
CM\935224DA.doc PE502.164v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

18.12.2012

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
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1. Sammendrag

Efter EU-retten er det en betingelse for brug af kropsscanning i lufthavne, at passagererne får 
tilbudt en alternativ metode til sikkerhedskontrol. Det Forenede Kongerige skilter 
tilsyneladende åbent med denne bestemmelse og har ikke desto mindre fået forlænget 
perioden for forsøg, som gennemføres i lufthavnen i Manchester. Andrageren oplyser, at 
Kommissionen er opmærksom på og i gang med at undersøge denne påståede overtrædelse. 
Han spørger, hvad der sker i denne forbindelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 18. december 2012.

"EU-lovgivningen tillader securityscannere som en gyldig metode til screening af passagerer. 
Denne stadig ganske innovative teknologi har en god sporingseffektivitet og en særlig høj 
effektivitet for så vidt angår sporing af ikke-metalliske genstande, der bæres på kroppen.

I november 2011 vedtog Kommissionen forordning (EU) nr. 1141/2011 og 1147/2011, der 
giver mulighed for at anvende securityscannere i EU's lufthavne. Medlemsstater og lufthavne, 
der beslutter at anvende scannere, skal opfylde de operationelle betingelser og 
præstationsstandarder, der er fastsat på EU-plan, med henblik på at beskytte de 
grundlæggende rettigheder og menneskers sundhed.
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Af hensyn til borgernes sundhed og sikkerhed er det kun securityscannere, der ikke benytter 
røntgenteknologi, der har fået tilladelse til at blive opsat og anvendt i EU-lufthavne. 
Afprøvningen af securityscannere, der anvender ioniserende stråling, som har været anvendt 
før vedtagelsen af EU-lovgivning, som f.eks. forsøget i Manchester lufthavn, kunne imidlertid 
videreføres under de godkendte betingelser og vil blive udfaset efter indsamlingen af 
forsøgsresultater. Som anført i betragtning (5) i forslag til ændring af forordning (EF) nr. 
272/2009 anmodede Kommissionen endvidere Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt 
Identificerede Sundhedsrisici (VKNNPS) om at vurdere de mulige virkninger af disse 
securityscannere og deres mulige skadelige virkninger for menneskers sundhed. 
Kommissionen har godkendt en forlængelse af forsøget med securityscannere i Manchester 
lufthavn under betingelse af, at de britiske myndigheder straks afbryder forsøget, hvis 
VKNNPS skulle konkludere, at securityscannere, der benytter ioniserende stråling, har en 
negativ indvirkning på menneskers sundhed. I maj 2012 konkluderede VKNNPS på grundlag 
af eksisterende videnskabelige beviser, at der ikke kunne konstateres en sådan indvirkning 
ved sammenligneligt lave doser. 

Endvidere har passagererne under den nuværende lovgivning fået mulighed for at fravælge en 
securityscanning og i stedet undergå alternative screeningsmetoder. Den 7. december 2011 
gav Det Forenede Kongerige imidlertid meddelelse til Kommissionen om indførelse af en 
foranstaltning med henblik på indførelse og anvendelse af securityscannere i britiske 
lufthavne. Denne foranstaltning består bl.a. i ikke at tilbyde passagerer og 
besætningsmedlemmer, der flyver som passagerer, en alternativ screeningsmetode til en 
securityscanning og i at afvise at lade personer, som nægter at blive screenet ved en 
securityscanning, boarde. Det Forenede Kongerige mener, at denne foranstaltning må 
betragtes som en "strengere sikkerhedsforanstaltning", jf. artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) 
nr. 300/2008. Af artikel 6, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed (security) inden for civil 
luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 fremgår det, at en medlemsstat på 
grundlag af en risikovurdering kan anvende foranstaltninger, der er strengere end de fælles 
grundlæggende normer, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 300/2008 og dens 
gennemførelsesbestemmelser. Kommissionen undersøger i øjeblikket, om den foranstaltning, 
som Det Forenede Kongerige har meddelt, kan betragtes som en strengere foranstaltning i 
henhold til forordning (EF) nr. 300/2008, og om den er i overensstemmelse med EU-retten og 
kan betragtes som en acceptabel reaktion på et højere trusselsniveau.

Konklusion

Hvad angår den aktuelle situation vedrørende anvendelsen af scannere, der anvender 
ioniserende stråling, i Manchester lufthavn, er Kommissionen i besiddelse af oplysninger, der 
bekræfter, at dette forsøg blev afsluttet i november 2012 i overensstemmelse med den 
midlertidige tilladelse. 

Hvad angår passagerernes manglende mulighed for at vælge en alternativ screeningsmetode i 
Manchester lufthavn, så er Kommissionen fortsat i gang med at undersøge sagen. Den er i 
kontakt med de britiske myndigheder for at indsamle detaljerede oplysninger og foretage en 
retlig vurdering af situationen. Kommissionen bekræfter, at den, når vurderingen af den 
juridiske procedure er afsluttet, om nødvendigt vil foreslå, at der iværksættes passende 
foranstaltninger på dette område." 


