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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1556/2008, którą złożył Johannes Koll (Niemcy), w sprawie 
urządzeń do prześwietlania pasażerów na lotniskach

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa Parlament Europejski, by odwiódł Komisję od realizacji jej planów 
dotyczących urządzeń do prześwietlania osób na lotniskach. Składający petycję uważa 
korzystanie z takich urządzeń za poważne naruszenie życia osobistego obywateli. Wątpi on, 
czy korzyści z ich stosowania uzasadniają istotną ingerencję w życie prywatne ludzi. Za 
niedopuszczalne składający petycję uważa w szczególności wyznaczanie do obsługi tych 
urządzeń personelu prywatnego zamiast urzędników. Zastanawia się on, czy ze stosowaniem 
takich aparatów nie wiążą się zagrożenia dla zdrowia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 lipca 2009 r.

Kontekst

Urządzenia prześwietlające pasażerów są niedawnym wynalazkiem opracowanym jako 
sposób kontrolowania pasażerów pod kątem przewożenia blisko ciała zabronionych 
przedmiotów niebezpiecznych. Urządzenie to generuje fantomowy obraz ciała ludzkiego 
widzianego poprzez ubranie, wykrywając przedmioty o określonej masie i gęstości odmiennej 
od ubrania.

Jest to jedno z możliwych rozwiązań technicznych służących do utrzymania wysokiego 
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poziomu bezpieczeństwa na europejskich lotniskach.

Na wniosek Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2008 r. Komisja ocenia 
warunki niezbędne do przestrzegania prywatności i zabezpieczenia zdrowia pasażerów, w 
razie gdyby technologia ta miała być stosowana dla celów bezpieczeństwa na europejskich 
lotniskach. Kontekst prowadzenia tej analizy jest następujący.

Ramy prawne

Celem przepisów unijnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa jest ochrona osób i mienia 
w Unii Europejskiej poprzez zapobieganie aktom bezprawnej ingerencji w lotnictwie 
cywilnym (np. porwanie czy sabotaż statku powietrznego) 1. 

Jednym z ważnych środków zapewniania bezpieczeństwa lotnictwa jest kontrola pasażerów2 i 
bagażu przed wejściem do stref zastrzeżonych lotniska i wejściem na pokład samolotu w celu 
wykrycia niebezpiecznych przedmiotów zabronionych przepisami europejskimi3.  

Obecnie urządzenia prześwietlające pasażerów nie są uznanym środkiem kontroli pasażerów 
statków powietrznych dozwolonym na podstawie obowiązujących przepisów UE4. W 
związku z tym nie mogą one systematycznie zastępować żadnej z uznanych metod kontroli, 
takich jak przeszukanie ręczne lub bramki do wykrywania metali wraz ze stałą wyrywkową 
rewizją ręczną minimalnej liczby pasażerów oraz rewizją ręczną wszystkich pasażerów 
wzbudzających podejrzenia5.

