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Tema: Peticija Nr. 0749/2012 dėl bandymo, kurio metu Mančesterio oro uoste naudojami 
rentgeno kūno skaitytuvai, trukmės pratęsimo, kurią pateikė Jungtinės Karalystės 
pilietis M. B.

1. Peticijos santrauka

Pagal ES teisės nuostatas norint oro uostuose naudoti kūno skaitytuvus keleiviams turi būti 
siūlomos alternatyvios saugumo patikros priemonės. Atrodo, kad JK atvirai pažeidžia šią 
nuostatą; nežiūrint į tai, jai suteiktas leidimas pratęsti Mančesterio oro uoste atliekamų 
bandymų trukmę. Peticijos pateikėjas teigia, kad Komisija žino apie šį tariamą pažeidimą ir jį 
nagrinėja. Jis norėtų sužinoti, kokių veiksmų šiuo atžvilgiu imtasi.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gruodžio 18 d.

„ES teisės aktuose saugumo skaitytuvai siūlomi kaip teisėtas keleivių patikrinimo būdas. Ši 
vis dar gana naujoviška technologija gerai atlieka bendro aptikimo funkciją ir kur kas 
pažangiau nustato ant kūno esančius nemetalinius daiktus.

2011 m. lapkričio mėn. Komisija priėmė reglamentus Nr. 1141/2011 ir 1147/2011, kuriais ES 
oro uostuose numatyta galimybė įrengti saugumo skaitytuvus. Valstybės narės ir oro uostai, 
kuriuose nusprendžiama naudoti skaitytuvus, turi laikytis ES lygmeniu nustatytų veiklos 
sąlygų ir eksploatavimo standartų, kuriais siekiama saugoti pagrindines teises ir žmonių 
sveikatą.
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Atsižvelgiant į gyventojų sveikatą ir saugumą, ES oro uostuose leista įrengti tik saugumo 
skaitytuvus, kuriuose nenaudojama rentgeno spindulių technologija. Vis dėlto saugumo 
skaitytuvų, kuriuose naudojama jonizuojančioji spinduliuotė ir kurie buvo įrengti prieš 
priimant ES teisės aktus, bandymai, pvz., bandymas Mančesterio oro uoste, galėjo būti 
tęsiami patvirtintomis sąlygomis ir bus pamažu baigti surinkus bandymų rezultatus. Kaip 
pažymėta pasiūlymo dėl Reglamento (EB) Nr. 272/2009 dalinio pakeitimo 
5 konstatuojamojoje dalyje, Komisija taip pat paprašė savo Atsirandančių ir nustatomų naujų 
pavojų sveikatai mokslinio komiteto įvertinti galimą tokių saugumo skaitytuvų poveikį ir 
galimą žalingą jų poveikį žmonių sveikatai. Komisija leido pratęsti saugumo skaitytuvų 
bandymą Mančesterio oro uoste su sąlyga, kad JK valdžios institucijos nedelsdamos baigs 
tyrimą, jei Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinis komitetas nustatytų, 
kad saugumo skaitytuvai, kuriuose naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, tikrai daro 
neigiamą poveikį žmonių sveikatai. 2012 m. gegužės mėn. Atsirandančių ir nustatomų naujų 
pavojų sveikatai mokslinis komitetas, remdamasis esamais moksliniai įrodymais, padarė 
išvadą, jog nepastebėta, kad palyginti mažo dydžio dozės darytų tokį poveikį.

Be to, remiantis dabartiniais teisės aktais, keleiviams sudaryta galimybė atsisakyti tikrinimo 
saugumo skaitytuvais ir būti patikrintiems alternatyviais patikros būdais. Vis dėlto 2011 m. 
gruodžio 7 d. JK pranešė Komisijai apie priemonę, susijusią su saugumo skaitytuvų įrengimu 
ir naudojimu JK oro uostuose. Pagal šią priemonę numatyta, inter alia, nesiūlyti keleiviams ir 
keleivio statusu vykstantiems įgulos nariams alternatyvaus būdo, kuris pakeistų saugumo 
skaitytuvą, ir neleisti įlaipinti nė vieno asmens, kuris atsisako būti patikrintas saugumo 
skaitytuvu. JK manymu, ši priemonė turi būti laikoma griežtesne saugumo priemone, kaip 
nurodyta Reglamento Nr. 300/2008 6 straipsnio 2 dalyje. 2008 m. kovo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų 
taisyklių ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse teigiama, 
kad valstybės narės, atsižvelgdamos į konkretų rizikos įvertinimą, gali taikyti griežtesnes 
priemones nei Reglamente (EB) Nr. 300/2008 ir jo įgyvendinimo taisyklėse nustatyti 
bendrieji pagrindiniai standartai. Europos Komisija šiuo metu tikrina, ar priemonė, apie kurią 
yra pranešusi JK, laikytina griežtesne priemone pagal Reglamentą Nr. 300/2008, taip pat ar ji 
atitinka ES teisę ir gali būti laikoma priimtinu atsaku padidėjus grėsmės lygiui.

Išvada

Kalbant apie esamą padėtį, susijusią su skaitytuvų, kuriuose naudojama jonizuojančioji 
spinduliuotė, įrengimu Mančesterio oro uoste, Europos Komisija yra gavusi informacijos, 
patvirtinančios, kad šis bandymas baigtas 2012 m. lapkričio mėn., kaip nustatyta leidime 
atlikti bandymą.

Kalbant apie tai, kad keleiviams nebuvo sudaroma galimybė pasirinkti alternatyvaus 
patikrinimo būdo, Europos Komisija tebetiria šį klausimą. Ji susisiekė su JK valdžios 
institucijomis, kad surinktų išsamią informaciją ir teisiškai įvertintų padėtį. Europos Komisija 
patvirtina, kad užbaigusi teisinės procedūros vertinimą prireikus ji pasiūlys imtis tinkamų 
veiksmų šiuo klausimu.“


