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Suġġett: Petizzjoni 1556/2008, imressqa minn Johannes Koll, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar il-body scanners fl-ajruporti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob li l-Parlament Ewropew jiskoraġġixxi lill-Kummissjoni milli 
timplimenta l-pjanijiet tagħha fir-rigward ta’ body scanners fl-ajruporti. Il-petizzjonant iqis li 
l-użu ta’ scanners bħal dawn jiksru bil-kbir id-dritt tal-privatezza personali taċ-ċittadin. Huwa 
jiddubita jekk il-vantaġġi ta’ dawn l-iscanners humiex akbar mill-ksur serju tal-privatezza 
personali tal-persuni. B’mod partikolari huwa jqis li l-ħatra ta’ staff privat minflok uffiċjali 
biex joperaw l-iscanners mhijiex aċċettabbli. Barra minn hekk huwa jistaqsi wkoll jekk 
hemmx perikli għas-saħħa assoċjati mal-body scanners.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Lulju 2009.

Sfond

Il-body scanners huma teknoloġija li ġiet żviluppata dan l-aħħar bħala mezz kif il-persuni jiġu 
skrinjati għal oġġetti perikolużi li huma projbiti u li jinġarru fuq persunthom. L-iscanner
jagħti immaġni virtwali tal-ġisem tal-persuna billi wieħed ikun jista’ jara minn ġol-ħwejjeġ, 
filwaqt li jkun jista’ jidentifika oġġetti ta' ċerta massa u densità li jkunu differenti minn dawk 
tal-ħwejjeġ.

Il-body scanners jistgħu jkunu waħda mis-soluzzjonijiet tekniċi possibbli biex jinżamm livell 
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għoli ta' sigurtà fl-ajruporti Ewropej.

Wara talba mill-Parlament Ewropew fis-26 ta’ Ottubru 2008, il-Kummissjoni qed tevalwa l-
kundizzjonijiet sine qua non ta’ kif tista' tħares il-privatezza u s-saħħa tal-passiġġieri, jekk din 
it-teknoloġija tintuża għall-iskrining ta’ sigurtà fl-ajruporti Ewropej. Il-kuntest li fih qed issir 
l-analiżi huwa dan li ġej.

Kuntest ġuridiku

L-għan tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni huwa li tħares il-persuni u l-
merkanzija fl-Unjoni Ewropea billi tevita atti ta' interferenza illegali mal-ajruplani ċivili (eż. 
ħtif jew sabotaġġ tal-ajruplani).1

Mezz importanti għall-garanzija tas-sigurtà tal-avjazzjoni huwa li l-persuni2 u l-bagalji jiġu 
skrinjati, qabel ma jidħlu fiz-zoni ristretti ta' sigurtà fl-ajruporti u jitilgħu fuq l-ajruplani, 
sabiex jiġu individwati oġġetti perikolużi pprojbiti mil-leġiżlazzjoni Ewropea3.  

Attwalment il-body scanners mhumiex mezz rikonoxxut jew permess mil-leġiżlazzjoni fis-
seħħ ta’ kif il-passiġġieri tal-ajru jiġu skrinjati.4 Għalhekk il-body scanners ma jistgħux 
jissostitwixxu b’mod sistematiku xi metodu ta' skrining diġà rikonoxxut, fosthom it-tfittxija 
bl-idejn jew il-walk-through metal detectors, segwiti minn tfittxija bl-idejn b’mod kontinwu u 
każwali fuq numru minimu ta’ passiġġieri u t-tfittxija bl-idejn fuq dawk il-passiġġieri kollha li 
jkun daqqilhom l-allarm wara li jkunu għaddew mid-detector.5

