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Luis de Grandes Pascual 

Lennundusjulgestus ja eelkõige turvaskannerid 
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Resolutsiooni ettepanek 

Pealkiri lõike 9 ees 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Turvaskannerid Kehaskannerid
1
 

 

Or. en 

                                                 
1 Muudatusettepaneku vastuvõtmisel kehtib mõiste „turvaskannerid” asemel mõiste „kehaskannerid” kogu 

tekstis, eelkõige volituses 14, põhjenduste A–K pealkirjas, põhjendustes A,B,C,D,E,F,I,J,K ja lõigetes 

9,10,11,12,14,15,17,18,19,20,25,29,30,31,33,34,36,37. 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. palub komisjonil teha ettepanek lisada 

turvaskannerid lubatud kontrollimeetodite 

nimekirja, tingimusel, et sellega kaasnevad 

asjakohased eeskirjad ja ühised 

miinimumstandardid nende kasutamiseks, 

nagu käesolevas resolutsioonis sätestatud, 

ainult juhul, kui on läbi viidud Euroopa 

Parlamendi poolt 2008. aastal taotletud 

mõjuhinnang, mis näitab, missugused 

seadmed ei kujuta ohtu reisijate tervisele, 

isikuandmetele, isiku väärikusele ega 

privaatsusele, ja mis näitab ka skannerite 

tõhusust; 

 

9. palub komisjonil mitte teha ettepanekut 

lisada kehaskannerid lubatud 

kontrollimeetodite nimekirja enne kui 

vastavalt Euroopa Parlamendi 2008. aasta 

taotlusele on sõltumatu uurimisasutus 

läbi viinud selge ja teaduslikult 

põhjendatud mõjuhinnangu, milles 

võetakse arvesse nii sellise skaneerimise 

vahetut ja viitmõju kui ka kumulatiivset 

pikaajalist mõju inimtervisele ja mis 

näitab, et need seadmed ei kujuta ohtu 

reisijate tervisele, isikuandmetele, isiku 

väärikusele ega privaatsusele, ja mis näitab 

ka skannerite tõhusust, ning ainult 

tingimusel, et sellega kaasnevad 

asjakohased eeskirjad ja ühised 

miinimumstandardid nende kasutamiseks, 

nagu käesolevas resolutsioonis sätestatud;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 a. ootab, et komisjoni ettepanek 

põhineks ulatuslikul sõltumatul ja 

objektiivsel teaduslikul teabel, mis on 

saadud ELi vastava ala ekspertidelt ilma 

tööstussektori, liikmesriikide valitsuste ja 

kolmandate riikide sekkumiseta; 

Or. en 
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Lõige 10 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. usub, et turvaskannerite kasutamist 

tuleb reguleerida ELi ühiste eeskirjade, 

meetmete ja standarditega, mis ei sätestaks 

üksnes avastamise tõhususe kriteeriume, 

vaid kehtestaks ka vajalikud 

ettevaatusabinõud, et kaitsta reisijate ja 

töötajate tervist ning põhiõigusi ja huvisid; 

10. usub, et kui võetakse vastu otsus keha 

turvaskannerite kasutamise lubamiseks, 

tuleb kehaskannerite kasutamist 

reguleerida ELi ühiste eeskirjade, 

meetmete ja standarditega, mis ei sätestaks 

üksnes avastamise tõhususe kriteeriume, 

vaid kehtestaks ka vajalikud 

ettevaatusabinõud, et kaitsta reisijate, 

töötajate, meeskonnaliikmete ja 

turvatöötajate tervist ning põhiõigusi ja 

huvisid; 

 

Or. en 
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Lõige 11 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. On arvamusel, et turvaskannerid 

peavad olema vahend, mis kiirendab 

kontrollide läbimist ja ooteaega 

lennujaamades ning mis vähendavad tüli 

reisijatele, sellepärast kutsub komisjoni 

üles võtma oma õigusloomeettepanekus 

seda aspekti arvesse; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. on seisukohal, et turvaskannerite 

avastamistõhusus on suurem praeguste 

metallidetektorite omast, eelkõige selles 

osas, mis puudutab mittemetallilisi 

esemeid ja vedelikke, ning et 

läbiotsimisprotsess (täies ulatuses käsitsi 

otsimine) ärritab reisijaid tõenäoliselt 

rohkem, võtab rohkem aega ja tekitab 

suuremat vastuseisu kui skanner;  

välja jäetud 

Or. en 

 

 


