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Comisia pentru petiții

20.4.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1556/2008, adresată de Johannes Koll, de cetățenie germană, 
privind scanerele corporale din aeroporturi

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Parlamentului European să descurajeze punerea în aplicare a planurilor 
Comisiei Europene privind scanerele corporale din aeroporturi. Petiționarul consideră 
utilizarea unor astfel de scanere drept o invadare gravă a vieții private a cetățeanului. Acesta 
se îndoiește că avantajele unor astfel de scanere pot contrabalansa încălcarea gravă a vieții 
private a persoanelor. Petiționarul consideră că utilizarea personalului privat în locul 
funcționarilor pentru operarea scanerelor este inacceptabilă. În plus, acesta se întreabă dacă 
folosirea unor astfel de scanere nu implică riscuri pentru sănătate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 iulie 2009

Context general

Scanerele corporale reprezintă o tehnologie dezvoltată recent, destinată controlului de 
securitate al persoanelor pentru depistarea articolelor periculoase interzise, purtate pe lângă 
corpul acestora. Acestea oferă o imagine de tip negativ fotografic a corpului persoanei, 
trecând prin îmbrăcăminte, permițând identificarea articolelor cu o anumită masă și densitate, 
diferite de îmbrăcăminte.

Scanerele corporale constituie una dintre posibilele soluții tehnice de menținere a unui nivel 
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ridicat de securitate pe aeroporturile europene.

La solicitarea Parlamentului European din 26 octombrie 2008, Comisia a evaluat condițiile 
sine qua non referitoare la modalitățile de protejare a vieții private și sănătății pasagerilor, în 
cazul în care s-ar utiliza această tehnologie pentru controlul de securitate pe aeroporturile 
europene. Contextul în care a fost efectuată această analiză este următorul.

Contextul juridic

Scopul legislației UE privind securitatea aviației este de a asigura protecția persoanelor și a 
bunurilor în interiorul Uniunii Europene prin împiedicarea actelor de intervenție ilicită 
îndreptate împotriva aeronavelor civile (de exemplu deturnarea, sabotarea aeronavei).1

Un instrument important de garantare a securității aviației este controlul de securitate al 
persoanelor2 și bagajelor înainte ca acestea să pătrundă în zonele de securitate cu acces 
restricționat din aeroporturi și să ajungă la bordul aeronavelor, în vederea detectării articolelor 
periculoase interzise de legislația europeană3.  

În prezent, scanerele corporale nu reprezintă un mijloc recunoscut de control de securitate al 
pasagerilor aerieni permis de legislația UE în vigoare.4 Prin urmare, acestea nu pot înlocui în 
mod sistematic niciuna dintre metodele de control de securitate recunoscute, mai exact 
controlul manual sau porțile detectoare de metale, urmate de un control manual aleatoriu 
continuu al unui număr minim de pasageri și controlul manual al tuturor pasagerilor care au 
declanșat alarma.5.

                                               
1 Cel mai târziu la 29.4.2010, Regulamentul (CE) nr. 2320/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 
16 decembrie 2002 de instituire a unor norme comune în domeniul siguranței aviației civile (JO L 355, 
30.12.2002, p.1) va fi complet înlocuit de Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 2320/2002 (JO L 97, 9.4.2008, p. 72). În cuprinsul evaluării se face trimitere la situația juridică referitoare la 
securitatea aviației aplicabilă pe deplin din 29.4.2010, considerată a fi mai relevantă pentru discuția privind 
utilizarea potențială a scanerelor corporale ca tehnologie de control de securitate, deoarece situația juridică 
curentă va expira până la acea dată.
2 Pasageri și alte categorii de persoane (personalul angajat din aeroporturi, transportatorii aerieni, companiile de 
transport de marfă sau furnizorii de servicii, precum și forțele de poliție sau alți agenți publici). Excepțiile pot fi 
admise în anumite situații clar definite.
3 Regulamentul (CE) nr. 820/2008 al Comisiei de stabilire a măsurilor de implementare a standardelor de bază 
comune privind securitatea aviației (JO L 221, 19.8.2008, p. 8), care va fi înlocuit de Regulamentul (CE) nr. 
272/2009 al Comisiei din 2 aprilie 2009 de completare a standardelor de bază comune în domeniul securității 
aviației civile prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L91, 3.4.2009, p.7) și alte regulamente de punere în aplicare care urmează să fie adoptate.
4 Atât legislația în vigoare [articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 820/2008 al Comisiei], cât și noua legislație 
[Regulamentul (CE) nr. 272/2009 al Comisiei] permit folosirea unor alte metode cu titlu experimental pe 
perioade limitate, în vederea evaluării metodelor de control de securitate care utilizează tehnologiile noi 
disponibile.
5 Pentru viitor, partea A din anexa la Regulamentul (CE) nr. 272/2009 al Comisiei prevede utilizarea 
următoarelor metode de control de securitate al persoanelor, fie individual, fie combinat, ca mijloc principal sau 
secundar: control manual; porți detectoare de metale; detectoare portabile de metale; câini dresați pentru 
detectarea de explozibili; echipamente de detectare a urmelor de explozibili. Obligațiile și procedurile vor face 
obiectul legislației de punere în aplicare care urmează să fie adoptată de către Comisie în vederea aplicării din 
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Adăugarea scanerelor corporale pe lista metodelor recunoscute și a tehnologiilor disponibile 
pentru controlul de securitate al persoanelor în aeroporturi necesită o decizie a Comisiei care 
să fie adoptată de către statele membre și de către Parlamentul European1. Ulterior, legislația 
de punere în aplicare poate fi adoptată2  în vederea specificării mai exacte a obligațiilor și a 
procedurilor în materie de control de securitate și pentru a asigura astfel conformitatea cu 
principiile generale privind protecția drepturilor omului, a vieții private, a demnității 
personale și a datelor.

