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Комисия по петиции

18.12.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0749/2012, внесена от M. Б., с британско гражданство, относно 
продължаването на изпитателния период за рентгеновите скенери за 
проверка на хора на летище Манчестър

1. Резюме на петицията

Съгласно правото на ЕС използването на скенери за проверка на хора на летищата 
става при условие, че на пътниците се предлагат алтернативни средства за проверка за 
сигурността. Изглежда, че Обединеното кралство открито нарушава тази разпоредба и 
въпреки това е получило разрешение да продължи изпитателния период на летище 
Манчестър. Според вносителя на петицията Комисията е уведомена за това и проверява 
твърденията за нарушаване. Той иска да знае какво се прави във връзка с този въпрос.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 18 декември 2012 г.

Според законодателството на ЕС скенерите за целите на сигурността са допустим 
метод за проверка за пътниците. Тази все още доста иновативна технология предоставя 
добра цялостна ефективност на откриване и значително по-висока ефективност по 
отношение на неметалните предмети, носени по тялото.

През ноември 2011 г. Комисията прие Регламенти 1141/2011 и 1147/2011, които 
позволяваха поставянето на скенери за целите на сигурността на летищата в ЕС. 
Държавите членки и летищата, които решат да използват такива скенери, трябва да 
осигурят съответствието им с оперативните условия и стандартите за ефективност, 
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установени на равнище на ЕС и насочени към защита на основните права и здравето на 
хората.

С оглед на здравето и сигурността на гражданите, е разрешено разполагането и 
използването на летищата в ЕС само на скенери за цели на сигурността, които не 
използват рентгенова технология. Въпреки това експериментите със скенери за целите 
на сигурността, които използват йонизиращо лъчение и са били разположени преди 
приемането на законодателството на ЕС, като този на летище Манчестър, могат да 
продължат работа при разрешените условия и да бъдат постепенно извадени от 
експлоатация след събирането на експерименталните резултати. Както е посочено в 
съображение (5) от предложението за изменение на Регламент 272/2009, Комисията е 
изискала Научния комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове 
(НКВИНЗР) да оцени възможните последици от използване на тези скенери за цели на 
сигурността и възможното им вредно въздействие върху здравето на хората. Комисията 
разреши продължаването на изпитателния период на скенера за целите на сигурност на 
летище Манчестър при условие, че органите на Обединеното кралство го прекратят 
незабавно, ако НКВИНЗР направи заключение, че скенерите за целите на сигурността, 
които използват йонизиращо лъчение, оказват отрицателно въздействие върху здравето 
на хората. През май 2012 г. въз основа на съществуващи научни доказателства 
НКВИНЗР заключи, че не се наблюдава подобно въздействие за сравнително ниски 
равнища на дозиране. 

Освен това според настоящото законодателство на пътниците е предоставена 
възможността да не минават през скенер за целите на сигурността, а да изберат 
алтернативен метод на проверка. Въпреки това на 7 декември 2011 г. Обединеното 
кралство уведоми Комисията относно мярка по отношение на разполагането и 
използването на скенери за целите на сигурността на летищата на Обединеното 
кралство. Мярката включва, наред с другото, непредлагане на пътниците и на 
членовете на екипажа, когато са в качеството на пътници, на алтернативен метод за 
проверка вместо скенер за целите на сигурността и отказване на достъп на борда на 
всяко лице, което откаже да бъде проверено посредством скенер за целите на 
сигурността. Обединеното кралство счита, че тази мярка трябва да се разглежда като 
„по-строга“ мярка за сигурност, нотифицирана на основание член 6, параграф 2 от 
Регламент 300/2008 Член 6, параграфи 1 и 2 от Регламент 300/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на 
сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 
2320/2002 предвиждат, че на основата на конкретна оценка на риска държавите членки 
могат да прилагат по-строги мерки от общите основни стандарти, посочени в Регламент 
300/2008 и правилата за прилагането му. Европейската комисия понастоящем проучва 
дали нотифицираната от Обединеното кралство мярка трябва да бъде считана за по-
строга мярка по смисъла на Регламент 300/2008 и дали тя е в съответствие със 
законодателството на ЕС и може да се счита за приемлива реакция на по-високи 
равнища на заплаха.

Заключение

Що се отнася до настоящото положение относно разполагането на скенери, използващи 
йонизиращо лъчение, на летище Манчестър, Европейската комисия разполага с 
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информация, която потвърждава, че експериментът е приключил през ноември 2012  г. 
в съответствие с разрешението за изпитателния период. 

Европейската комисия все още разследва въпроса за липсата на възможност за 
пътниците да изберат алтернативен начин на проверка на летище Манчестър. Тя 
поддържа контакт с органите на Обединеното кралство с цел събиране на подробна 
информация и извършване на правен анализ на положението. Европейската комисия 
потвърждава, че след приключването на оценката на правната процедура, ще предложи, 
ако е необходимо, да бъде предприети подходящи мерки по този въпрос. 