                                               
1 Mhux aktar tard mid-29 ta' April 2010, ir-Regolament (KE) Nru 2320/2002 tas-16 ta’ Diċembru 2002 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli komuni fil-qasam tas-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili 
(ĠU L 355, 30.12.2002, p.1) se jinbidel bir-Regolament (KE) Nru 300/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar ir-regoli komuni fil-qasam tas-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili u jbiddel ir-Regolament (KE) Nru 
2320/2002 (ĠU L 97, 9.4.2008, p. 72). Matul din l-evalwazzjoni qed issir referenza għas-sitwazzjoni legali dwar 
is-sigurtà tal-avjazzjoni, applikabbli b’mod sħiħ mid-29 ta’ April 2010, u meqjusa bħala aktar rilevanti għad-
diskussjoni tal-użu potenzjali tal-body scanners bħala teknoloġija ta’ skrining, billi s-sitwazzjoni legali attwali se 
tkun skadiet sa dik id-data.
2 Il-passiġġieri u dawk li mhumiex (l-impjegati tal-ajruporti, tal-linji tal-ajru, tal-kumpaniji tal-
merkanzija jew il-fornituri tas-servizzi kif ukoll il-pulizija jew aġenti pubbliċi oħrajn). Jistgħu jiġu applikati 
eżenzjonijiet f'sitwazzjonijiet definiti b'mod ċar.
3 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 820/2008 li jistabbilixxi l-miżuri għall-implimentazzjoni tal-
istandards bażiċi komuni dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni (ĠU L 221, 19.8.2008, p.8) għandu jinbidel bir-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 272/2009 tat-2 ta' April 2009 li jiżdied mal-istandards bażiċi komuni 
dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili stabbiliti fl-Anness għar-Regolament (KE) Nru 300/2008 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 91, 3.4.2009, p.7) u jkompli jimplimenta r-regolamenti li għad iridu jiġu adottati.
4 Kemm il-leġiżlazzjoni attwali (l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 820/2008) kif 
ukoll dik ġdida (Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 272/2009) jippermettu provi għal żmien limitat sabiex 
jiġu evalwati l-metodi ta’ skrining li japplikaw teknoloġiji ġodda fis-suq.
5 Għall-ġejjieni, il-Parti A tal-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 272/2009 tipprevedi li 
għall-iskrining tal-persuni, jintużaw il-metodi li ġejjin, individwalment jew flimkien, bħala mezz primarju jew 
sekondarju: it-tfittxija bl-idejn; il-walk-through metal detection (WTMD); il-hand-held metal detection
(HHMD); klieb li jxommu l-isplużivi; l-explosive trace detection. Ir-rekwiżiti u l-proċeduri se jkunu suġġetti 
għal-leġiżlazzjoni implimentattiva li se tiġi adottata mill-Kummissjoni sabiex tibda tapplilka mid-29 ta' April 
2010.
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Iż-żieda tal-body scanners mal-lista tal-metodi u t-teknoloġiji għall-iskrining tal-persuni fl-
ajruporti li huma rikonoxxuti u li hemm fis-suq bħalissa teħtieġ deċiżjoni mill-Kummissjoni 
biex tkun adottata mill-Istati Membri u mill-Parlament Ewropew1. L-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tista’ mbagħad tiġi adottata2 sabiex tispeċifika aktar ir-rekwiżiti u l-proċeduri 
għall-iskrining u b’hekk tiżgura li dawn jaqblu mal-prinċipji ġenerali dwar il-protezzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem, il-privatezza, id-dinjità personali u d-dejta.

Kuntest fil-prattika

Sabiex jiġi ssodisfat ir-rekwiżit rigward il-passiġġieri, l-iskrining tal-persuni u tal-bagalji tal-
idejn tagħhom isir b'mod sistematiku f’postijiet fl-ajruport li kull passiġġier ikollu jgħaddi 
minnhom biex jidħol fiz-zona ristretta ta’ sigurtà tal-ajruport (skrining ġenerali) jew ta’ 
ajruplan (skrining fil-gate).

Il-metodi użati normalment illum f’dawn il-postijiet huma tlieta: il-passiġġieri huma mitluba 
jippreżentaw ruħhom bil-bagalji tal-idejn bl-aktar mod xieraq biex isir l-iskrining b’mod 
sodisfaċenti u li jagħti riżultati1. Filwaqt li l-bagalji jkunu qed jiġu skrinjati separatament2, il-
passiġġieri3 normalment jgħaddu mill-walk-through metal detectors biex jiġi żgurat li armi 
tan-nar u skieken (u oġġetti projbiti oħra magħmula mill-metall) jiġu individwati. Persentaġġ 
minimu ta’ passiġġieri wara jintgħażlu b’mod każwali biex issirilhom tfittxija bl-idejn.

B'xorti ħażina, it-tfittxijiet bl-idejn mhumiex popolari, la mal-passiġġieri u lanqas mal-istaff 
tas-sigurtà, u r-rati ta’ sejbiet mhumiex dejjem sodisfaċenti4. Kollox ma' kollox, it-tfittxija bl-
idejn mhijiex l-aqwa soluzzjoni biex jiġu individwati oġġetti projbiti moħbija fuq il-persuna.

Il-body scanners

Matul l-aħħar ħames snin, il-body scanners ġew żviluppati bħala mezz biex jiġu individwati 
oġġetti projbiti ta’ natura metallika jew mhumiex li jkunu fuq jew qrib il-ġisem ta' persuna.

