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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ilmailualan turvallisuudesta ja erityisesti turvaskannereista (2010/2154 (INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
turvaskannereiden käytöstä EU:n lentoasemilla (KOM(2010) 311),

– ottaa huomioon 23. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman ilmailun turvatoimien ja 
henkilöskannereiden vaikutuksista ihmisoikeuksiin, yksityisyyteen, ihmisarvoon ja 
tietosuojaan1,

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 300/2008 yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista 
säännöistä2,

– ottaa huomioon 2. huhtikuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 272/2009 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 liitteessä vahvistettujen 
siviili-ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täydentämisestä3,

– ottaa huomioon 4. maaliskuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 185/2010 
toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten 
täytäntöönpanemiseksi4,

– ottaa huomioon komission viidennen kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle yhteisistä siviili-ilmailualan 
turvaamista koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2320/2002 
täytäntöönpanosta (KOM(2010) 725),

– ottaa huomioon 5. toukokuuta 2010 vahvistamansa kannan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin antamiseksi ilmailun turvamaksuista5,

– ottaa huomioon neuvoston 12. heinäkuuta 1999 antaman suosituksen väestön 
sähkömagneettisille kentille (0 Hz–300 GHz) altistumisen rajoittamisesta6,

– ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/40/EY terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista 
työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset 
kentät) aiheutuville riskeille (kahdeksastoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)7,

                                               
1 EUVL C 15 E, 21.1.2010, s. 71.
2 EUVL L 97, 9.4.2008, s. 72.
3 EUVL L 91, 3.4.2009, s. 7.
4 EUVL L 55, 5.3.2010, s. 1.
5 P7_TA(2010)0123.
6 EYVL L 199, 30.7.1999, s. 59.
7 EUVL L 184, 24.5.2004, s. 1.
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– ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/25/EY terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista 
työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (keinotekoinen 
optinen säteily) aiheutuville riskeille (yhdeksästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)8,

– ottaa huomioon 13. toukokuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/29/Euratom 
perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi 
ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta9,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean "liikenne, energia, perusrakenteet, 
tietoyhteiskunta" -erityisjaoston lausunnon komission Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle antamasta tiedonannosta turvaskannereiden käytöstä EU:n lentoasemilla,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön ja ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan sekä kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A7–0000/2011),

Turvaskannerit

A. ottaa huomioon, että turvaskanneri on sellaisesta teknologiasta käytetty yleinen termi, 
jolla voidaan havaita vaatteiden alla kuljetettavia metallisia ja muita kuin metallisia 
esineitä; ottaa huomioon, että ilmaisukyvyllä tarkoitetaan turvaskannerin kykyä havaita 
tarkastettavan henkilön vaatetuksessa olevat kätketyt esineet,

B. ottaa huomioon, että ilmailualan turvaamista koskevassa EU:n lainsäädännössä on 
säädetty useista eri turvatarkastusmenetelmistä ja -teknologioista, joiden avulla voidaan 
havaita vaatetukseen kätketyt kielletyt esineet ja joista jäsenvaltiot valitsevat vähintään 
yhden; ottaa huomioon, että turvaskannerit eivät kuulu tällä hetkellä tähän luetteloon,

C. ottaa huomioon, että turvaskannerit ovat tällä hetkellä käytössä tilapäisesti – enintään 
30 kuukauden ajan – useiden eri jäsenvaltioiden lentoasemilla ja että jäsenvaltiot 
käyttävät täten oikeuttaan kokeilla uutta teknologiaa (komission asetuksen 
(EU) N:o 185/2010 liitteessä oleva 12.8 kohta),

D. ottaa huomioon, että jäsenvaltioilla on oikeus soveltaa toimenpiteitä, jotka ovat tiukempia 
kuin EU:n nykyiset vaatimukset, ja että jäsenvaltiot voivat näin ollen ottaa 
turvaskannereita käyttöön alueellaan; ottaa huomioon, että näin tehdessään niiden on 
toimittava riskinarvioinnin pohjalta ja unionin oikeuden mukaisesti; ottaa huomioon, että 
näiden toimenpiteiden on oltava asianmukaisia, puolueettomia, syrjimättömiä ja oikein 
suhteutettuja niiden kohteena olevaan riskiin (asetuksen (EY) N:o 300/2008 6 artikla),

                                               
8 EUVL L 114, 27.4.2006, s. 3.
9 EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1.
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E. ottaa huomioon, että turvaskannereiden käyttöön ottaminen jäsenvaltioiden toimesta 
kummassa tahansa edellä mainituista tapauksista tekee yhden turvatarkastuksen 
periaatteen toteutumisen mahdottomaksi; ottaa huomioon, että nykyisen tilanteen 
jatkuessa jäsenvaltioiden toimintaa koskevat vaatimukset eivät ole yhdenmukaiset, 
eivätkä ne näin ollen hyödytä matkustajia,

F. ottaa huomioon, että terveyttä on vaalittava ja että vaikutuksiltaan kumulatiivisia 
röntgensäteitä lähettävien skannereiden kaltaisten skannereiden ionisoivalle säteilylle 
altistumista on tutkittava; ottaa huomioon, että kyseessä on riski, jota olisi syytä välttää,

