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18.12.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0749/2012, którą złożył M. B. (Wielka Brytania) w sprawie 
przedłużenia prób stosowania urządzenia do prześwietlania osób w porcie 
lotniczym w Manchesterze

1. Streszczenie petycji

Zgodnie z prawem UE warunkiem stosowania w portach lotniczych urządzeń do 
prześwietlania osób jest zapewnienie pasażerom alternatywnych sposobów kontroli 
bezpieczeństwa. Wydaje się, że Wielka Brytania otwarcie ignoruje ten przepis, a mimo to 
zezwolono jej na przedłużenie prób w porcie lotniczym w Manchesterze. Zdaniem 
składającego petycję Komisja jest tego świadoma i prowadzi dochodzenie w sprawie 
domniemanego naruszenia. Składający petycję jest ciekaw postępów w tej sprawie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 października 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 18 grudnia 2012 r.

Prawo UE uznaje stosowanie urządzeń do prześwietlania osób za uprawnioną metodę kontroli 
bezpieczeństwa pasażerów. Ta nadal innowacyjna technologia zapewnia dobrą ogólną 
skuteczność wykrywania i znacznie wyższą skuteczność w zakresie wykrywania przedmiotów 
niemetalowych przenoszonych na ciele.

W listopadzie 2011 r. Komisja przyjęła rozporządzenia 1141/2011 oraz 1147/2011 
dopuszczające ewentualne stosowanie urządzeń do prześwietlania osób w portach lotniczych 
UE. Państwa członkowskie i porty lotnicze, które zdecydują się na stosowanie urządzeń do 
prześwietlania, muszą przestrzegać ustalonych na szczeblu UE warunków eksploatacji i norm 
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działania, które mają na celu ochronę podstawowych praw i zdrowia ludzkiego.

Z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo obywateli w portach lotniczych UE mogą być 
rozmieszczane i używane jedynie takie urządzenia do prześwietlania osób, w których nie 
stosuje się promieniowania rentgenowskiego. Jednak próby urządzeń do prześwietlania osób, 
w których wykorzystuje się promieniowanie jonizujące, rozmieszczonych przed przyjęciem 
przepisów UE, takie jak próby na lotnisku w Manchesterze, mogły być kontynuowane na 
dozwolonych warunkach, a urządzenia będą stopniowo wycofywane po zebraniu wyników 
prób. Jak wskazano w punkcie 5 preambuły do wniosku w sprawie zmiany rozporządzenia 
272/2009, Komisja zwróciła się również do Komitetu Naukowego ds. Pojawiających się 
i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) o ocenę ewentualnych skutków 
takich urządzeń do prześwietlania osób i ich potencjalnie negatywnego wpływu na zdrowie 
ludzkie. Komisja zatwierdziła przedłużenie prób urządzeń do prześwietlania osób w porcie 
lotniczym w Manchesterze pod warunkiem, że władze Zjednoczonego Królestwa 
bezzwłocznie zakończą próby, jeżeli SCENIHR dojdzie do wniosku, iż urządzenia do 
prześwietlania osób, w których wykorzystuje się promieniowanie jonizujące, wpływają 
negatywnie na zdrowie ludzkie. W maju 2012 r. w oparciu o zebrane dowody naukowe 
SCENIHR stwierdził, że w odniesieniu do stosunkowo niskich poziomów dawek nie 
odnotowano zauważalnego negatywnego wpływu. 

Ponadto na mocy obowiązujących przepisów pasażerowie mają możliwość odmówić kontroli 
przeprowadzanej za pomocą urządzenia do prześwietlania osób i poddać się alternatywnym 
metodom kontroli bezpieczeństwa. W dniu 7 grudnia 2011 r. Zjednoczone Królestwo 
powiadomiło jednak Komisję o środku dotyczącym rozmieszczenia i używania urządzeń do 
prześwietlania osób w portach lotniczych Zjednoczonego Królestwa. Środek ten polega 
między innymi na pozbawieniu pasażerów i członków załogi lecących w charakterze 
pasażerów alternatywnej do prześwietlenia metody kontroli bezpieczeństwa oraz na odmowie 
wpuszczenia na pokład każdego, kto odmówi kontroli za pomocą urządzenia do 
prześwietlania osób. Zjednoczone Królestwo uważa, że środek ten należy uznać za „bardziej 
rygorystyczny” środek ochrony, o którym powiadamia się na mocy art. 6 ust. 2 
rozporządzenia nr 300/2008. Art. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie 
ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 stanowi, że 
na podstawie oceny ryzyka państwa członkowskie mogą stosować bardziej rygorystyczne 
środki niż wspólne podstawowe normy, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 300/2008 
i przepisach wykonawczych do niego. Komisja Europejska bada obecnie, czy środek 
zgłoszony przez Zjednoczone Królestwo należy uznać za bardziej rygorystyczny środek 
zgodnie z rozporządzeniem 300/2008 oraz czy jest on zgodny z prawem UE i może zostać 
uznany za dopuszczalną reakcję na wyższy poziom zagrożenia.

Podsumowanie

Jeśli chodzi o bieżącą sytuację w zakresie rozmieszczenia na lotnisku w Manchesterze 
urządzeń do prześwietlania osób, w których wykorzystuje się promieniowanie jonizujące, 
Komisja Europejska posiada informacje potwierdzające, że próby, zgodnie ze stosownym 
zezwoleniem, zakończyły się w listopadzie 2012 r. 

Komisja Europejska nadal bada sprawę pozbawienia pasażerów możliwości wyboru 
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alternatywnej do prześwietlenia metody kontroli bezpieczeństwa w porcie lotniczym 
w Manchesterze. Komisja pozostaje w kontakcie z władzami Zjednoczonego Królestwa 
w celu zebrania szczegółowych informacji i dokonania prawnej oceny sytuacji. Komisja 
Europejska potwierdza, że po zakończeniu oceny procedury prawnej zaproponuje w razie 
konieczności niezbędne kroki, jakie należy podjąć w tej sprawie. 


