādas prakses pamatošanu 
pirms tās pieņemšanas. Dažās dalībvalstīs apzināta cilvēku pakļaušana jonizējošam 
starojumam ir atļauta vienīgi medicīnas nolūkā, līdz ar nepieļaujot rentgena staru ķermeņa 
skeneru izmantošanu drošības mērķiem. Ar terahercu tehnoloģiju ir paredzēts caurskatīt 
kustīgus mērķus, taču tā vēl nav pietiekami izstrādāta, lai caurskatītu pasažierus.

Attiecībā uz privātuma aizsardzību ķermeņa skeneru uzņēmumi būtu jāredz vienīgi drošības 
darbiniekiem, un šie uzņēmumi netiek saglabāti.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Metāla detektoru un pārmeklēšanas ar rokām apvienojums, lai arī nav optimāls, šobrīd ir 
vislabākais veids, kā atrast noslēptus aizliegtus priekšlikumus. Ķermeņa skeneri var uzticami 
un precīzi atklāt jebkuru priekšmetu, kas ir paslēpts pie personas ķermeņa vai apģērba vai zem 
tā. Eiropas tiesību akti aviācijas drošības jomā balstās uz pastāvīgu nepieciešamību pielāgot 
metodes un tehnoloģijas jaunajiem apdraudējumiem un riska novērtējumu attīstībai.
Tādēļ Komisija 2008. gada 5. septembrī, pamatojoties uz dalībvalstu pārstāvju apstiprinošo 
balsojumu 2008. gada 9. un 10. jūlijā Aviācijas drošības komitejā, ierosināja Padomei un 
Eiropas Parlamentam regulas projektu, kas cita starpā ļautu pievienot ķermeņa skenerus atzīto 
drošības kontroles metožu sarakstam.  Eiropas Parlaments 2008. gada 23. oktobrī pieņēma 
rezolūciju par aviācijas drošības pasākumu un ķermeņa skeneru ietekmi uz cilvēktiesībām, 

                                               
1 izmantotie radio viļņi atbilst 0,01 % no mobilajiem telefoniem pieļaujamā starojuma.
2 Padomes Direktīva 96/29/Euratom (1996. gada 13. maijs), kas nosaka drošības 
pamatstandartus darba ņēmēju un iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret jonizējošā starojuma 
radītajām briesmām (OJ L 159, 29.06.1996., 1. lpp.).
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privātumu, personas cieņu un datu aizsardzību1, prasot plašāk novērtēt situāciju.
Komisija uz to reaģēja, izveidojot darba grupu ar iesaistītajām pusēm, kas tikās pagājušā gada 
decembrī, un rīkojot publiskas apspriedes 2009. gada pirmajā ceturksnī.  Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs, "29. panta" darba grupa un Eiropas Savienības Pamattiesību 
aģentūra ir aicināta sniegt Komisijai savu atzinumu par ķermeņa skeneru izmantošanu 
lidostās.

Secinājums

Komisija pilnībā izprot tādu pilsoņu kā lūgumraksta iesniedzējs bažas par ķermeņa skeneru 
izmantošanu lidostās.

Viena no iespējamām personu kontroles metodēm patiešām ir ķermeņa skeneru izmantošana.
Lai nolemtu, vai ķermeņa skeneru izmantošana ir vai nav jāatļauj kā personu kontroles 
metode lidostās, un, ja tā tiek atļauta, kādos apstākļos (piemēram, uzņēmumu attālinātu 
analīzi veic tā paša dzimuma persona kā pārbaudāmais pasažieris), Komisija apspriežas par 
ķermeņa skeneru izmantošanas ietekmi aviācijas drošības jomā uz cilvēktiesībām kā 
privātumu, cilvēka cieņu, datu aizsardzību un veselību. Tiek veikta padziļināta apspriešanās, 
lai pilnībā ņemtu vērā Eiropas Parlamenta bažas.

Pēc novērtējuma pabeigšanas Eiropas Komisija ierosinās veikt attiecīgos pasākumus."

4. (REV) Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Komisijas apsvērumi
Komisija 2011. gada novembrī pieņēma tiesību aktus (Regula Nr. 1141/2012 un Regula 
Nr. 1147/20112), kas ļauj lidostas vadībai un dalībvalstīm izvietot drošības skenerus, kas 
neizmanto jonizējošo starojumu, ja šo tehnoloģiju uzskata par tādu, kas palīdz īstenot efektīvu 
un ilgtspējīgu drošības kontroli attiecīgā lidostā, pilnībā ievērojot pamattiesības.