G. ottaa huomioon, että sekä EU:n että jäsenvaltioiden lainsäädännössä on säädetty 
kansalaisten suojelemisesta ionisoivaa säteilyä lähettävien teknologioiden käytöstä 
terveydelle mahdollisesti aiheutuvilta vaaroilta sekä tällaiselle säteilylle altistumista 
koskevista raja-arvoista,

H. ottaa huomioon, että Euroopan komissio on kuullut Euroopan tietosuojavaltuutettua, 
29 artiklan mukaista tietosuojaryhmää ja Euroopan unionin perusoikeusvirastoa ja että 
edellä mainittujen tahojen antamat vastaukset sisältävät tärkeitä tietoja edellytyksistä, 
joita noudattaen turvaskannerien käyttö lentoasemilla olisi perusoikeuksien mukaista,

I. ottaa huomioon, että yksityiselämää, ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapautta, 
syrjintäkieltoa ja tietosuojaa koskevien oikeuksien toteutumiseen liittyvien huolien 
ratkaiseminen asianmukaisesti on mahdollista taata, jos turvaskannereita käytetään 
asianmukaisella tavalla,

Ilmailualan turvallisuutta koskeva rahoitus 

J.  ottaa huomioon, että neuvosto ei ole vielä ilmaissut kantaansa ilmailualan turvamaksuja 
koskevaan direktiiviin liittyvästä Euroopan parlamentin kannasta,

Nesteet, aerosolit ja geelit

K.  ottaa huomioon, että nesteiden, aerosolien ja geelien kuljettamista käsimatkatavaroissa 
koskeva kielto päättyy huhtikuussa 2011 joidenkin matkustajien osalta 
(kauttakulkumatkustajat, jotka kuljettavat kolmannen maan lentoasemalta tai muun kuin 
EU:n lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksesta ostettuja nesteitä, aerosoleja tai geelejä, 
jotka kuljetetaan kansainvälisen siviili-ilmailuliiton suosittelemien turvatarkastusohjeiden 
mukaisessa pussissa sillä edellytyksellä, että pussi tarjoaa riittävän näytön siitä, että 
ostokset on tehty edellisten 36 tunnin aikana lentoaseman myyntipisteissä tai ilma-
aluksessa),

L. ottaa huomioon, että edellä mainittu kielto päättyy kaikkien nesteiden, aerosolien ja 
geelien osalta huhtikuussa 2013,

M. ottaa huomioon, että nesteiden, aerosolien ja geelien käsimatkatavaroissa kuljettamista 
koskeva kielto muuttuu niitä koskevaksi turvatarkastusvelvollisuudeksi,

Rahtia koskevat turvatoimet
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N. ottaa huomioon, että viimeisimmissä tiedustelupalvelujen paljastamissa terrori-iskujen 
yrityksissä pyrittiin käyttämään rahtia iskujen välineenä,

O. ottaa huomioon, että matkustajien lisäksi myös rahtiin ja postiin sovelletaan ja on 
sovellettava asianmukaisia turvatoimia,

P. ottaa huomioon, että turvatoimet koskevat lentoasemien lisäksi koko toimitusketjua,

Q. ottaa huomioon, että postialan toimijoilla on tärkeä ilmailualan turvallisuuteen liittyvä 
tehtävä kirjeiden ja pakettien vaihdon hallinnassa ja että postialan toimijat ovat 
investoineet yhteisön säännöstön mukaisesti huomattavia summia ja hankkineet 
huomattavissa määrin teknologiaa kansainvälisten ja EU:n turvallisuusstandardien 
noudattamisen takaamiseksi,

Kansainväliset suhteet

R.  ottaa huomioon, että ilmailualan turvatoimien kansainvälinen koordinointi on 
välttämätöntä korkean turvallisuuden tason takaamiseksi ja matkustajia koskevien
toistuvien turvatarkastusten ja niiden aiheuttamien rajoitusten ja lisäkustannusten 
välttämiseksi,

Turvahenkilöstön koulutus

S. ottaa huomioon, että turvahenkilöstön koulutus on tärkeää ja välttämätöntä korkean 
turvallisuustason takaamiseksi ja että koulutuksen avulla on taattava, että matkustajia 
kohdellaan heidän ihmisarvonsa takaavalla tavalla,

Yleistä 

1. katsoo, että ilmailualan turvallisuus tarvitsee yhden turvatarkastuksen periaatteen 
mukaisen yhtenäisen toimintamallin, jotta yhdeltä EU:n lentoasemalta toiselle EU:n 
lentoasemalle saapuvia matkustajia, matkatavaroita tai rahtia ei tarvitse turvatarkastaa 
uudelleen;

2. katsoo, että tehokkaiden ja nopeiden skannereiden käyttäminen matkustajien 
turvatarkastuksissa tuo turvatarkastuspisteissä käytettävän ajan osalta lisäarvoa ilmailu-
alan turvallisuudelle;

3. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan kaikkiin käytettävissä oleviin ja erityisesti 
poliisilta, tiedustelupalveluilta, tullilta ja kuljetusyrityksiltä peräisin oleviin tietoihin 
perustuvan yhtenäisen riskienarviointijärjestelmän epäilyttäviä matkustajia ja 
matkatavaroiden ja rahdin turvatarkastamista varten; toteaa, että koko järjestelmän on 
perustuttava tehokkuuteen pyrkimiseen syrjintäkieltoa kunnioittavalla tavalla;

4. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan kaikkien asiaan liittyvien viranomaisten 
ja lentoyhtiöiden ja viranomaisten välisen tehokkaan tietojen vaihdon ja yhteistyön 
toteutumisen sekä EU:ssa että kansallisella tasolla;
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5. pyytää komissiota tarkistamaan säännöllisesti ja teknologian kehittymisen mukaisesti 
luettelon hyväksytyistä turvatarkastusmenetelmistä ja niiden soveltamista koskevista 
vaatimuksista kehityksen mukaisen korkean ilmaisukyvyn tason varmistamiseksi;

Turvaskannerit

6. pyytää komissiota ehdottamaan turvaskannereiden ja niiden käyttöä koskevien 
asianmukaisten sääntöjen lisäämistä hyväksyttyjen turvatarkastusmenetelmien luetteloon 
tässä päätöslauselmassa esitetyn mukaisesti;

7. on sitä mieltä, että turvaskannereiden käytön on perustuttava yhteisiin sääntöihin, jotka 
takaavat sekä ilmaisukyvyn että suojelevat myös tarvittavalla tavalla matkustajien ja 
työntekijöiden terveyttä ja perusoikeuksia;

8. ehdottaa Euroopan komissiolle turvaskannereiden käyttöä koskevien sääntöjen 
tarkistamista, jotta terveyden ja perusoikeuksien suojelemista koskevat säännökset 
voidaan sovittaa yhteen teknologisen kehityksen kanssa;

Välttämättömyys ja oikeasuhteisuus

9. on sitä mieltä, että terrori-iskujen pahentuminen edellyttää julkisilta viranomaisilta 
turvallisuuteen ja ennaltaehkäisyyn liittyviä ja demokraattisten yhteiskuntien tarvitsemia 
toimenpiteitä;

10. katsoo, että ilmailualan täydellisen turvallisuuden takaamisen mahdottomuudesta 
huolimatta turvaskannereiden ilmaisukyky on parempi kuin nykyisillä 
metallinpaljastimilla erityisesti muiden kuin metallisten esineiden ja nesteiden osalta ja 
että täydellisten ruumiintarkastusten suorittaminen on skannereita häiritsevämpi ja 
epämiellyttävämpi vaihtoehto; 

11.  katsoo, että asianmukaiset suojatoimenpiteet takaamalla turvaskannereiden käyttö ei 
mene pidemmälle kuin on tarpeen korkeaa turvallisuustasoa koskevan tavoitteen 
saavuttamiseksi, kun otetaan huomioon, että vaatimattomammat menetelmät eivät tarjoa 
vastaavaa turvallisuustasoa;

12. katsoo, että yksityisyyttä ja terveyttä koskevat huolenaiheet ja vaatimukset voidaan 
ratkaista käytettävissä olevien teknologioiden ja menetelmien avulla; katsoo, että tällä 
hetkellä kehitettävänä oleva teknologia on lupaavaa ja että käytettävän teknologian olisi 
oltava paras mahdollinen;

13. katsoo, että turvaskannereiden asentaminen tai asentamatta jättäminen on EU:n 
jäsenvaltioiden vastuulla ja päätettävissä;

14. katsoo, että EU:n jäsenvaltioiden olisi noudatettava kaikille EU:n jäsenvaltioille 
asetettuja standardeja ja vähimmäisvaatimuksia päättäessään turvaskannereiden 
asentamisesta, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden oikeuteen soveltaa 
tiukempia toimenpiteitä;
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15. katsoo, että turvaskannereiden käyttämisen on oltava matkustajille vapaaehtoista; katsoo, 
että turvaskannereiden käytöstä kieltäytyvien matkustajien on suostuttava vaihtoehtoisiin 
turvallisuuden takaaviin tarkastustoimenpiteisiin, jotka ovat vähintään yhtä tehokkaita 
kuin turvaskannerit;

Terveys 

16. palauttaa mieliin, että yhteisön säännöstöä ja kansallista lainsäädäntöä on sovellettava 
erityisesti ALARA-periaatteen mukaisesti;

17. katsoo, että turvaskannereiden tehokkaan toiminnan takaavissa säännöissä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota kaikista suojattomimpiin ja usein säteilylle altistuviin 
väestöryhmiin;

18. katsoo, että nykyisin suositeltavat vuotuiset rajat ylittävää altistumista ionisoivalle 
säteilylle ei pidä hyväksyä; on tämän vuoksi sitä mieltä, että röntgensäteitä käyttävää 
kuvantamista ei pidä soveltaa järjestelmällisissä turvatarkastuksissa;

19. palauttaa mieliin, että jäsenvaltiot ovat direktiivin 96/29/Euratom mukaan vastuussa 
riskien arvioimisesta ja että ne voivat ottaa käyttöön kyseisessä EU:n direktiivissä 
säädettyjä tiukempia toimenpiteitä; palauttaa myös mieliin, että jotkut jäsenvaltiot eivät 
salli henkilöiden altistumista ionisoivalle säteilylle muissa kuin lääketieteellisissä 
tarkoituksissa;

20.  pyytää jäsenvaltioita tarkastelemaan säännöllisesti turvaskannereille altistumisen pitkän 
aikavälin vaikutuksia uudet tieteelliset tutkimustulokset huomioimalla, sekä valvomaan 
laitteiden asianmukaista asennusta, oikeaa käyttöä ja moitteetonta toimintaa;

