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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0110/2009, внесена от Gerlinde Rogatsch и Florian Kreibach, с 
австрийски гражданство, от името на „ÖVP Landtagsklub“, относно 
Регламент (ЕО) № 2252/2004 относно стандартите за отличителните знаци за 
сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, 
издавани от държавите-членки

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията възразяват срещу принципа „едно лице–един паспорт“, 
предложен от Комисията и одобрен от Европейския парламент в изменения текст на 
Регламент (ЕО) № 2252/2004. Комисията твърди, че включването на биометрични 
данни за децата в паспортите на техните родители е технически невъзможно. 
Вносителите оспорват това, като все пак посочват, че не е постигнато споразумение 
относно единни технически стандарти за въвеждане на данните на децата. Освен това,
за всеки отделен паспорт се плащат допълнителни такси, което е скъпо за родителите. 
Вносителите настояват за удължаване на преходния период, през който могат да се 
използват „семейни паспорти“, за проучване на техническите и законните възможности 
за въвеждане на биометрични данни за децата в паспорти за машинно четене и 
въвеждането на евтини паспорти за ученици/студенти, самотни родители и големи 
семейства.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 май 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.
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Като общ коментар Комисията напомня, че гражданите на ЕС могат да се движат 
свободно в рамките на Европейския съюз като представят национална лична карта; 
паспортът е необходим само за пътуване извън ЕС, т.е. при преминаване на външните 
граници на ЕС или за пътуване в рамките на ЕС, ако въпросната държава-членка е взела 
решение да не издава лични карти.

Целта на Комисията да въведе принципа „едно лице–един паспорт“ беше ясно заявена в 
обяснителния меморандум на нейното предложение.

„Като допълнителна мярка за сигурност и с цел да се предостави по-голяма закрила за 
децата, ще се въведе принципът „едно лице-един паспорт“. Това се препоръчва и от 
Международната организация за гражданска авиация (ICAO) и по този начин се 
гарантира, че паспортът и биометричните идентификатори са свързани единствено с 
лицето, което е притежател на паспорта. Ако всяко лице има собствен паспорт, е 
налице по-голяма сигурност. Ако, например, паспортът включва и децата на лицето, 
посочвайки само техните имена, без снимки, в чипа ще бъдат въведени само 
биометричните данни на съответния родител. Биометричната информация за децата 
няма да се съхранява. Вследствие на това самоличността на децата не може да бъде 
проверявана по надежден начин, а това може да улесни трафика на деца. Чрез 
въвеждането на принципа „едно лице-един паспорт“ ще се избегне този отрицателен 
ефект.“

Европейският парламент напълно се съгласи с тази мярка, като счете, че не винаги е 
възможно на границата да се установи самоличността на децата без никакви съмнения.  
Мярката е предназначена и за предотвратяване на трафика на деца. По време на 
разискванията Европейският парламент изрази желание да се стигне дори по-далеч,
например от родителите да се изисква да доказват родителските си права на границата. 
Това предложение обаче не беше прието по законови причини.

С цел да се улесни преходът за двете държави-членки, които все още издават семейни 
паспорти, срокът за прилагане беше определен на три години след влизането в сила на 
Регламента (т.е. 26.06.2012 г.). В процеса на обсъжданията този срок беше счетен за 
достатъчен за постигането на съответствие с международните и европейските 
стандарти. Освен това, паспортът остава валиден за притежателя, ако валидността му 
продължава след 26.06.2012 г.

Тъй като препоръката на ICAO да се прилага принципът „едно лице–един паспорт“ се 
следва от мнозинството от държавите-членки и нарастващ брой трети страни, които 
изискват от всички лица, включително децата, които влизат на тяхна територия, да 
притежават индивидуален паспорт, възможността да се създаде електронен семеен 
паспорт не беше разгледана. Такъв документ би бил труден за изготвяне от техническа 
гледна точка, тъй като наличното пространство на чипа не е достатъчно за записване на 
всички данни. Безконтактните чипове, които се използват за паспорти в рамките на ЕС, 
обикновено имат капацитет на съхранение 75К. В допълнение трябва да бъде възможно 
те да се вградят в корицата или страницата с данни на паспорта. Тези чипове 
позволяват съхраняването на биометричните и личните данни на едно лице. Ако 
капацитетът на чипа се увеличи, това ще доведе до увеличаване на дебелината, което 
ще затрудни дискретното вграждане в паспорта. Освен това, за да могат и двамата 
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родители да пътуват с децата си, всеки от тях следва съответно да притежава семеен 
паспорт.

По отношение на разходите следва да се подчертае, че този въпрос не попада в обхвата 
на законодателството на Общността. Цената на националния паспорт се определя от 
националното законодателство и следователно може да бъде различна в отделните 
държави-членки. Осигуряването на по-ниска цена за паспортите на деца също зависи от 
националното законодателство.

Заключение

По отношение на удължаването на преходния период, това изглежда не е необходимо в 
настоящата рамка. И двете държави-членки се съгласиха с тригодишния преходен 
период и поради причините, посочени по-горе, въвеждането на принципа „едно лице–
един паспорт“, изглежда целесъобразно за предотвратяването на трафика на деца и не 
следва да се отлага твърде дълго.

Тъй като само две държави-членки все още използват семейни паспорти, провеждането 
на проучване за възможностите за въвеждане на семеен паспорт, включващ децата, 
изглежда преувеличено. Безконтактните чиповете имат само ограничен капацитет на 
съхранение и в някои случаи в един паспорт дори не могат да бъдат регистрирани
всички деца. Поради тази причина изглежда преувеличено да се прави допълнително 
проучване за създаването на семейни паспорти.

Комисията няма компетенция да хармонизира таксите за паспорти. Държавите-членки 
отговарят за вземането на решение да прилагат или не намалени такси за паспорти за 
деца или семейства.