Contextul practic

În vederea realizării controlului de securitate impus pentru pasageri, controlul de securitate al 
persoanelor și al bagajelor de mână ale acestora se efectuează în mod sistematic în anumite 
puncte din interiorul unui aeroport, prin care orice pasager trebuie să treacă pentru a intra în 
zonele de securitate cu acces restricționat ale unui aeroport (control de securitate general) sau 
ale unei aeronave (control de securitate la poartă).

În prezent, metodele de control de securitate aplicate în mod curent în punctele respective 
constau din trei etape: pasagerii sunt rugați să se prezinte și să-și prezinte bagajele în modul 
cel mai potrivit astfel încât controlul de securitate să fie efectuat în mod satisfăcător și 
eficient.3 În timp ce bagajele de mână sunt verificate separat,4 pasagerii5 trec de obicei prin 
porțile detectoare de metale, care ar trebui să fie în măsură să detecteze arme și cuțite (precum 
și alte obiecte din metal interzise). Ulterior, un procent minim de pasageri sunt aleși în mod 
aleatoriu pentru a face obiectul controalelor manuale.

Din nefericire, controalele manuale ale pasagerilor nu sunt populare nici în rândul pasagerilor, 
nici al personalului de securitate, iar ratele de detectare nu sunt întotdeauna satisfăcătoare6. 
Luând în considerare toate aspectele, controlul manual nu este o soluție optimă pentru 
detectarea articolelor interzise ascunse de o persoană asupra sa.

Scanerele corporale

În ultimii cinci ani au fost dezvoltate scanere corporale, ca mijloace de detectare a articolelor 
interzise nedeclarate, atât a celor metalice, cât și a celor nemetalice, purtate pe sau aproape de 
corpul unei persoane.
                                                                                                                                                  
29 aprilie 2010.
1 Articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 (procedura de comitologie cu control al PE)
2  Articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 (procedura de comitologie cu informarea PE)
3 Punctul 4.3.3 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 820/2008 al Comisiei, care, începând cu 29.4.2009, va fi 
înlocuit de noi regulamente de punere în aplicare care trebuie să fie adoptate
4 Punctele 4.3.1 și 4.3.2 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 820/2008 al Comisiei, care, începând cu 29.4.2010, 
va fi înlocuit de noi regulamente de punere în aplicare care trebuie să fie adoptate
5 Punctul 4.1 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 2320/2002, care, începând cu 29.4.2010, va fi complet înlocuit 
de Regulamentul (CE) nr. 300/2008
6 Conform verificărilor realizate de Comisie în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 
nr. 2320/2002, care, din 29.4.2010, va fi înlocuit complet de Regulamentul (CE) nr. 300/2008
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Procedura de scanare necesită câteva secunde pentru a permite mașinii să captureze imaginea. 
Imaginea produsă este opacă și seamănă cu un negativ foto obținut cu majoritatea 
tehnologiilor disponibile. Pentru ca o persoană să poată fi scanată cu un scaner corporal, 
aceasta trebuie să stea în picioare, nemișcată, timp de câteva secunde, fie în interiorul 
scanerului corporal (care este de dimensiunea unei cabine telefonice), fie direct în fața 
acestuia.

Sunt dezvoltate diverse tehnologii pentru scanerele corporale. Cele mai avansate tehnologii 
sunt:

- unda milimetrică, care utilizează undele radio;
- dispersia inversată, care utilizează raze X cu energie scăzută;
- raze t, care utilizează radiații de ordinul terahertzilor, care se situează între lumina 

infraroșie și microunde în spectrul electromagnetic.