21. pyytää komissiota muuttamaan direktiiviä 96/29/Euratom teknisen kehityksen mukaisesti;

22. pyytää ottamaan huomioon erityispiirteet ja soveltamaan erityiskohtelua (terveyden 
kannalta) haavoittuvaisiin matkustajiin, kuten esimerkiksi raskaana oleviin naisiin, lapsiin 
ja ikääntyneisiin ja vammaisiin henkilöihin sekä implantoitavien lääkinnällisten laitteiden 
(kuten esimerkiksi ortopedisten proteesien tai sydämentahdistinten) haltijoihin;

Vartalokuvat

23. katsoo, että toimintaa koskevien sääntöjen avulla on taattava matkustajien kuvien 
turvallisuus tietosuojan, ihmisarvon, yksityiselämän ja yksityisyyden suojelemiseksi;

24. on sitä mieltä, että edellä mainittu turvallisuus voidaan taata parhaiten käyttämällä 
standardikuvaa ja sallimalla vartalokuvien käyttö ainoastaan tarpeelliset suojatoimet 
takaamalla ja poikkeustilanteissa; 

25. vaatii, että kuvia ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen ilmailu-alan turvallisuuden 
takaamiseksi ja että kuvat poistetaan heti, kun ne käyvät tarpeettomiksi tätä tarkoitusta 
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varten; vaatii, että kuvia ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin kiellettyjen esineiden 
havaitsemiseen;

Syrjimättömyys

26. katsoo, että toimintaa koskevien sääntöjen avulla on taattava, että turvaskannereiden 
avulla tarkastettavia henkilöitä ei valita syrjivin perustein;

Tietosuoja

27. katsoo, että matkustajan henkilöllisyyttä ei pidä paljastaa kuvien käytön yhteydessä ja 
että on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta matkustajia ei voi tunnistaa mistään 
ruumiinosasta otetun kuvan perusteella, jollei se ole välttämätöntä;

Skannattaville henkilöille ilmoitettavat tiedot

28. katsoo, että turvatarkastettaville henkilöille on ilmoitettava etukäteen kaikki tarvittavat 
tiedot erityisesti kyseessä olevan skannerin toiminnasta, nähtävistä kuvista ja kuvia 
näkevistä henkilöistä, yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevien oikeuksien suojelusta ja 
mahdollisuudesta kieltäytyä skannerilla tehtävästä turvatarkastuksesta;

Skannattavien henkilöiden kohtelu

29. pyytää komissiota ehdottamaan, että turvaskannereiden käytöstä vastaavalle 
turvallisuushenkilöstölle järjestetään erityinen koulutus, jossa otetaan huomioon 
turvaskannereiden vaikutukset ihmisarvoon, terveyteen ja henkilötietojen suojaan;

30. kehottaa komissiota laatimaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa turvaskannereiden käyttöä 
koskevat ohjesäännöt, jossa lentoasemia vaaditaan toteuttamaan turvatarkastukset 
matkustajien perusoikeuksia kunnioittaen;

Ilmailualan turvallisuutta koskeva rahoitus

31. palauttaa mieliin 5. toukokuuta 2010 vahvistamansa kannan ilmailun turvamaksuista;

32. katsoo, että turvamaksujen on oltava avoimia, että niitä on käytettävä ainoastaan 
turvallisuuteen liittyvien kustannusten kattamiseksi ja että tiukempia toimenpiteitä 
soveltavien jäsenvaltioiden on rahoitettava itse kyseisten toimenpiteiden aiheuttamat 
lisäkustannukset;

33. vaatii neuvostoa vahvistamaan mahdollisimman pikaisesti kantansa ensimmäisessä 
käsittelyssä ilmailun turvamaksuista;

Nesteitä, aerosoleja ja geelejä koskeva kielto

34. toistaa ja vahvistaa Euroopan parlamentin kannan, jonka mukaan nesteiden kuljettamista 
koskeva kielto olisi päätettävä vuosina 2011 ja 2013 sillä edellytyksellä, että 
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turvallisuuden varmistamista varten tarkoitettujen välineiden teknologinen tehokkuus 
voidaan vahvistaa;

35. kehottaa jäsenvaltioita ja lentoasemia ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin 
asianmukaisen teknologian hankkimiseksi ajallaan, jotta nesteiden kuljettamista koskevan 
kiellon päättäminen sovittuna ajankohtana ei vaaranna turvallisuutta;

36. katsoo, että tässä yhteydessä kaikkien asianosaisten on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin, jotta nesteiden, aerosolien ja geelien kuljettamista koskevasta kiellosta 
voidaan siirtyä niiden valvontaan mahdollisimman tyydyttävällä ja yhtenäisellä tavalla 
sekä matkustajien oikeudet taaten;

37. vaatii jäsenvaltioita toteuttamaan yhdessä lentoasemien kanssa asianmukaisen 
tiedotuskampanjan matkustajien oikeuksista; pyytää komissiota osallistumaan 
mahdollisuuksiensa rajoissa tähän tiedottamista koskevaan tehtävään;

Rahtia koskevat turvatoimet

38. katsoo, että riskien arvioimiseen perustuvien rahdin ja postin turvatarkastusten on oltava 
suhteessa rahdin ja postin kuljettamiseen liittyviin uhkiin ja että asianmukainen 
turvallisuuden taso on taattava aina ja erityisesti silloin, kun rahtia tai postia kuljetetaan 
matkustajalentokoneissa;