Jaunie ES tiesību akti neparedz izvietot drošības skenerus, un dalībvalstis un lidostas var lemt 
par to izmantošanu. Tomēr, ja drošības skeneri ir izvietoti, tiem ir jāatbilst ES līmenī 
noteiktajiem ekspluatācijas nosacījumiem un darbības standartiem. 

                                               
1 EP Rezolūcijā (2008)0521 Komisijai tika prasīts: veikt pamattiesību ietekmes 
novērtējumu; apspriesties ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju (EDAU), "29. panta" 
darba grupu un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru (FRA); veikt zinātnisku un 
medicīnisku novērtējumu par šo tehnoloģiju iespējamo ietekmi uz veselību; veikt 
ekonomiskās, komerciālās un izmaksu un ieguvumu ietekmes novērtējumu.
2 Komisijas 2011. gada 10. novembra Regula Nr. 1141/2011 par grozījumiem Regulā 
(EK) Nr. 272/2009, ar ko papildina vispārējos civilās aviācijas droö ības 
pamatstandartus, attiecībā uz droö ības skeneru izmantoö anu ES lidostās, OV L 
293, 11.11.2011. g., un Komisijas 2011. gada 11. novembra īstenoö anas Regula 
Nr. 1147/2011, ar ko īsteno kopīgus pamatstandartus civilās aviācijas droö ības 
jomā, attiecībā uz droö ības skeneru izmantoö anu ES lidostās, OV L 294, 
12.11.2011. g.



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

LV

Drošības skenerus ir atļauts izmantot tikai tad, ja tiek ievēroti, piemēram, šādi minimālie 
noteikumi: drošības skeneri neuzglabā, nesaglabā, nekopē, nedrukā un neiegūst attēlus; ir 
aizliegta un netiek pieļauta nekāda neatļauta piekļuve attēliem un to izmantošana; cilvēks, kas 
analizē attēlu, atrodas atsevišķā telpā. Pasažieriem ir jābūt informētiem par nosacījumiem, 
saskaņā ar kuriem tiek veikta drošības skenera kontrole. Turklāt, pasažieriem ir tiesības 
atteikties no skeneru kontroles un izvēlēties alternatīvu pārbaudes metodi. 

Komisija arī ļoti nopietni attiecas pret pilsoņu veselību un drošību. Šā iemesla dēļ ES lidotās 
ir atļauts lietot vienīgi skenerus, kas neizmanto rentgena staru tehnoloģiju. Komisija ir lūgusi 
neatkarīgai ekspertu grupai — Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskā 
komitejai (SCENIHR) — turpmāk izvērtēt tādu drošības skeneru, kuri izmanto jonizējošo 
starojumu, iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību. gada pavasarī.

Metāla detektoru un manuālas pārmeklēšanas kombinācija pašlaik ir lidostu drošības 
pārbaudes punktos visbiežāk izmantotais pārbaudes līdzeklis, lai pie cilvēkiem atklātu 
aizliegtus priekšmetus. Drošības skeneri nodrošina papildu pārbaudes metodi, lai uzticamāk 
un precīzāk atklātu uz cilvēka ķermeņa paslēptus priekšmetus, tostarp apdraudējumus, kas nav 
no metāla, piemēram, sprāgstvielas. 

Komisija savā paziņojumā par drošības skeneriem (COM/2010/311)1 un tiesību aktiem 
pievienotajā ietekmes novērtējumā ir analizējusi visus neatrisinātos jautājumus saistībā ar 
drošības skeneru izmantošanu.

Secinājums

Eiropas Komisija pilnībā izprot pilsoņu bažas par drošības skeneru izmantošanu lidostās. 
Jaunie Eiropas tiesību akti nodrošina, ka skeneri tiek izmantoti stingri noteiktos apstākļos ar 
mērķi aizsargāt pamattiesības un cilvēku veselību. 
Pašlaik dalībvalstis un lidostas var lemt par drošības skeneru, kuri neizmanto rentgena 
tehnoloģiju, izmantošanu lidostās. Izvietojot drošības skenerus, tiem ir jāatbilst ES līmenī 
noteiktajiem ekspluatācijas nosacījumiem un darbības standartiem. Tām ir jānodrošina
pasažieriem iespēja izvēlēties alternatīvu pārbaudes metodi.

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


