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Temats: Lūgumraksts Nr. 0749/2012, ko iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais M. B., par ķermeņa rentgena skeneru izmēģinājuma 
perioda pagarinājumu Mančestras lidostā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Saskaņā ar ES tiesību aktiem nosacījums ķermeņa skenēšanai lidostās ir tāds, ka pasažieriem 
tiek piedāvāts alternatīvs drošības pārbaudes veids. Šķiet, ka Apvienotā Karaliste atklāti 
pārkāpj šo nosacījumu, tomēr tā saņēmusi izmēģinājuma perioda pagarinājumu Mančestras 
lidostai. Lūgumraksta iesniedzējs saka, ka Komisija par to ir informēta un patlaban iespējamo 
pārkāpumu izmeklē. Viņš vēlas zināt, kas šajā sakarībā notiek.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 4. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 18. decembrī

ES tiesību aktos ir noteikts, ka pasažieru pārbaudīšanai var izmantot drošības skenerus. Šai 
joprojām diezgan jaunajai tehnoloģijai kopumā ir diezgan laba detektēšanas spēja, un tai ir jo 
īpaši augsta spēja atklāt nemetāliskus priekšmetus, kas atrodas tuvu ķermenim.

Komisija 2011. gada novembrī pieņēma Regulas (ES) Nr. 1141/2011 un (ES) Nr. 1147/2011, 
kuru noteikumos ir paredzēta iespēja ES lidostās uzstādīt drošības skenerus. Dalībvalstīm un 
lidostām, kuras izlemj izmantot skenerus, to izmantošanā ir jāievēro darbības nosacījumi un 
detektēšanas spējas standarti, kas noteikti ES līmenī ar mērķi aizsargāt cilvēku pamattiesības 
un veselību.
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Iedzīvotāju veselības un drošības aizsardzības apsvērumu dēļ ES lidostās atļauts uzstādīt un 
izmantot tikai tādus drošības skenerus, kuros nav izmantota rentgenstaru tehnoloģija. Tomēr 
tādu drošības skeneru izmēģināšana, kuros izmanto jonizējošo starojumu un kuri uzstādīti 
pirms attiecīgo ES tiesību aktu pieņemšanas, piemēram, Mančestras lidostā, var tikt turpināta, 
ievērojot noteiktus nosacījumus, un to izmēģināšana tiks pakāpeniski pārtraukta pēc 
izmēģinājuma rezultātu apkopošanas. Kā norādīts priekšlikuma par grozījumiem Regulā (EK) 
Nr. 272/2009 5. apsvērumā, Komisija pieprasīja, lai šādu drošības skeneru iespējamo ietekmi 
un iespējamo kaitējumu cilvēku veselībai novērtē arī tās Iespējamā un jaunatklātā veselības 
apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCENIHR). Komisija atļāva pagarināt drošības skeneru 
izmēģināšanu Mančestras lidostā ar noteikumu, ka Apvienotās Karalistes varas iestādes 
izmēģinājumu nekavējoties pārtrauks, ja SCENIHR secinās, ka drošības skeneri, kuros 
izmantots jonizējošais starojums, negatīvi ietekmē cilvēku veselību. Pamatojoties uz 
pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem, SCENIHR 2012. gada maijā nolēma, ka šāds 
kaitējums pie salīdzinoši zemām starojuma devām nav novērojams.

Turklāt saskaņā ar pašreizējiem tiesību aktiem pasažieriem ir dota iespēja izvēlēties starp 
drošības skeneri un citām alternatīvām pārbaudes metodēm. Tomēr 2011. gada 7. decembrī 
Apvienotā Karaliste paziņoja Komisijai par pasākumu attiecībā uz drošības skeneru 
uzstādīšanu un izmantošanu Apvienotās Karalistes lidostās. Šis pasākums cita starpā paredz, 
ka pasažieriem un apkalpes locekļiem, kas lido kā pasažieri, netiks piedāvāta drošības 
skeneriem alternatīva pārbaudes metode un ikvienam, kurš atteiksies iziet drošības skenera 
pārbaudi, būs liegta iespēja iekāpt lidmašīnā. Apvienotā Karaliste uzskata, ka šis pasākums 
jāuzskata par „stingrāku drošības pasākumu”, kas paziņots saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 300/2008 6. panta 2. punktu. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta 
Regulas (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar 
ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 6. panta 1. un 2. punktā ir noteikts, ka, ņemot vērā īpašu 
riska novērtējumu, dalībvalstis var piemērot stingrākus pasākumus, nekā paredzēts 
pamatstandartos, kuri noteikti šajā regulā un tās īstenošanas noteikumos. Eiropas Komisija 
pašreiz pārbauda, vai Apvienotās Karalistes paziņotais pasākums ir uzskatāms par stingrāku 
pasākumu atbilstoši Regulai (EK) Nr. 300/2008 un vai tas atbilst ES tiesību aktiem un ir 
uzskatāms par atbilstošu reakciju uz paaugstinātu apdraudējumu.

Secinājums

Attiecībā uz pašreizējo situāciju saistībā ar tādu skeneru uzstādīšanu Mančestras lidostā, kuros 
izmantots jonizējošais starojums, Eiropas Komisijas rīcībā ir informācija, kas apliecina, ka 
izmēģinājuma periods beidzās 2012. gada novembrī, kā paredzēts izmēģinājuma atļaujā.

Attiecībā uz jautājumu, vai pasažieriem Mančestras lidostā ir iespēja izvēlēties alternatīvu 
pārbaudes metodi, Eiropas Komisija joprojām turpina izmeklēšanu. Tā ir sazinājusies ar 
Apvienotās Karalistes varas iestādēm, lai iegūtu detalizētu informāciju un veiktu situācijas 
juridisko novērtējumu. Eiropas Komisija apliecina, ka, tiklīdz būs pabeigts juridiskās 
procedūras novērtējums, tā vajadzības gadījumā sniegs priekšlikumu par atbilstošu pasākumu 
veikšanu šajā jomā.