39. katsoo, että rahdin turvallisuustasossa on vielä jäsenvaltioiden välisiä eroja, minkä vuoksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava rahtia ja postia koskevien yhteisön toimenpiteiden 
oikeaoppinen soveltaminen;

40. on sitä mieltä, että Euroopan komission rahtia ja postia koskevia turvatarkastuksia on 
vahvistettu, ja pitää tämän vuoksi erittäin hyödyllisenä teknisen selvityksen laatimista 
nykyisen rahtijärjestelmän heikkouksista ja niihin liittyvistä mahdollisista ratkaisuista;

41. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään lentorahtia koskevia turvatarkastuksia; 
korostaa tältä osin tarvetta lisätä sekä kansallisten että komission omien turvatarkastajien 
määrää;

42. korostaa tullin tietojen merkitystä erityislähetyksiin liittyvien riskien arvioinnissa; pyytää 
komissiota tutkimaan, onko tullien tietoteknisiä laitteita lisättävä;

43. pyytää komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin kolmansista maista 
peräisin olevan rahdin turvallisen lähettämisen takaamiseksi ja korostaa erityisesti eri 
toimijoiden vastuuta;

44. pyytää Euroopan komissiota kiinnittämään turvallisuusohjelmassa huomiota kaikkien 
toimijoiden erityispiirteisiin ja yhdenmukaistamaan postin ja rahdin vaihtoon liittyviä 
turvatoimia kaupallista vaihtoa, palvelujen laatua ja sähköisen kaupankäynnin 
kehittämistä suosivan dynaamisen talouden takaamiseksi;



PR\834389FI.doc 11/18 PE450.741v01-00

FI

45. pyytää komissiota ehdottamaan rahdin kuljettamiseen liittyvän turvahenkilöstön 
yhdenmukaistettua koulutusta;

Kansainväliset suhteet

46. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tekemään riskien arvioinnissa ja ilmailualan 
turvallisuuteen liittyvien tiedustelujärjestelmien osalta yhteistyötä kansainvälisen siviili-
ilmailuliiton ja kolmansien maiden kanssa;

47. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita edistämään maailmanlaajuisia standardeja 
kansainvälisen siviili-ilmailuliiton puitteissa, jotta ne voisivat tukea kolmansien maiden 
kyseisten standardien täytäntöönpanoon liittyviä pyrkimyksiä, tavoitella turvatoimien 
vastavuoroista tunnustamista ja saavuttaa yhden turvatarkastuksen periaatetta koskevan 
tavoitteen;

o 
o    o

48. toivoo komission esittelevän tämän vaalikauden aikana lainsäädäntöehdotuksen asetuksen 
(EY) N:o 300/2008 muuttamisesta siten, että asetuksessa otetaan huomioon Euroopan 
komission 16. joulukuuta 2010 antama lausuma Euroopan parlamentin ja neuvoston 
hyväksymästä asetuksesta yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä;

49. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Kokonaisvaltainen näkemys ilmailualan turvallisuudesta

Myöhemmät tapahtumat ovat syrjäyttäneet alun perin tämän ilmailualan turvallisuutta 
koskevan mietinnön kohteena olleen Euroopan komission Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle antaman tiedonannon turvaskannereiden käytöstä.

Äskettäiset terrori-iskujen yritykset – ensin Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
rahtilentokoneesta löydetty räjähdepaketti ja myöhemmin Kreikan poliisin löytämät useat 
pommipaketit, jotka oli osoitettu korkeatasoiselle henkilölle ja Ateenassa sijaitseville 
suurlähetystöille – ovat pakottaneet EU:n ryhtymään uusien havaittujen riskien mukaisiin 
toimenpiteisiin.

Tämän seurauksena Euroopan parlamentti on ottanut tehtäväkseen arvioida käyttöönotetut 
toimenpiteet ja ehdottaa tarvittaessa muita riskien torjumiseen liittyviä toimenpiteitä 
ilmailualan turvallisuutta koskevan kokonaisvaltaisen näkemyksen pohjalta.

Tässä mietinnössä käsitellään näin ollen turvaskannereita ja rahdin ja postin kuljettamiseen 
liittyviä turvatoimia ja arvioidaan nesteistä, aerosoleista ja geeleistä tehtyjä päätöksiä.

Terrorismin torjunta ja ilmailualan turvallisuus

Elämme aikana, jona globalisaatiosta on tullut pelkän mahdollisuuden sijasta peruuttamaton 
tosiseikka. Yhteenliittyneessä maailmassa terrorismi ei valitettavasti ole vain joihinkin maihin 
vaikuttava erillään oleva ilmiö. Demokraattisessa yhteiskunnassa kaikki terrorismin muodot 
ovat epäoikeutettuja, eikä niitä voida hyväksyä minkään syyn perusteella. 

Toimivaltaisten demokraattisten elinten välttämättömänä velvollisuutena on näin ollen ryhtyä 
kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi. 
Turvallisuussyistä tehdyt päätökset merkitsevät usein joidenkin vapauksien menettämistä ja 
aiheuttavat joka tapauksessa epämukavuuksia ja haittoja sekä muuttavat tavallisia 
toimintatapoja. 

