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Θέμα: Αναφορά 0749/2012, του M. B. (βρετανικής ιθαγένειας), σχετικά με την 
παράταση της δοκιμής σαρωτών σώματος ακτινών Χ στο αεροδρόμιο του 
Μάντσεστερ

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, προϋπόθεση για τη χρήση σαρωτή σώματος σε αεροδρόμια 
είναι η παροχή εναλλακτικών τρόπων ελέγχων ασφαλείας στους επιβάτες. Προκύπτει ότι το 
ΗΒ περιφρονεί ανοιχτά τη συγκεκριμένη διάταξη και, παρ' όλα αυτά, του δόθηκε παράταση 
για τη διεξαγωγή δοκιμών στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η 
Επιτροπή είναι ενήμερη και διερευνά την εικαζόμενη παραβίαση. Αναρωτιέται ποιες είναι οι 
εξελίξεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου 2012

Η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει την χρήση σαρωτών σώματος ως έγκυρη μέθοδο ελέγχου 
επιβατών. Αυτή η αρκετά καινοτόμος ακόμα τεχνολογία προσφέρει ικανοποιητική συνολική 
αποτελεσματικότητα ανίχνευσης και ουσιαστικά μεγαλύτερη απόδοση ως προς την ανίχνευση 
μη μεταλλικών αντικειμένων που μεταφέρονται πάνω στο σώμα.

Το Νοέμβριο του 2011, η Επιτροπή ενέκρινε τους Κανονισμούς 1141/2011 και 1147/2011 
που προβλέπουν την ενδεχόμενη εγκατάσταση σαρωτών σώματος στα αεροδρόμια της ΕΕ. 
Τα κράτη μέλη και οι αερολιμένες που αποφασίζουν να χρησιμοποιούν σαρωτές σώματος 
πρέπει να συμμορφώνονται προς τους όρους λειτουργίας και τις προδιαγραφές επίδοσης που 
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έχουν καθοριστεί σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό της προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
της ανθρώπινης υγείας.

Λαμβάνοντας υπόψη την υγεία και ασφάλεια των πολιτών, μόνο οι σαρωτές σώματος που δεν 
χρησιμοποιούν τεχνολογία ακτινών Χ επιτρέπεται να εγκατασταθούν και να 
χρησιμοποιούνται στους αερολιμένες της ΕΕ.  Εντούτοις, δοκιμές με σαρωτές σώματος που 
χρησιμοποιούν ιοντίζουσα ακτινοβολία και έχουν εγκατασταθεί πριν από την έγκριση της 
νομοθεσίας ΕΕ, όπως στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, μπορούν να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούνται υπό τους επιτρεπόμενους όρους, και θα καταργηθούν σταδιακά ύστερα από 
τη συλλογή των αποτελεσμάτων των δοκιμών.  Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 5 
της πρότασης Κανονισμού 272/2009, η Επιτροπή ζήτησε επίσης από την Επιστημονική 
επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία 
(SCENIHR) να αξιολογήσει τις δυνητικές επιπτώσεις των εν λόγω σαρωτών σώματος και τον 
ενδεχόμενο αρνητικό τους αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία. Η Επιτροπή επέτρεψε την 
παράταση της διεξαγωγής δοκιμών με τον σαρωτή σώματος στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ 
υπό τον όρο ότι οι αρχές του ΗΒ θα θέσουν χωρίς αναβολή τέρμα στις δοκιμές αυτές εάν η 
SCENIHR καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι σαρωτές σώματος που χρησιμοποιούν 
ιοντίζουσα ακτινοβολία πράγματι επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των ανθρώπων. Τον Μάιο 
του 2012, βάσει των υφισταμένων επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων, η SCENIHR 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν παρατηρούνται παρόμοιες συνέπειες σε περίπτωση 
σχετικά χαμηλών δόσεων. 

Εξάλλου, σύμφωνα με την σήμερα ισχύουσα νομοθεσία, οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να 
μην περάσουν από τον σαρωτή σώματος και να επιλέξουν άλλες μεθόδους ελέγχου. Στις 7 
Δεκεμβρίου 2011, όμως, το ΗΒ ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με τη λήψη μέτρου που 
αφορά την εγκατάσταση και χρήση των σαρωτών σώματος στους αερολιμένες του ΗΒ. Το 
μέτρο αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων και ότι δεν προσφέρεται στους επιβάτες και στο 
πλήρωμα που αποχωρεί ως επιβάτες εναλλακτική μέθοδος ελέγχου ασφαλείας εκτός του 
σαρωτή καθώς και ότι αρνείται η επιβίβαση στο αεροσκάφος σε οποιονδήποτε αρνείται να 
υποστεί έλεγχο μέσω του σαρωτή σώματος. Το ΗΒ κρίνει ότι το μέτρο αυτό πρέπει να 
θεωρηθεί ως «αυστηρότερο» μέτρο ασφαλείας που κοινοποιείται δυνάμει του άρθρου 6, 
παράγραφος 2 του Κανονισμού 300/2008. Το άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού 
300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 για τη 
θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 καθορίζει ότι, βάσει εκτίμησης της  
επικινδυνότητας, τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν αυστηρότερα μέτρα σε σχέση με τα 
κοινά βασικά πρότυπα από αυτά που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008 και 
τις εκτελεστικές του διατάξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει αυτή τη στιγμή κατά πόσο το 
μέτρο σχετικά με το οποίο ενημερώθηκε από το ΗΒ πρέπει να θεωρηθεί ως αυστηρότερο 
μέτρο σύμφωνα με τον Κανονισμό 300/2008 και κατά πόσο συμβιβάζεται με το δίκαιο της 
ΕΕ και μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή ανταπόκριση σε υψηλότερα επίπεδα απειλών.

Συμπέρασμα:

Όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση σε σχέση με την εγκατάσταση σαρωτών σώματος που 
χρησιμοποιούν ιοντίζουσα ακτινοβολία στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει στη διάθεσή της πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ότι τέθηκε τέρμα στην εν 
λόγω δοκιμή το Νοέμβριο του 2012 σύμφωνα με όσα είχαν προβλεφθεί στην άδεια για τη
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διεξαγωγή της δοκιμής. 

Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη δυνατότητας για τους επιβάτες να επιλέγουν εναλλακτική 
μέθοδο ελέγχου στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να 
ερευνά το θέμα. Η Επιτροπή είναι σε επαφή με τις αρχές του ΗΒ για τη συγκέντρωση 
λεπτομερών πληροφοριών ενόψει μιας νομικής εκτίμησης της κατάστασης. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της νομικής διαδικασίας, θα 
προτείνει, εφόσον χρειαστεί, κατάλληλα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν ως προς το εν λόγω 
θέμα. 