Il-proċedura tal-iskrining teħtieġ ftit sekondi sakemm il-magna tiġbed l-immaġni. L-immaġni 
tkun opaka u, fil-biċċa l-kbira tat-teknoloġiji disponibbli, tixbah negattiva ta' ritratt. Biex il-
persuna tiġi skrinjata b'body scanner għandha toqgħod bla ma tiċċaqlaq għal ftit sekondi fil-
body scanner (li għandu daqs ta’ kabina tat-telefown) jew direttament quddiemu.

Hemm teknoloġiji diversi ta’ body scanners li qed jiġu żviluppati. It-teknoloġiji l-aktar 
avvanzati huma:
                                               
3 Punt 4.3.3 tal-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 820/2008 għandu jinbidel mid-29 ta’ 
April 2009 b'regolamenti implimentattivi ġodda li għad iridu jiġu adottati.
4 Punt 4.3.1 u 2 tal-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 820/2008 għandu jinbidel mid-29 
ta’ April 2009 b'regolamenti implimentattivi ġodda li għad irid jiġu adottati.
5 Punt 4.1 tal-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2320/2002 għandu jinbidel mid-29 ta’ 
April 2009 bir-Regolament (KE) Nru 300/2008.
6 Skont spezzjonijiet li saru mill-Kummissjoni, b'konformità mal-Artikolu 7(2) tar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 2320/2002, li għandu jinbidel kollu mid-29 ta’ April 2009 bir-Regolament (KE) Nru 
300/2008.
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- il-millimetre wave, li juża l-frekwenzi tar-radju;
- il-backscatter, li juża raġġi-X b'enerġija baxxa;
- it-t-ray, li juża radjazzjoni terahertz li tinsab bejn id-dawl infrared u l-microwaves fl-

ispettru elettromanjetiku.

It-terminu body scanner jintuża b’mod ġeneriku biex ikopri dawn it-teknoloġiji diversi kollha. 
Hu mistenni li l-ajruporti l-kbar biss iqisu li jużaw il-body scanners, billi l-magni huma kbar 
ħafna u x'aktarx għaljin.

Dwar is-saħħa, studji nazzjonali wrew li m'hemmx inkwiet dwar it-teknoloġija tal-millimetre 
wave1. L-espożizzjoni għar-raġġi X tat-teknoloġija tal-backscatter hija kkalkulata li hija 
ekwivalenti għal persentaġġ żgħir mid-doża ta’ radjazzjoni jonizzanti naturali li jirċievi 
passiġġier f'titjira fit-tul. Il-każ ta’ tagħmir bħal dan huwa suġġett għar-rekwiżiti tal-
leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni mir-radjazzjoni Euratom, b’mod partikulari għad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 96/29/EURATOM2 dwar il-ġustifikazzjoni ta’ 
prattika bħal din qabel ma tiġi adottata. F’ċerti Stati Membri, l-espożizzjoni deliberata tal-
bniedem għar-radjazzjoni jonizzanti hija permessa biss għal raġunijiet mediċi u dan jeskludi l-
possibilità tal-użu tal-body scanners bir-raġġi X għall-finijiet ta’ sigurtà. It-teknoloġija 
terahertz hi mistennija tiskrinja oġġetti li jiċċaqalqu iżda għad mhijiex adattata biex tiskrinja 
l-passiġġieri. 

Dwar il-protezzjoni tal-privatezza, ħadd ħlief l-istaff tas-sigurtà m’għandu jara l-immaġni tal-
body scanners u m'għandhomx jinżammu arkivji ta' dawn l-immaġnijiet. 

Kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Attwalment, l-aħjar mod ta’ kif jiġu individwati l-oġġetti projbiti u moħbija fuq il-persuna 
huma l-metal detectors u t-tfittxija bl-idejn, għalkemm dan mhuwiex l-aħjar mod. Il-body 
scanners jistgħu jindividwaw oġġett moħbi fuq il-persuna jew fi ħwejġu jew taħthom b’ċertu 
livell ta’ affidabilità u preċiżjoni. Il-leġiżlazzjoni Ewropea dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni 
titfassal fuq il-ħtieġa kontinwa li jiġu adattati metodi u teknoloġiji ġodda għal theddidiet 
ġodda u għall-evalwazzjoni ta' riskji li dejjem qegħdin jevolvu.
Fil-5 ta’ Settembru 2008, wara vot pożittiv mir-rappreżentanti tal-Istati Membri fil-Kumitat 
għas-Sigurtà tal-Avjazzjoni tad-9 u l-10 ta' Lulju 2008, il-Kummissjoni għalhekk ipproponiet 
lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew abbozz ta’ regolament li jippermetti inter alia li l-body 
scanners jiżdiedu mal-lista tal-metodi ta’ skrining rikonoxxuti. Fit-23 ta’ Ottubru 2008 il-
Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar l-impatt tal-miżuri għas-sigurtà tal-avjazzjoni u 
l-body scanners fejn jidħlu d-drittijiet tal-bniedem, il-privatezza, id-dinjità personali u l-
protezzjoni tad-dejta3 u talab evalwazzjoni aktar profonda tas-sitwazzjoni.
                                               