Valitettavasti turvallisuus näyttäytyy modernien yhteiskuntien arvohierarkiassa arvona, jota 
on varjeltava, koska se ei ole taattu. Demokraattisissa yhteiskunnissa edellytetään, että 
toimielimissä työskentelevät edustajat suojelevat kansalaisiaan. Samalla kuitenkin toivotaan, 
että suojelu ei tapahdu tavalla tai hinnalla millä hyvänsä. EU:n kansalaiset vaativat, että 
käyttöönotettavat turvallisuutta edistävät toimenpiteet eivät leikkaa heidän perusoikeuksiaan. 

Ilmailualan turvallisuuden parantamisen tarve

Siviili-ilmailun turvallisuus on epäilemättä yksi tärkeimmistä Euroopan unionia koskevista 
kysymyksistä. Syyskuun 11. päivänä vuonna 2001 tapahtuneiden iskujen jälkeen on ryhdytty 
useisiin yhteisön asetuksissa muotoiltuihin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on toisaalta 
ennaltaehkäistä ja tarvittaessa estää kaikki terrori-iskut tai kansalaisten turvallisuuden 
vaarantavat välikohtaukset.



PR\834389FI.doc 13/18 PE450.741v01-00

FI

Ilmailualan turvallisuutta koskevan lainsäädännön kehittämisessä on edetty seuraavasti:
 11. syyskuuta 2001 tapahtuneiden hyökkäysten jälkeen luotiin asetuksella 

(EY) N:o 2320/2002 hyväksytty pohja yhteisön politiikalle alalla, joka oli kuulunut 
aiemmin kansalliseen toimivaltaan. 

 Joulukuussa 2001 "kenkäpommittajaksi" kutsuttu henkilö yritti kätkeä räjähteitä 
kenkiinsä, minkä seurauksena EU:ssa ryhdyttiin erityisiin toimenpiteisiin matkustajien 
jalkineiden turvatarkastusten tehostamiseksi.

 Elokuussa 2006 nestemäisiä räjähteitä käytettiin useisiin Atlantin valtameren yllä 
lentäneisiin ilma-aluksiin kohdistuneissa iskuyrityksissä. Tämän seurauksena 
nesteiden kuljettaminen ilma-aluksissa kiellettiin välittömästi.  

 Siviili-ilmailun turvallisuuteen liittyvän kokemuksen karttumisen myötä asetus 
(EY) N:o 2320/2002 oli saatettava ajan tasalle, minkä seurauksena siviili-ilmailun 
turvallisuutta koskevan EU:n lainsäädännön pohjaksi hyväksyttiin asetus 
(EY) N:o 300/2008. Tällä asetuksella yksinkertaistettiin, yhdenmukaistettiin ja 
selvennettiin alaan liittyviä säännöksiä.

 Lennolla Amsterdamista Detroitiin 25. joulukuuta 2009 kätkettyjen räjähteiden avulla 
tehty terrori-iskun yritys osoitti EU:n lentoasemien nykyisten 
turvatarkastusjärjestelmien rajallisuuden muiden kuin metallisten kiellettyjen 
esineiden havaitsemisessa. Tämän seurauksena useat jäsenvaltiot alkoivat tehdä 
kokeiluita tai ryhtyivät tiukempiin turvatoimiin ottamalla turvaskannerit käyttöön 
yhtenä turvatarkastusmenetelmänä.  

 Äskettäiset lokakuun lopussa 2010 tehdyt terrori-iskujen yritykset, joissa 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Dubaissa löydettyjä räjähdepaketteja oltiin 
lähettämässä Yhdysvaltoihin, saivat aikaan lentorahdin turvatoimien kiristämisen, 
minkä seurauksena laadittiin seuraavia vuosia koskeva EU:n toimintasuunnitelma. 

Tiivistettynä siviili-ilmailun turvallisuudesta on annettu seuraavat kolme tärkeintä asetusta:
 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 300/2008 yhteisistä siviili-

ilmailun turvaamista koskevista säännöistä;
 komission asetus (EY) N:o 272/2009 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 300/2008 liitteessä vahvistettujen siviili-ilmailun turvaamista koskevien 
yhteisten perusvaatimusten täydentämisestä;

 komission asetus (EY) N:o 185/2010 toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien 
yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi.

Tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön perustelut

Turvaskannerit

Taustaa

Turvatarkastus- ja valvontamenetelmistä ja -teknologioista on laadittu EU:n ilmailualan 
turvallisuutta koskevan lainsäädännöllisen kehyksen yhteydessä luettelo, jonka perusteella 
jäsenvaltiot ja/tai lentoasemat tekevät valintansa. Tämän vuoksi nykyistä lainsäädäntöä olisi 
muutettava siten, että turvaskannerit lisätään kyseiseen luetteloon (sanotun vaikuttamatta 
mahdollisuuteen asentaa turvaskannereita kokeilemista varten tai tiukempana turvatoimena).
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Aiemmat toimet

Euroopan komissio esitteli vuonna 2008 Euroopan parlamentille asetusluonnoksen, jossa 
turvaskannereita käsiteltiin yhtenä tunnustettuna henkilöitä koskevana 
turvatarkastusmenetelmänä. Euroopan parlamentti suhtautui esitykseen kriittisesti 
23. lokakuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa, koska se ei katsonut turvaskannereiden 
tuovan lisä-arvoa ja koska se katsoi niiden aiheuttavan perusoikeuksien turvaamiseen liittyviä 
epäilyksiä. Euroopan päätöslauselmassa korostettiin turvaskannereiden vaikutusta 
ihmisoikeuksiin, yksityisyyteen, ihmisarvoon ja tietosuojaan ja pyydettiin tilanteen tarkempaa 
arvioimista.

