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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0110/2009 af Gerlinde Rogatsch og Florian Kreibach, østrigsk
statsborger, for for ÖVP Landtagsklub, om forordning (EF) nr. 2252/2004 om 
standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og 
rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder

1. Sammendrag

Andragerne klager over princippet om "en person - et pas", som ved revisionen af forordning 
(EF) nr. 2252/2004 er foreslået af Kommissionen og godkendt af Europa-Parlamentet. I 
henhold til Kommissionen skulle det ikke være teknisk muligt at optage børns biometriske 
data i forældrenes pas. Ifølge andragerne er dette teknisk muligt, men der er ikke truffet nogen 
aftaler om ensartede tekniske normer for optagelsen af børns data. Endvidere skal der betales 
gebyrer for hvert pas, hvilket fører til, at forældre konfronteres med høje omkostninger. 
Andragerne anmoder om forlængelse af den overgangsperiode, i hvilken der stadig kan gøres 
brug af muligheden for at udstede et "familiepas", undersøgelse af de tekniske og juridiske 
muligheder for at fremstille maskinelt læsbare pas, hvori der også kan optages biometriske 
data for børn, og indførelse af billige pas for skoleelever/studerende, enlige forældre og store 
familier.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. maj 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Som en generel kommentar erindrer Kommissionen om, at EU-borgere frit kan rejse inden 
for EU ved at fremvise et nationalt ID-kort; passet er kun nødvendigt til rejser uden for EU, 
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hvor man således krydser EU's eksterne grænser, eller til rejser inden for EU, hvis den 
pågældende medlemsstat har besluttet ikke at udstede ID-kort.

Kommissionens mål om at indføre princippet om "en person - et pas" blev klart angivet i 
begrundelsen til dens forslag:

"Som en yderligere sikkerhedsforanstaltning og for at sikre børn ekstra beskyttelse bør "en 
person - et pas"-princippet indføres. Dette princip, som også anbefales af Organisationen for 
International Civil Luftfart (ICAO), sikrer, at passet og de biometriske oplysninger kun er 
knyttet til indehaveren af passet. Det er mere sikkert, hvis hver person har sit eget pas." Hvis 
der f.eks. udstedes et pas, som også omfatter den pågældendes børn, men kun angiver 
navnene og ikke indeholder fotografier, er det kun den pågældende forælders biometriske 
oplysninger, der lagres på chippen. Børnenes biometriske oplysninger lagres ikke. Det 
betyder, at børnenes identitet ikke kan kontrolleres på en pålidelig måde. Dette kan i givet fald 
lette børnehandel. Indførelsen af "en person - et pas"-princippet vil betyde, at denne negative 
virkning undgås.

Europa-Parlamentet var fuldt ud enig i denne foranstaltning, i betragtning af at det ikke altid 
er muligt uden tvivl at fastslå børns identitet ved grænsen. Foranstaltningen skal også hindre 
handel med børn. Under drøftelserne ønskede Europa-Parlamentet at gå endnu videre ved at 
forældrene f.eks. skal bevise forældremyndigheden ved grænsen. Dette forslag kunne 
imidlertid ikke accepteres af juridiske årsager.

For at lette overgangen for de to medlemsstater, der stadigvæk udsteder familiepas, blev 
udskydelsen af gennemførelsen sat til tre år efter ikrafttrædelsen af forordningen (dvs. den 26. 
juni 2012). Denne tidsramme anses for at være tilstrækkelig til at opnå overensstemmelse med 
internationale og europæiske standarder under drøftelserne. Endvidere forbliver passet gyldigt 
for passets indehaver, hvis passet er gyldigt længere end til den 26. juni 2012.

Da ICAO's anbefaling om at anvende princippet om "en person - et pas" følges af et flertal af 
medlemsstaterne og et stigende antal tredjelande, der kan kræve, at hver person, herunder 
børn, der rejser ind på deres territorium, skal være i besiddelse af et individuelt pas, blev 
muligheden for at oprette et elektronisk pas ikke undersøgt. Et sådant dokument ville teknisk 
set være vanskeligt at fremstille, da den tilgængelige plads på chippen ikke er tilstrækkelig til 
at registrere alle data. De kontaktløse chip, der anvendes til EU-passene, har generelt en 
lagringskapacitet på 75K. Endvidere skal det være muligt at integrere dem i passets omslag 
eller dataside. Disse chip gør det muligt at lagre de biometriske data og personoplysningerne 
for én person. Hvis chippen skal have en højere kapacitet, vil tykkelsen forøges, hvilket vil 
gøre diskret integrering i passet mere vanskelig. For at begge forældre kunne rejse med deres 
børn, skulle de derfor desuden hver især have et familiepas.

Vedrørende udgifterne bør det understreges, at dette spørgsmål ikke henhører under 
fællesskabsrettens område. Det er op til de nationale myndigheder at fastsætte prisen for det 
nationale pas, og prisen kan således variere fra medlemsstat til medlemsstat. Det er også op til 
de nationale myndigheder at fastsætte bestemmelser om en lavere pris for pas til børn.
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Konklusion

Hvad angår forlængelse af overgangsperioden, lader dette ikke til at være nødvendigt inden 
for den nuværende ramme. Begge medlemsstater var enige i den treårige overgangsperiode og 
af de grunde, der er angivet ovenfor, forekommer indførelsen af princippet om "en person - et 
pas" passende for at forhindre handel med børn. Det bør ikke udsættes for længe.

Da kun to medlemsstater vil udstede familiepas, forekommer det urimeligt at gennemføre en 
forundersøgelse vedrørende familiepasset, der omfatter børn. De kontaktløse chip har kun 
begrænset lagringskapacitet, og der vil også være nogle tilfælde, hvor ikke alle børn kunne 
blive registreret i ét pas. Derfor forekommer det urimeligt at foretage yderligere undersøgelser 
vedrørende oprettelsen af familiepas.

Kommissionen har ikke kompetence til at harmonisere pasgebyrer. Medlemsstaterne har 
ansvaret for beslutningen om at anvende eller ikke reducere pasgebyrer for børn eller 
familier."


