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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0749/2012, adresată de M. B., de cetățenie britanică, privind 
prelungirea testărilor referitoare la scanerul corporal cu raze X din 
aeroportul din Manchester

1. Rezumatul petiției

Potrivit legislației UE, una dintre condițiile folosirii scanerelor corporale în aeroporturi este ca 
pasagerii să aibă la dispoziție mijloace alternative în ceea ce privește controalele de securitate. 
Se pare că Regatul Unit încalcă în mod deschis aceste dispoziții și totuși i s-a oferit 
posibilitatea de a efectua în continuare testări în aeroportul din Manchester. Petiționarul 
afirmă că Comisia este la curent cu acest lucru și investighează această presupusă încălcare a 
dispozițiilor. Dorește să afle ce se întâmplă în această privință.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 18 decembrie 2012

Legislația UE oferă scannerele corporale drept metodă validă de verificare pentru pasageri. 
Această tehnologie încă foarte inovatoare asigură o bună performanță de detecție generală și o 
performanță considerabil avansată în privința elementelor nemetalice purtate pe corp.

În luna noiembrie 2011, Comisia a adoptat Regulamentele (UE) nr. 1141/2011 și 
nr. 1147/2011 care permit o posibilă utilizare a scannerelor corporale în aeroporturile din UE. 
Statele membre și aeroporturile care hotărăsc să folosească scannere trebuie să respecte 
condițiile de funcționare și standardele de performanță stabilite la nivelul UE, destinate 
protejării drepturilor fundamentale și sănătății umane.



PE502.164v02-00 2/3 CM\935224RO.doc

RO

Având în vedere sănătatea și siguranța cetățenilor, în aeroporturile UE au fost permise numai 
amplasarea și utilizarea scannerelor corporale care nu folosesc tehnologia pe bază de raze X. 
Cu toate acestea, testările cu scannere corporale care folosesc radierea ionizantă și care au fost 
amplasate înaintea adoptării legislației UE, precum testarea de la aeroportul din Manchester, 
ar putea continua în condiții autorizate și vor fi eliminate treptat, după colectarea rezultatelor 
testărilor. După cum se prevede la considerentul 5 din propunerea de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 272/2009, Comisia a solicitat, de asemenea, Comitetului său 
științific pentru riscuri sanitare emergente și noi (CSRSEN) să evalueze posibilele efecte ale 
acestor scannere corporale și impactul lor potențial negativ asupra sănătății umane. Comisia a 
autorizat extinderea testărilor cu scannerele corporale la aeroportul din Manchester cu 
condiția ca autoritățile din Regatul Unit să oprească testarea fără întârziere în cazul în care 
CSRSEN concluzionează că scannerele corporale care folosesc radierea ionizantă au un 
impact negativ asupra sănătății umane. În luna mai 2012, pe baza dovezilor științifice 
existente, CSRSEN a conchis că astfel de efecte nu au fost observate pentru niveluri ale 
dozelor comparativ scăzute. 

În plus, în conformitate cu legislația actuală, pasagerilor li s-a oferit posibilitatea de a refuza 
scannerele corporale și de a opta pentru metode alternative de verificare. Totuși, la 
7 decembrie 2011, Regatul Unit a notificat Comisia cu privire la o măsură ce vizează 
amplasarea și utilizarea scannerelor corporale în aeroporturile din Regatul Unit. Printre altele, 
prin aplicarea acestei măsuri pasagerii și echipajele care călătoresc în calitate de pasageri nu 
vor mai avea la dispoziție alte metode de verificare în afara scannerului, iar tuturor celor care 
refuză verificarea cu un scanner corporal li se va refuza îmbarcarea. Regatul Unit consideră că 
această măsură trebuie considerată drept o măsură de securitate „mai strictă”, notificată în 
temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008. La articolul 6 
alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 se prevede că, ținând seama de evaluarea 
specifică a riscului, statele membre pot să aplice măsuri mai stricte decât standardele de bază 
comune stabilite de Regulamentul (CE) nr. 300/2008 și de normele de aplicare a acestuia. 
Comisia Europeană examinează în prezent dacă măsura notificată de Regatul Unit trebuie 
considerată o măsură mai strictă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 300/2008 și dacă 
aceasta respectă legislația UE și poate fi considerată o reacție acceptabilă la creșterea 
nivelului amenințărilor.

Concluzii

În ceea ce privește situația actuală referitoare la amplasarea de scannere care folosesc radierea 
ionizantă în aeroportul din Manchester, Comisia Europeană se află în posesia unor informații 
ce confirmă faptul că această testare a fost încheiată în luna noiembrie 2012, în conformitate 
cu autorizația pentru testare. 

În ceea ce privește imposibilitatea ca pasagerii să opteze pentru o metodă alternativă de 
verificare în aeroportul din Manchester, Comisia Europeană desfășoară o anchetă a chestiunii. 
Aceasta se află în contact cu autoritățile din Regatul Unit pentru a colecta informații detaliate 
și a efectua o evaluare juridică a situației. Comisia Europeană confirmă faptul că, după 
finalizarea evaluării procedurii juridice, va propune, dacă este necesar, adoptarea unor măsuri 
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adecvate pentru această chestiune. 