Termenul de scaner corporal se folosește în mod generic pentru a acoperi toate aceste diverse 
tehnologii. Este de așteptat ca doar aeroporturile mari să considere utilizarea scanerelor 
corporale, întrucât mașinile sunt voluminoase și relativ scumpe.

În ceea ce privește sănătatea, studii naționale au arătat că tehnologia pe bază de undă 
milimetrică nu ridică probleme1. Expunerea la razele X folosite de tehnologia de dispersie 
inversată este considerată a fi echivalentă cu câteva procente din doza de radiație ionizantă 
naturală la care este expus un pasager pe durata unui zbor de lungă durată. Situația unui 
asemenea echipament se supune cerințelor prevăzute de legislația Euratom în materie de 
radioprotecție, în special prevederilor Directivei 96/29/EURATOM2 a Consiliului cu privire la 
justificarea unei asemenea practici, înainte de a fi adoptată. În unele state membre, expunerea 
deliberată a persoanelor la radiații ionizante este autorizată numai în scopuri medicale, ceea ce 
exclude, prin urmare, utilizarea scanerelor corporale cu raze X în scopuri de securitate. Se 
preconizează utilizarea tehnologiei pe bază de frecvențe de ordinul terahertzilor pentru 
controlul țintelor mobile, dar încă nu este adecvată pentru controlul de securitate al 
pasagerilor. 

Referitor la protecția vieții private, nimeni în afară de personalul de securitate nu ar trebui să 
aibă vreodată posibilitatea de a vedea imaginile produse de scanerul corporal și nicio arhivă a 
imaginilor nu va fi păstrată. 

Comentariile Comisiei privind petiția

În prezent, combinația dintre detectoarele de metal și controlul manual este, chiar dacă nu 
optimă, cel mai bun mijloc de a detecta obiectele interzise ascunse. Scanerele corporale pot 

                                               
1 Undele radio utilizate echivalează cu 0,01 % din dozajul permis pentru telefoanele mobile.
2 Directiva 96/29/EURATOM a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind 
protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante (JO L 159, 
29.6.1996, p.1)



CM\899816RO.doc 5/7 PE427.110v02-00

RO

detecta orice obiect ascuns pe corpul unei persoane, în interiorul sau sub îmbrăcămintea 
acesteia, cu un anumit nivel de fiabilitate și acuratețe. Legislația europeană privind securitatea 
aviației răspunde nevoii constante de a adapta metodele și tehnologiile la evaluările privind 
noile amenințări și riscuri în creștere.
La 5 septembrie 2008, Comisia, pe baza votului pozitiv al reprezentanților statelor membre în 
Comitetul pentru securitatea aviației reunit în perioada 9 - 10.7.2008, a propus Consiliului și 
Parlamentului European un proiect de regulament prin care se permite, inter alia, adăugarea 
scanerelor personale pe lista metodelor de control de securitate recunoscute. La 23 octombrie 
2008, Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind impactul măsurilor de siguranță 
aeriană și ale scanerelor corporale asupra drepturilor omului, vieții private, demnității 
personale și protecției datelor1, solicitând o analiză mai aprofundată a situației.
Ca răspuns la aceasta, Comisia a organizat un grup operativ cu părțile interesate implicate, 
care s-a întrunit în decembrie anul trecut, și o consultare publică care a fost realizată în primul 
trimestru al anului 2009. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, Grupul de lucru 
„Articolul 29” și Agenția pentru Drepturi Fundamentale au primit solicitarea de a transmite 
Comisiei avizele lor cu privire la utilizarea scanerelor corporale în aeroporturi.

Concluzii

Comisia înțelege pe deplin preocupările cetățenilor cum este cazul petiționarului cu privire la 
utilizarea scanerelor corporale în aeroporturi.

Într-adevăr, una dintre posibilele metode de control de securitate al persoanelor în aeroporturi 
este utilizarea scanerelor corporale. Pentru a decide dacă scanerele corporale ar trebui să fie 
permise sau nu ca metodă de control de securitate al persoanelor în aeroporturi, și în cazul în 
care vor fi permise, în ce condiții (de exemplu, analiza la distanță a imaginilor capturate, de 
către persoane de același gen cu pasagerul controlat), Comisia realizează o consultare privind 
impactul pe care utilizarea scanerelor corporale în domeniul securității aviației îl are asupra 
drepturilor omului, precum viața privată, demnitatea personală, protecția datelor și sănătatea.
Sunt realizate consultări aprofundate pentru a lua pe deplin în considerare preocupările 
Parlamentului European.