Komission tiedonanto

Vastineena Euroopan parlamentin vuonna 2008 antamaan päätöslauselmaan Euroopan 
komissio antoi parlamentille tiedonannon, jossa selvitetään osittain parlamentin komissiolle 
esittämät kysymykset seuraavista asioista: 

 Euroopan tietosuojavaltuutetun kuuleminen
 terveysvaikutusten tieteellinen ja lääketieteellinen arviointi
 taloudellisten ja kaupallisten vaikutusten arviointi kustannus-hyöty-näkökulmasta
 perusoikeuksia koskevaan vaikutukseen liittyvä arviointi.

Näin ollen tämän mietinnön tarkoituksena on vastata komission esittämään 
keskustelupyyntöön ja kolmen toimielimen yhteiseen pohdintaan tässä EU:n kansalaisten 
suojelemista koskevassa yhteisessä asiassa etenemistä varten.

Esittelijän arvio

Esittelijä pitää komission tiedonantoa tervetulleena. Esittelijän mielestä komissio on ratkaissut 
tyydyttävällä tavalla Euroopan parlamentin sille vuonna 2008 esittämät perustellut epäilykset. 

Esittelijä puoltaa turvaskannereiden toimintavaatimuksia ja ilmaisukyvyn yhteisiä standardeja 
koskevien yhdenmukaisten sääntöjen täytäntöönpanoa koko EU:n alueella. 

Uuden sukupolven turvaskannerit vaikuttavat ihanteelliselta ratkaisulta EU:n ilmailualan 
turvallisuuden parantamiseksi. Ne tuovat EU:n lentoasemien turvatarkastusten tehokkuuteen 
liittyvää lisäarvoa ja ovat lisäksi oikein suhteutettuja riskeihin, joita niiden avulla pyritään 
torjumaan. 

Nesteet, aerosolit ja geelit

Nesteitä, aerosoleja ja geelejä koskevan tilanteen taustaa EU:n lentokentillä.

Yli 100 millilitran suuruisten neste-, aerosoli- ja geelipakkausten kuljettaminen 
käsimatkatavaroissa on ollut kiellettyä vuodesta 2006 alkaen. 

Euroopan parlamentti hyväksyi syyskuussa 2007 päätöslauselman P6-TA(2007)0374, jossa se 
pyysi komissiota "tarkistamaan kiireellisesti nesteiden kieltoa koskevan kysymyksen, ja jos 



PE450.741v01-00 16/18 PR\834389FI.doc

FI

uusia ratkaisevia tosiseikkoja ei esitetä, kumoamaan asetuksen 1546/2006". Sen jälkeen eri 
pyrkimykset kyseisen kiellon päättämiseksi ovat johtaneet kolmen toimielimen yhteiseen 
kantaan, jossa määriteltiin nesteiden kuljettamista koskevan kiellon vaiheittainen 
kumoaminen. 

Nesteitä, aerosoleja ja geelejä koskevan lainsäädännön nykyinen tilanne

Nesteitä, aerosoleja ja geelejä koskevat rajoitukset kumottiin 9. huhtikuuta 2010 annetulla 
komission asetuksella (EU) N:o 297/2010, jossa luotiin kiellon vaiheittainen 
poistamisjärjestelmä nestemäisten räjähteiden valvontamenetelmän löytämiseksi. 

Asetuksessa vaaditaan, että lentoasemilla on oltava käytettävissään tehokas menettely siihen 
saakka, kunnes ne kykenevät asentamaan luotettavat turvatarkastuslaitteet, mikä on tehtävä 
29. huhtikuuta 2013 mennessä. Kaikkien lentoasemien on voitava suorittaa nesteitä, 
aerosoleja ja geelejä koskevia turvatarkastuksia edellä mainittuun määräpäivään mennessä. 

Jäljellä olevat vaiheet ovat seuraavat: 

Nesteitä, aerosoleja ja geelejä voi tuoda turvavalvotuille alueille ja ilma-aluksiin sillä 
edellytyksellä, että ne tarkastetaan tai että niitä ei tarvitse tarkastaa soveltamissääntöjen 
vaatimusten mukaisesti: 

 Nesteitä, aerosoleja ja geelejä, jotka on hankittu kolmannen maan lentoasemalla tai 
muun kuin EU:n lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksessa, on saatava viedä 
29. huhtikuuta 2011 mennessä turvavalvotuille alueille ja ilma-aluksiin.

 Kaikilla lentokentillä on voitava turvatarkastaa nesteet, aerosolit ja geelit asetuksen 
(EY) N:o 300/2008 4 artiklan 3 kohdassa säädettyjen soveltamissääntöjen vaatimusten 
mukaisesti 29. huhtikuuta 2013 mennessä.