                                               
1 Najpóźniej w dniu 29 kwietnia 2010 r. rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (Dz.U. 
L 355 z 30.12.2002, s.1) zostanie w pełni zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i 
uchylającym rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72). W niniejszej ocenie czyni się 
odniesienie do sytuacji prawnej w bezpieczeństwie lotniczym mającej w pełni zastosowanie od dnia 29 kwietnia 
2010 r. jako bardziej odpowiedniej w dyskusji nad ewentualnym stosowaniem urządzeń do prześwietlania osób 
jako technologii kontroli pasażerów, ponieważ obecna sytuacja prawna będzie wtedy nieaktualna.
2 Pasażerowie i osoby niebędące pasażerami (pracownicy lotniska, linii lotniczych, firm przewozowych lub 
usługodawców oraz policjanci i inni funkcjonariusze). Wyjątki mogą mieć zastosowanie w kilku wyraźnie 
określonych sytuacjach.
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych 
podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U. L 221 z 19.8.2008, s. 8), które zostanie zastąpione 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniającym wspólne podstawowe 
normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) 300/2008 (Dz.U. L 91 z 3.4.2009, s.7), oraz jeszcze nieprzyjęte kolejne rozporządzenia 
wykonawcze.
4 Zarówno obecne przepisy (art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 820/2008), jak i nowe (rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 272/2009) zezwalają na ograniczone czasowo próby mające na celu ocenę metod kontroli 
wykorzystujących nowo dostępne technologie.
5 Na przyszłość część A załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 272/2009 przewiduje stosowanie przy 
kontroli osób następujących metod, stosowanych pojedynczo lub łącznie, jako środki podstawowe lub 
drugorzędne: kontrola manualna; bramka do wykrywania metali; ręczny wykrywacz metali (HHMD); psy 
służbowe do wykrywania materiałów wybuchowych; detektory śladowych ilości materiałów wybuchowych. 
Komisja przyjmie przepisy wykonawcze w celu ich stosowania od dnia 29 kwietnia 2010 r. zawierające 
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Dodanie urządzeń prześwietlających pasażerów do wykazu uznawanych metod i technologii 
wykorzystywanych do kontroli osób na lotniskach wymaga przyjęcia decyzji Komisji przez 
państwa członkowskie oraz Parlament Europejski1. Następnie mogą zostać przyjęte przepisy 
wykonawcze2 w celu dalszego określenia wymogów i procedur kontroli, co zapewni 
zgodność z zasadami ogólnymi dotyczącymi ochrony praw człowieka, prywatności, godności 
osobistej i danych osobowych.

Kontekst praktyczny

W celu przeprowadzenia wymaganej kontroli pasażerów odbywa się regularna kontrola osób i 
ich bagażu ręcznego w tych miejscach na lotnisku, przez które musi przejść każdy pasażer, 
aby wejść do strefy zastrzeżonej lotniska (kontrola ogólna) lub do samolotu (kontrola na 
wejściu).

Obecnie zwykle stosuje się w takich miejscach trzy sposoby kontroli: pasażerów prosi się o 
poddanie się kontroli oraz przedstawienie bagażu do kontroli w możliwie najodpowiedniejszy 
sposób, tak aby kontrola przebiegła zadowalająco i była skoncentrowana na rezultatach3.  
Bagaż podręczny podlega odrębnej kontroli4, a pasażerowie5 zazwyczaj przechodzą przez 
bramki służące do wykrywania metali, co powinno zapewnić możliwość wykrycia broni 
palnej i noży (oraz innych niedozwolonych przedmiotów metalowych). Następnie losowo 
wybiera się minimalny odsetek pasażerów do przeszukania ręcznego.

Niestety przeszukania ręczne nie są lubiane ani przez pasażerów, ani przez pracowników 
ochrony, a wskaźniki wykrywania nie zawsze są zadowalające6. Ogólnie rzecz ujmując, 
przeszukanie ręczne nie jest optymalną metodą wykrywania przedmiotów zabronionych 
ukrytych przy człowieku.

Urządzenia do prześwietlania osób

W ciągu ostatnich pięciu lat opracowano urządzenia prześwietlające pasażerów jako metodę 
wykrywania niezgłoszonych zabronionych przedmiotów metalowych i niemetalowych 
                                                                                                                                                  