Odată ce va fi finalizată evaluarea, Comisia Europeană va propune măsurile adecvate care 
trebuie să fie luate.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 20 aprilie 2012

Observațiile Comisiei

                                               
1 Rezoluția PE (2008)0521 a solicitat Comisiei: să realizeze o evaluare a impactului asupra drepturilor 
fundamentale; să consulte Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD), Grupul de lucru „Articolul 
29” și Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA); să realizeze o evaluare științifică și medicală privind 
efectul potențial al unor astfel de tehnologii asupra sănătății; să realizeze o evaluare a impactului economic, 
comercial și privind raportul costuri-beneficii.
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În noiembrie 2011, Comisia a adoptat legislația (Regulamentele 1141/2012 și 1147/20111) 
care permite administratorilor aeroportului și statelor membre să utilizeze scanere de 
securitate care nu utilizează radiații ionizate în cazul în care se consideră că această 
tehnologie ajută la efectuarea de controale de securitate eficiente și durabile pe un anumit 
aeroport, în conformitate deplină cu drepturile fundamentale.

Noua legislație UE nu impune utilizarea de scanere de securitate, iar statele membre și 
aeroporturile pot decide dacă să le utilizeze sau nu. Cu toate acestea, dacă scanerele de 
securitate sunt utilizate, acestea trebuie să respecte condițiile operaționale și standardele de 
performanță stabilite la nivelul UE. 

Scanerele de securitate sunt permise numai în conformitate cu condițiile minime, cum ar fi de 
exemplu: scanerele de securitate să nu stocheze, păstreze, copieze, imprime sau să extragă 
imagini; orice acces neautorizat și utilizare a imaginii este interzisă și trebuie să fie
împiedicată; examinatorul uman care analizează imaginea trebuie să se afle într-o locație 
separată. Pasagerii trebuie informați cu privire la condițiile în care se desfășoară controlul cu 
scaner de securitate. În plus, pasagerii au dreptul să refuze un control cu scanere și să fie 
supuși unei metode alternative de control de securitate. 

De asemenea, Comisia a luat în considerare în mod serios sănătatea și siguranța cetățenilor. 
Din acest motiv, în prezent, în aeroporturile UE pot fi utilizate doar scanere de securitate care 
nu utilizează tehnologii bazate pe retrodifuziunea de raze X. Comisia a solicitat unui grup 
independent de experți, Comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și noi (CSRSEN) 
să realizeze o evaluare suplimentară a posibilelor efecte ale scanerelor de securitate care 
utilizează radiații ionizante asupra sănătății umane. Se așteaptă opinia CSRSEN în primăvara 
anului 2012.

Combinația de detectoare de metale și controalele manuale este în prezent cea mai frecventă 
metodă utilizată în punctele de control de securitate ale aeroporturilor pentru a detecta 
obiectele interzise ascunse de persoane asupra acestora. Scanerele de securitate oferă o 
metodă de control de securitate suplimentară pentru detectarea obiectelor interzise ascunse 
asupra unei persoane cu un grad înalt de fiabilitate și acuratețe, inclusiv obiecte nemetalice 
utilizate în scop de amenințare, precum explozibilii.  
Comisia a analizat toate problemele nesoluționate referitoare la utilizarea scanerelor de 
securitate în Comunicarea Comisiei privind utilizarea scanerelor de securitate 
(COM/2010/311)2 și în evaluarea impactului care însoțește această legislație.

Concluzii
Comisia Europeană înțelege pe deplin preocupările cetățenilor referitoare la utilizarea 
scanerelor de securitate în aeroporturi. Noua legislație europeană garantează faptul că 
scanerele sunt utilizate doar în condiții stricte care vizează protejarea drepturilor fundamentale 
                                               
1 Regulamentul nr. 1141/2011 al Comisiei din 10 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
272/2009 de completare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației civile în ceea ce privește 
utilizarea scanerelor de securitate în aeroporturile UE, JO L 293, 11.11.2011, și Regulamentul de punere în 
aplicare nr. 1147/2011 al Comisiei din 11 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 de 
stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației în 
ceea ce privește utilizarea scanerelor de securitate în aeroporturile UE, JO L 294, 12.11.2011.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0311:FIN:EN:PDF.
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și sănătatea umană. 
În prezent, statele membre și aeroporturile pot decide dacă să utilizeze scanerele de securitate 
care nu se bazează pe tehnologia bazată pe retrodifuziunea de raze X în aeroporturile acestora. 
La utilizarea scanerelor de securitate, acestea trebuie să respecte condițiile operaționale și 
standardele de performanță stabilite la nivelul UE. Acestea trebuie să ofere pasagerilor 
posibilitatea de a opta pentru o metodă alternativă de control.