Rahti ja posti

EU:n rahtia koskeva turvallisuusjärjestelmä perustuu seuraavaan kahteen täydentävään 
pilariin:

 Rahtia ja postilähetyksiä koskevat turvavalvontatoimenpiteet. Kaikkiin rahtitavaroihin 
ja postilähetyksiin on sovellettava turvavalvontatoimenpiteitä ennen niiden lastaamista
ilma-alukseen. Näiden turvavalvontatoimenpiteiden suorittajia ovat valvottu edustaja 
(lentoyhtiö, edustaja tai mikä tahansa muu turvavalvontatoimenpiteitä suorittava taho), 
tunnettu lähettäjä (lähettäjä, joka lähettää sellaisen rahdin tai postin omaan 
laskuunsa, jonka menettelyt täyttävät riittävissä määrin yhteiset turvallisuussäännöt ja 
-määräykset, jotta kyseisen rahdin tai postin kuljettaminen on mahdollista) tai 
tunnettu tiliasiakas (lähettäjä, joka lähettää sellaisen rahdin tai postin omaan 
laskuunsa, jonka menettelyt täyttävät riittävissä määrin yhteiset turvallisuussäännöt ja 
-määräykset, jotta kyseisen rahdin tai postin kuljettaminen on mahdollista ainoastaan 
kyseisiä kuljetuksia varten tarkoitetuissa ilma-aluksissa). Mitään aiemmin 
tarkastamattomia lähetyksiä ei oteta rahtialusten kyytiin. 
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 Rahdin ja postin suojeleminen toimitusketjussa: Ilma-aluksella kuljetettava rahti ja 
postilähetykset on suojattava siten, että niihin ei voi päästä luvattomasti käsiksi 
(suojeleminen) sen jälkeen, kun niille on suoritettu turvavalvontatoimenpiteet, aina sen 
ilma-aluksen lähtöön asti, jossa ne on määrä kuljettaa. Rahdille ja postilähetyksille, 
joita ei ole riittävästi suojattu luvattomalta käsittelyltä turvavalvontatoimenpiteiden 
suorittamisen jälkeen, on tehtävä turvatarkastus.

Taustaa

Vuonna 2010 lokakuun lopussa ja marraskuun alussa sattuneiden välikohtausten jälkeen 
Euroopan unioni otti nopeasti käyttöön rahdin turvallisuuteen liittyviä lisätoimenpiteitä, koska 
rahtia kuljetetaan usein matkustajalentokoneiden mukana.  

EU:n ilmailualan turvallisuuden asiantuntijat suosittelivat välittömästi useita eri 
toimintaperiaatteita: rahdin ja postin turvavalvontatoimenpiteiden on perustuttava yhteiseen 
riskien arviointiin, mukaan lukien lähetyksen ominaispiirteet, aikaisemmin sovellettujen 
turvavalvontatoimenpiteiden laadukkuuteen, lentokuljetuksen muotoon (matkustajalentokone, 
ainoastaan rahdin tai postin kuljettamiseen tarkoitettu lentokone) sekä alkuperään. 

Lisäksi Euroopan unioni päätti perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on esittää uusia 
ehdotuksia ilmailualan turvallisuuden parantamiseksi. Nykyinen toimintakehys perustuu 
kyseisen korkean tason työryhmän suunnitelmaan tavaroiden lentokuljetusten turvallisuuden 
parantamiseksi.

Lentorahdin valvonnan parantamista koskevat seuraavat kolme pääasiallista toiminta-aluetta:

 Lentorahtia koskevan EU:n lainsäädännön vahvistaminen ja yhdenmukaistaminen.
Tämä koskee erityisesti kolmansista maista peräisin olevan rahdin ja postin 
turvavalvontatoimenpiteitä. Koulutuksen ja turvatarkastusten parantaminen EU:ssa ja 
kansallisella tasolla.

 Koordinoinnin ja tietojen vaihdon parantaminen EU:ssa. Nykyistä tullijärjestelmää on 
vahvistettu 1. tammikuuta 2011 alkaen. Jäsenvaltioiden välinen hyvä tietojen vaihto 
on välttämätöntä. 

 Maailmanlaajuisten standardien kehittäminen. Tätä varten on jatkettava yhteistyötä 
kansainvälisen siviili-ilmailuliiton kanssa, jotta kolmansista maista peräisin olevat 
paketit ovat EU:n tai jonkin muun vastaavan lainsäädännön mukaisia EU:n alueelle 
saapuessaan.

Esittelijä on muodostanut mielipiteensä edellä esitetyn perusteella ja pyytää komissiota 
jatkamaan parannustöitä sekä ehdottaa komissiolle lisäksi joitakin erittäin tärkeäksi 
katsomiaan toimenpiteitä rahtiin liittyvän turvattomuuden torjumiseksi. 

Lisäksi on muistettava, että turvatarkastukset, tiedustelupalvelut ja valvonta, poliisitietojen 
vaihtaminen ja inhimillisen tekijän merkityksen arviointi ovat erittäin tärkeitä asioita, jotka 
liittyvät ilmailualan turvallisuuden kokonaiskäsitteeseen. 
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Kaikki edellä mainittu vastaa kokonaisvaltaista ilmailualan turvallisuuden tarkastelutapaa, 
jonka tavoitteena on tarjota mahdollisimman korkea suojelun taso EU:n kansalaisille, mikä on 
EU:n lainsäätäjien erittäin tärkeä ja velvollisuuksiin kuuluva tehtävä. Tiivistettynä kyse on 
demokraattisten arvojen suojelemisesta ja niitä uhkaavan terrorismin torjunnasta.