odpowiednie wymogi i procedury.
1 Art. 19 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 300/2008 (procedura komitologii połączona z kontrolą przeprowadzaną 
przez Parlament Europejski).
2  Art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 300/2008 (procedura komitologii połączona z kontrolą przeprowadzaną 
przez Parlament Europejski).
3 Punkt 4.3.3 załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 820/2008, które z dniem 29 kwietnia 2009 r. 
zostanie zastąpione nowymi, jeszcze nieprzyjętymi przepisami wykonawczymi.
4 Punkty 4.3.1 oraz 2 załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 820/2008, które z dniem 29 kwietnia 2010 
r. zostanie zastąpione nowymi, jeszcze nieprzyjętymi przepisami wykonawczymi.
5 Punkt 4.1. załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2320/2002, które z dniem 29 kwietnia 2010 r. zostanie 
zastąpione w całości rozporządzeniem (WE) nr 300/2008.
6 Zgodnie z kontrolami przeprowadzonymi przez Komisję na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
2320/2002, które z dniem 29 kwietnia 2010 r. zostanie zastąpione w całości rozporządzeniem (WE) nr 300/2008.
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przenoszonych pod odzieżą.

Procedura prześwietlania wymaga kilku sekund potrzebnych na wykonanie zdjęcia przy 
pomocy urządzenia. Wygenerowany obraz  jest nieprzejrzysty i przypomina, przy 
wykorzystaniu większości dostępnych technologii, negatyw fotograficzny. W celu 
prześwietlenia przez urządzenie dana osoba musi stać bez ruchu przez kilka sekund albo 
wewnątrz urządzenia (o rozmiarach budki telefonicznej), albo bezpośrednio przed nim.

W opracowaniu są różne technologie prześwietlania. Najbardziej zaawansowane technologie 
to:

- fale milimetrowe, wykorzystujące fale radiowe,
- rozproszenie wsteczne, wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie o niskiej 

energii,
- promienie T, wykorzystujące promieniowanie terahercowe leżące w widmie 

elektromagnetycznym między podczerwienią a mikrofalami.

Termin urządzenie do prześwietlania osób obejmuje ogólnie wszystkie poszczególne 
technologie. Oczekuje się, że tylko większe lotniska będą rozważać stosowanie tych 
urządzeń, ponieważ są one duże i dość drogie.

Jeżeli chodzi o konsekwencje zdrowotne, badania krajowe wykazały, że technologie 
wykorzystujące fale milimetrowe nie stanowią powodu do niepokoju1. Napromieniowanie 
promieniami rentgenowskimi przy rozproszeniu wstecznym szacuje się na odpowiadające 
kilku procentom naturalnego dawki promieniowania jonizującego, które pasażer otrzymuje 
podczas lotu długodystansowego. Do takich urządzeń mają zastosowanie wymagania 
Euratomu w zakresie ochrony przed promieniowaniem, w szczególności przepisy dyrektywy 
Rady 96/29/Euratom2, w zakresie uzasadnienia takiej działalności przed jej przyjęciem. W 
niektórych państwach członkowskich celowe narażanie ludzi na promieniowanie jonizujące 
jest dozwolone tylko w celach medycznych, co wyklucza stosowanie urządzeń 
prześwietlających promieniowaniem rentgenowskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 
Technologia terahercowa powinna nadawać się do prześwietlania obiektów ruchomych, lecz 
nie jest jeszcze odpowiednio dostosowana do prześwietlania pasażerów. 

Co do ochrony prywatności, wyłącznie personel odpowiadający za bezpieczeństwo powinien 
mieć możliwość oglądania obrazów ciała wykonywanych przez urządzenie, bez możliwości 
archiwizowania zdjęć. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Połączenie wykrywaczy metali i przeszukania ręcznego jest obecnie najlepszą metodą 

