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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

18.12.2012

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: M. B. brit állampolgár által benyújtott 0749/2012. számú petíció a manchesteri 
repülőtéren alkalmazott röntgensugaras testszkenner tesztelési idejének 
meghosszabbításáról

1. A petíció összefoglalása

Az uniós jogszabályok értelmében a reptereken használatos testszkennerek alkalmazásának 
feltétele az, hogy az utasok számára alternatív biztonsági ellenőrzéseket biztosítsanak. Úgy 
tűnik, hogy az Egyesült Királyság nyíltan mellőzi ezt a rendelkezést, ennek ellenére mégis 
lehetőséget kapott arra, hogy meghosszabbítsák a manchesteri repülőtéren a tesztelés 
időtartamát. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Bizottság ennek a ténynek a tudatában 
van, és vizsgálja az állítólagos jogsértést. A petíció benyújtója azt kívánja megtudakolni, hogy 
mi történik az üggyel kapcsolatban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. december 18.

Az uniós jogszabályok alapján a biztonsági szkennerek az utasok átvizsgálásának érvényes 
módját jelentik. Ez a még mindig innovatívnak számító technológia jó általános észlelési 
teljesítményt nyújt, és jelentősen jobbat a testen hordott nem fém cikkek észlelése 
tekintetében.

2011 novemberében a Bizottság elfogadta az 1141/2011 és az 1147/2011 rendeletet, melyek 
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lehetővé teszik az uniós repülőtereken a biztonsági szkennerek esetleges alkalmazását. Azon 
tagállamoknak és repülőtereknek, amelyek a szkennerek használata mellett döntenek, 
teljesíteniük kell az uniós szinten megállapított, és az alapvető jogok és az emberi egészség 
védelmét célzó működési feltételekre és teljesítményre vonatkozó előírásokat.

Tekintettel a polgárok egészségére és biztonságára, az uniós repülőtereken csak olyan 
biztonsági szkennerek vezethetők be és használhatók, amelyek nem röntgensugárzáson 
alapuló technológiát alkalmaznak. Az uniós szabályozás elfogadása előtt bevezetett, ionizáló 
sugárzást használó biztonsági szkennerek próbaüzeme – ilyen a manchesteri repülőtéren 
folytatott próbaüzem is – az engedélyezett feltételek mellett folytatható, és fokozatos 
kivezetésükre a próbaüzem eredményeinek összegyűjtése után kerül sor. Amint azt a 
272/2009 rendelet módosítására irányuló javaslat (5) preambulumbekezdésében is jelzik, a 
Bizottság az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottságát 
(ÚÚAKTB) is felkérte, hogy értékelje e biztonsági szkennerek esetleges egészségügyi hatásait 
és potenciálisan káros hatását az emberi egészségre. A Bizottság azzal a feltétellel 
engedélyezte a biztonsági szkenner manchesteri repülőtéren folytatott próbaüzemének 
meghosszabbítását, hogy a brit hatóságok haladéktalanul véget vetnek a próbaüzemnek, 
amennyiben az ÚÚAKTB arra a következtetésre jut, hogy az ionizáló sugárzást használó 
biztonsági szkennerek negatív hatást gyakorolnak az emberi egészségre. 2012 májusában az 
ÚÚAKTB a létező tudományos bizonyítékok alapján arra a következtetésre jutott, hogy 
hasonlóan alacsony dózisszintek esetén nem figyelhető meg ilyen hatás. 

Ezenkívül a jelenlegi szabályozás lehetővé teszi az utasok számára, hogy a biztonsági 
szkennerek helyett alternatív átvilágítási módszeren essenek át. 2011. december 7-én azonban 
a brit hatóságok a brit repülőtereken bevezetett és használt biztonsági szkennerek kapcsán 
hozott intézkedésről értesítették a Bizottságot. Ez az intézkedés többek között abból áll, hogy 
nem ajánlják fel az utasoknak és az utasként felszálló személyzetnek, hogy biztonsági 
szkenner helyett alternatív átvilágítási módon essenek át, és megtagadják a felszállást azoktól, 
akik elutasítják a biztonsági szkenneren történő áthaladást. Az Egyesült Királyság úgy véli, 
hogy ezt a 300/2008 rendelet 6. cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottság értesítésével járó, 
„szigorúbb” biztonsági intézkedésnek kell tekinteni. A polgári légi közlekedés védelmének 
közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. 
március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének (1) és (2) 
bekezdése kimondja, hogy kockázatfelmérés alapján a tagállamok a 300/2008/EK rendeletben 
és végrehajtási szabályaiban lefektetett közös alapkövetelményeknél szigorúbb intézkedéseket 
alkalmazhatnak. Az Európai Bizottság jelenleg vizsgálja, hogy az Egyesült Királyság által 
küldött értesítésben említett intézkedés a 300/2008/EK rendelet szerinti szigorúbb 
intézkedésnek tekintendő-e, és hogy összhangban áll-e az uniós jogszabályokkal, továbbá 
magasabb szintű fenyegetésre hozott elfogadható reakciónak számít-e.

Következtetés

A manchesteri repülőtéren alkalmazott, ionizáló sugárzást használó szkennerek jelenlegi 
helyzete tekintetében az Európai Bizottság úgy tudja, hogy a próbaüzem 2012 novemberében 
a próbaüzemre adott engedélynek megfelelően lezárult. 

Azzal kapcsolatban, hogy az utasok a manchesteri repülőtéren nem választhatnak alternatív 
átvilágítási módszert, az Európai Bizottság jelenleg is vizsgálódik. Kapcsolatban áll a brit 
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hatóságokkal, hogy részletes információkat gyűjtsön, és jogi szempontból értékelni tudja a 
helyzetet. Az Európai Bizottság megerősíti, hogy miután befejeződött a jogi eljárás értékelése, 
szükség esetén megteszi a megfelelő lépéseket az üggyel kapcsolatban. 