1 Il-frekwenzi tar-radju li jintużaw huma ekwivalenti għal 0.01% tad-doża permessa għat-telefowns 
ċellulari.
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 96/29/EURATOM tat-13 ta' Mejju 1996 li tistabbilixxi standards bażiċi ta' 
sigurtà għall-ħarsien tas-saħħa tal-ħaddiema u tal-pubbliku ġenerali kontra l-perikli li jiġu minn radjazzjoni 
jonizzanti (ĠU L 159, 29.06.1996, p.1).
3 Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew (2008)0521 talbet lill-Kummissjoni biex: tagħmel evalwazzjoni 
tal-impatt fuq id-drittijiet fundamentali; tikkonsulta l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta (EDPS), 
il-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 u l-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali (FRA); tagħmel evalwazzjoni 
xjentifika u medika tal-impatt li jista' jkollhom dawn it-teknoloġiji fuq is-saħħa; tagħmel evalwazzjoni tal-impatt 
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Bħala tweġiba l-Kummissjoni organizzat Task Force mal-parteċipanti interessati, li ltaqgħet 
f’Diċembru li għadda, kif ukoll konsultazzjoni pubblika li saret fl-ewwel tliet xhur tal-2009. 
Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, il-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 u l-
Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali ntalbu jagħtu l-opinjonijiet tagħhom lill-Kummissjoni 
dwar l-użu tal-body scanners fl-ajruporti.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tifhem sew it-tħassib li jkollhom iċ-ċittadini, bħal ma għandu l-petizzjonant, 
dwar l-użu tal-body scanners fl-ajruporti.

Wieħed mill-metodi possibbli kif jiġu skrinjati l-persuni fl-ajruporti huwa infatti bil-body 
scanners. Sabiex wieħed jiddeċiedi jekk il-body scanners għandhomx jitħallew jintużaw bħala 
metodu ta’ skrining jew le fl-ajruporti, u jekk iva, b'liema kundizzjonijiet (pereżempju, l-
analiżi remota tal-immaġnijiet li jkunu ttieħdu minn persuna tal-istess sess tal-passiġġier 
skrinjat), il-Kummissjoni qed tagħmel konsultazzjoni dwar l-impatt tal-użu tal-body scanners
fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni fuq id-drittijiet tal-bniedem bħall-privatezza, id-dinjità 
personali, il-protezzjoni tad-dejta u s-saħħa. Qed isiru konsultazzjonijiet bir-reqqa sabiex 
jitqies bis-sħiħ it-tħassib tal-Parlament Ewropew.

Meta titlesta l-evalwazzjoni tagħha, il-Kummissjoni Ewropea għandha tipproponi l-miżuri 
xierqa li għandhom jittieħdu.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fl-20 ta' April 2012.

Il-kummenti tal-Kummissjoni

F'Novembru 2011, il-Kummissjoni adottat leġiżlazzjoni (Regolamenti 1141/2012 u 
1147/20111) li tippermetti lil maniġers tal-ajruporti u lill Stati Membri biex jagħmlu użu minn 
scanners ta' sigurtà li ma jużawx radjazzjoni jonizzanti, jekk dik it-teknoloġija titqies bħala li 
tgħin tipprovdi kontrolli ta' sigurtà effettivi u sostenibbli f'xi ajruport, bi qbil sħiħ mad-
drittijiet fundamentali.

Il-leġiżlazzjoni l-ġdida tal-UE ma timponix l-użu tal-iscanners ta' sigurtà, u l-Istati Membri u 
l-ajruporti jistgħu jiddeċiedu huma nfushom jużawhomx jew le. Madankollu, jekk l-iscanners 
ta' sigurtà jintużaw, dawn għandhom ikunu konformi mal-kundizzjonijiet operattivi u mal-
istandards ta' prestazzjoni stabbiliti fil-livell tal-UE. 