                                               
1 Wykorzystywane fale radiowe stanowią odpowiednik 0,01% dozwolonej dawki dla telefonów komórkowych.
2 Dyrektywa Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w 
zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z 
promieniowania jonizującego (Dz.U. L 159 z 29.6.1996, s. 1).
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wykrywania ukrytych przedmiotów zabronionych, chociaż nie jest to metoda optymalna. 
Urządzenia do prześwietlania osób mogą wykryć każdy przedmiot ukryty w pobliżu ciała lub 
w ubraniu albo pod nim z dużą wiarygodnością i dokładnością. Przepisy europejskie w 
sprawie bezpieczeństwa lotnictwa odpowiadają na stałą potrzebę dostosowywania metod i 
technologii do nowych zagrożeń i zmieniających się ocen ryzyka.
Dlatego dnia 5 września 2008 r., w oparciu o korzystne wyniki głosowania przedstawicieli 
państw członkowskich w Komitecie ds. Ochrony Lotnictwa w dniach 9-10 lipca 2008 r., 
Komisja przedstawiła Radzie i Parlamentowi Europejskiemu wniosek dotyczący 
rozporządzenia dopuszczającego dopisanie m.in. urządzeń do prześwietlania osób do wykazu 
uznanych metod kontroli. W dniu 23 października 2008 r. Parlament Europejski przyjął 
rezolucję w sprawie wpływu środków dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa oraz urządzeń 
prześwietlających pasażerów na prawa człowieka, prywatność, godność osobistą i ochronę 
danych1, żądając głębszej oceny sytuacji.
W odpowiedzi Komisja zorganizowała grupę zadaniową z udziałem zainteresowanych 
podmiotów, która zebrała się w grudniu zeszłego roku, oraz konsultacje społeczne 
przeprowadzone w pierwszym kwartale 2009 r. Zwrócono się do Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych, grupy roboczej utworzonej na mocy art. 29 i Agencji Praw Podstawowych 
o dostarczenie Komisji opinii na temat stosowania urządzeń prześwietlających pasażerów na 
lotniskach.

Podsumowanie

Komisja w pełni rozumie wyrażone przez składającego petycję zaniepokojenie obywateli 
stosowaniem urządzeń prześwietlających pasażerów.

Faktycznie jedną z możliwych metod kontroli pasażerów na lotniskach jest korzystanie z 
urządzeń prześwietlających. W celu podjęcia decyzji, czy dopuścić urządzenia 
prześwietlające pasażerów jako jedną z metod kontroli pasażerów na lotniskach i jeśli tak, to 
na jakich warunkach (np. zdalna analiza zdjęć wykonywanych przez osobę tej samej płci co 
kontrolowany pasażer), Komisja przeprowadza konsultacje w sprawie wpływu stosowania 
urządzeń prześwietlających w bezpieczeństwie lotniczym na prawa człowieka, takie jak 
prywatność, godność osobista, ochrona danych i zdrowie. Prowadzone są dogłębne 
konsultacje w celu pełnego uwzględnienia uwag Parlamentu Europejskiego.

Po zakończeniu tej oceny Komisja Europejska zaproponuje odpowiednie działania.

4. Odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Uwagi Komisji

                                               
1 W rezolucji (2008)0521 Parlament zwrócił się do Komisji o to, aby przeprowadziła ona ocenę wpływu na 
prawa podstawowe, skonsultowała się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, grupą roboczą utworzoną 
na mocy artykułu 29 oraz Agencją Praw Podstawowych, dokonała naukowej i medycznej oceny ewentualnych 
skutków takiej technologii dla zdrowia, dokonała oceny wpływu pod względem gospodarczo-handlowym oraz 
pod względem kosztów i korzyści.
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W listopadzie 2011 r. Komisja przyjęła akty prawne (rozporządzenia 1141/2012 i 
1147/20111), które pozwalają zarządzającym portami lotniczymi i państwom członkowskim 
na używanie urządzeń do prześwietlania osób, które nie wykorzystują promieniowania 
jonizującego, jeżeli ta technologia jest uznana za pomocną w realizacji skutecznych i 
zrównoważonych kontroli bezpieczeństwa na danym lotnisku, w pełnej zgodności z prawami 
podstawowymi.

Nowe przepisy UE nie nakładają obowiązku używania urządzeń do prześwietlania osób, a 
państwa członkowskie i lotniska mogą podjąć decyzję, czy będą one używane.  Jednakże jeśli 
urządzenia do prześwietlania osób są używane, muszą one spełniać warunki eksploatacji i 
normy działania określone na poziomie UE. 

Użycie urządzeń do prześwietlania osób jest dozwolone jedynie jeśli spełnia minimalne 
warunki, takie jak np.: urządzenia do prześwietlania osób nie gromadzą, nie przechowują, nie 
kopiują, nie drukują ani nie odzyskują obrazów; zabrania się oraz nie dopuszcza się do 
wszelkiego nieupoważnionego dostępu do obrazów oraz ich wykorzystywania; pracownik 
weryfikujący dokonujący analizy obrazu znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu. 
Pasażerowie muszą zostać poinformowani o warunkach, na jakich odbywa się kontrola 
bezpieczeństwa z użyciem urządzenia do prześwietlania osób. Ponadto pasażerowie mają 
prawo odmówić poddania się kontroli z użyciem urządzenia do prześwietlania osób i poddać 
się alternatywnej metodzie kontroli.  

Komisja również w szerokim zakresie uwzględniła kwestie zdrowia i bezpieczeństwa 
obywateli. W związku z tym obecnie na lotniskach UE mogą być stosowane jedynie 
urządzenia do prześwietlania osób niewykorzystujące promieniowania rentgenowskiego. 
Komisja zwróciła się do niezależnej grupy ekspertów, Komitetu Naukowego ds. 
Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia, o dalszą ocenę 
potencjalnego wpływu, jaki mogą mieć urządzenia do prześwietlania osób wykorzystujące 
promieniowanie jonizujące na zdrowie człowieka.  Opinia Komitetu Naukowego ds. 
Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia ma zostać sporządzona na 
wiosnę 2012 r.

Połączenie wykrywaczy metali i przeszukania ręcznego jest obecnie najczęściej stosowaną w 
punktach kontroli bezpieczeństwa lotnisk metodą wykrywania ukrytych przedmiotów 
zabronionych przy człowieku. Urządzenia do prześwietlania osób stanowią dodatkową 
metodę kontroli pozwalającą na wykrycie z dużą wiarygodnością i dokładnością ukrytych 
przy człowieku przedmiotów, w tym niebezpiecznych przedmiotów niemetalowych, takich 
jak materiały wybuchowe. 

                                               
1 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1141/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 272/2009 uzupełniające wspólne podstawowe normy 
ochrony lotnictwa cywilnego odnośnie do używania urządzeń do prześwietlania osób 
w portach lotniczych UE, Dz.U. L 293 z 11. 11. 2011 oraz rozporządzenie 
wykonawcze Komisji nr 1147/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 185/2010 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie 
wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego odnośnie do używania 
urządzeń do prześwietlania osób w portach lotniczych UE, Dz.U. L 294 z 12. 11. 
2011.
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Komisja poddała analizie wszystkie nierozstrzygnięte kwestie związane z użyciem urządzeń 
do prześwietlania osób w swoim komunikacie w sprawie użytkowania skanerów ciała 
(COM/2010/311)1 oraz w ocenie skutków dołączonej do przepisów.

Podsumowanie

Komisja w pełni rozumie obawy obywateli dotyczące używania urządzeń do prześwietlania 
osób na lotniskach. Nowe przepisy europejskie zapewniają, że urządzenia do prześwietlania 
osób są używane jedynie przy spełnieniu rygorystycznych warunków mających na celu 
ochronę praw podstawowych i zdrowia ludzkiego. 

Obecnie państwa członkowskie i lotniska mogą podjąć decyzję o użyciu urządzeń do 
prześwietlania osób niewykorzystujących promieniowania rentgenowskiego na własnych 
lotniskach. W przypadku stosowania urządzeń do prześwietlania osób muszą one spełniać 
warunki eksploatacji i normy działania określone na poziomie UE. Muszą one umożliwić 
pasażerom poddanie się alternatywnej metodzie kontroli.

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