                                                                                                                                                  
ekonomiku, kummerċjali u tal-benefiċċju meta jitqabbel man-nefqa.
1 Regolament tal-Kummissjoni Nru 1141/2011 tal-10 ta' Novembru 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 
272/2009 li jissupplimenta l-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili fir-rigward tal-użu ta' 
scanners tas-sigurtà fl-ajruporti tal-UE, ĠU L 293, 11.11.2011, u r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni Nru 1147/2011 tal-11 ta' Novembru 2011 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 185/2010 u li 
jimplimenta l-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili fir-rigward tal-użu ta' scanners tas-
sigurtà fl-ajruporti tal-UE, ĠU, L 294, 12.11.2011.
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L-iscanners ta' sigurtà huma biss permessi bi qbil mal-kundizzjonijiet minimi bħal 
pereżempju: l-iscanners ta' sigurtà m'għandhom jaħżnu, iżommu, jagħmlu kopja, jistampaw 
jew jerġgħu jiksbu r-ritratti; kwalunkwe aċċess jew użu mhux awtorizzat huwa pprojbit u 
għandu jiġi pprevenut; li l-persuna li tkun qed tanalizza l-immaġni għandha tkun f'post 
separat. Il-passiġġieri għandhom ikunu infurmati dwar il-kundizzjonijiet li taħthom ikun qed 
isir il-kontroll bl-iscanners ta' sigurtà. Barra minn hekk, il-passiġġieri għandhom jingħataw id-
dritt li jagħżlu li ma jagħmlux il-kontroll bl-iscanners u jkunu soġġetti għal metodu alternattiv 
ta' skrijning minflok. 

Il-Kummissjoni ikkunsidrat ukoll b'mod serju ħafna s-saħħa u s-sigurtà taċ-ċittadini. 
Għalhekk, bħalissa, jistgħu biss jintużaw f'ajruporti tal-UE scanners ta' sigurtà li ma jużawx 
teknoloġija bl-X-ray. Il-Kummissjoni talbet lil grupp ta' esperti indipendenti, il-Kumitat 
Xjentifiku dwar Riskji għas-Saħħa Emerġenti jew li ġew Identifikati Riċentement 
(SCENIHR), biex jivvaluta ulterjorment l-effetti possibbli tal-iscanners ta' sigurtà li jużaw 
radjazzjoni jonizzanti fuq is-saħħa tal-bniedem. L-opinjoni tas-SCENIHR hija mistennija fir-
Rebbiegħa 2012.

L-għaqda tad-detekters tal-metall u tat-tiftix bl-idejn bħalissa hija l-iktar mezz komuni użat 
fil-postijiet tal-kontroll ta' sigurtà tal-ajruporti, biex jinstabu oġġetti pprojbiti moħbija fuq 
persuni. L-iscanners ta' sigurtà jipprovdu skrijning addizzjonali biex jinstabu oġġetti moħbija 
fuq il-persuna bi grad għoli ta' affidabilità u preċiżjoni, inkluż theddidiet mhux metalliċi, bħal 
bombi. 

Il-Kummissjoni analizzat il-kwistjonijiet kollha pendenti relatati mal-użu tal-iscanners ta' 
sigurtà fil-Komunikazzjoni tagħha dwar l-iscanners ta' sigurtà (COM/2010/311)1 u fl-
evalwazzjoni tal-impatt li akkumpanjat il-leġiżlazzjoni.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni Ewropea tifhem bis-sħiħ it-tħassib taċ-ċittadini dwar l-użu tal-iscanners ta' 
sigurtà fl-ajruporti. Il-leġiżlazzjoni Ewropea l-ġdida tiżgura li l-iscanners jintużaw biss taħt 
kundizzjonijiet stretti immirati biex jiġu protetti d-drittijiet fundamentali u d-drittijiet tal-
bniedem. 

Bħalissa, l-Istati Membri u l-ajruporti jistgħu jiddeċiedu jekk jużawx l-iscanners ta' sigurtà li 
ma jagħmlux użu jew le mill-X-rays fl-ajruporti tagħhom. Jekk l-iscanners ta' sigurtà 
jintużaw, dawn għandhom ikunu konformi mal-kundizzjonijiet operattivi u mal-istandards ta' 
prestazzjoni stabbiliti fil-livell tal-UE. Huma għandhom jipprovdu lill-passiġġieri bil-
possibilità li jagħżlu metodu alternattiv ta' skrijning.

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


