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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0110/2009, των Gerlinde Rogatsch και Florian Kreibach, αυστριακής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του «ÖVP Landtagsklub», σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2252/2005 σχετικά με την καθιέρωση για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και 
τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των 
κρατών μελών

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες αντιτίθενται στην αρχή «ένα άτομο, ένα διαβατήριο» που προτάθηκε από την 
Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο τροποποιημένο κείμενο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2252/2004. Η Επιτροπή διατείνεται ότι η συμπερίληψη των 
βιομετρικών δεδομένων των παιδιών στα διαβατήρια του γονέα είναι τεχνικώς αδύνατη. Οι 
αναφέροντες διαφωνούν, επισημαίνοντας ότι απλώς δεν έχει υπάρξει συμφωνία σχετικά με 
ενιαία τεχνικά πρότυπα για την εγγραφή των δεδομένων των παιδιών. Επιπλέον, υπάρχουν 
καταβλητέα τέλη για κάθε επιμέρους διαβατήριο, γεγονός που είναι οικονομικά επιβαρυντικό 
για τους γονείς. Οι αναφέροντες ζητούν την παράταση της μεταβατικής περιόδου κατά την 
οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται τα «οικογενειακά διαβατήρια», τη διεξαγωγή έρευνας 
για τις τεχνικές και νομικές δυνατότητες εγγραφής βιομετρικών δεδομένων των παιδιών σε 
μηχανοαναγνώσιμα διαβατήρια και τη θέσπιση οικονομικά προσιτών διαβατηρίων για 
μαθητές/σπουδαστές, αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών και πολύτεκνες οικογένειες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Μαΐου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.
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Ως γενικό σχόλιο, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να κυκλοφορούν 
ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας το εθνικό δελτίο ταυτότητας, ενώ 
το διαβατήριο είναι απαραίτητο μόνο για ταξίδια εκτός της ΕΕ και κατά συνέπεια για τη 
διέλευση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ ή για ταξίδια εντός της ΕΕ, εάν τα εν λόγω κράτη 
μέλη έχουν αποφασίσει να μην εκδώσουν δελτία ταυτότητας.

Ο σκοπός της Επιτροπής να καθιερώσει την αρχή «ένα άτομο-ένα διαβατήριο» δηλώθηκε με 
σαφήνεια στην αιτιολογική έκθεση της πρότασής της:

«Εξάλλου, ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας και προκειμένου να παρέχεται αυξημένη ασφάλεια 
για τους ανηλίκους, θα καθιερωθεί η αρχή "ένα άτομο-ένα διαβατήριο". Η αρχή αυτή 
συνιστάται επίσης από τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και διασφαλίζει 
ότι το εκάστοτε διαβατήριο και τα βιομετρικά χαρακτηριστικά συνδέονται αποκλειστικά και 
μόνο προς τον κάτοχο του διαβατηρίου. Είναι πιο ασφαλές κάθε φυσικό πρόσωπο να έχει το 
δικό του διαβατήριο. Αν, για παράδειγμα, εκδίδεται διαβατήριο το οποίο περιλαμβάνει 
επιπλέον τα τέκνα του κατόχου, με αναφορά μόνον του ονοματεπωνύμου τους και χωρίς 
φωτογραφία, στο πλινθίο θα καταχωρούνται μόνον τα βιομετρικά δεδομένα του οικείου 
γονέα. Δεν θα αποθηκεύονται βιομετρικές πληροφορίες για τα τέκνα. Κατά συνέπεια, δεν 
είναι δυνατό να ελέγχεται με αξιοπιστία η ταυτότητα των τέκνων. Τούτο υπάρχει περίπτωση 
να υποθάλψει την παράνομη διακίνηση ανηλίκων. Η δυσμενής αυτή συνέπεια θα μπορούσε 
να αποφευχθεί με την καθιέρωση της αρχής "ένα άτομο-ένα διαβατήριο"».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε απόλυτα με αυτό το μέτρο, θεωρώντας ότι δεν είναι 
πάντοτε εφικτό να εξακριβωθεί χωρίς αμφιβολία η ταυτότητα των τέκνων στα σύνορα. Το 
μέτρο έχει επίσης στόχο να αποτρέψει την παράνομη εμπορία ανηλίκων. Στη διάρκεια των 
συζητήσεων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλησε να προχωρήσει το ζήτημα ακόμη 
περισσότερο, δηλαδή να πρέπει οι γονείς να αποδείξουν την κηδεμονία ως γονείς στα σύνορα. 
Ωστόσο, η πρόταση αυτή δεν στάθηκε δυνατό να γίνει αποδεκτή για νομικούς λόγους.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση για τα δύο κράτη μέλη τα οποία εξακολουθούν να 
εκδίδουν οικογενειακά διαβατήρια, η αναβολή της υλοποίησης ορίστηκε στα τρία χρόνια 
μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (δηλαδή για τις 26.06.2012). Στην πορεία των 
συζητήσεων, το εν λόγω χρονικό διάστημα θεωρήθηκε επαρκές για την επίτευξη 
συμμόρφωσης προς τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Επιπλέον, το διαβατήριο 
παραμένει έγκυρο για τον κάτοχό του, εάν η εγκυρότητά του εκτείνεται μετά τις 26.06.2012.

Λόγω του ότι η σύσταση της ICAO για εφαρμογή της αρχής «ένα άτομο-ένα διαβατήριο» 
ακολουθείται από την πλειονότητα των κρατών μελών, καθώς και από αυξανόμενο αριθμό 
τρίτων χωρών οι οποίες ενδέχεται να απαιτούν από κάθε άτομο που εισέρχεται στην 
επικράτειά τους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, να είναι κάτοχος ατομικού διαβατηρίου, 
δεν εξετάστηκε το ενδεχόμενο θέσπισης ενός ηλεκτρονικού οικογενειακού διαβατηρίου. Από 
τεχνικής άποψης, η παραγωγή ενός τέτοιου εγγράφου θα ήταν δύσκολη, καθώς ο διαθέσιμος 
χώρος στο πλινθίο (τσιπ) δεν επαρκεί για την καταγραφή όλων των δεδομένων. Τα 
ανεπαφικά πλινθία που χρησιμοποιούνται για τα διαβατήρια της ΕΕ έχουν εν γένει 
αποθηκευτικό χώρο μεγέθους 75K. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφικτή η ενσωμάτωσή τους στο 
εξώφυλλο ή στη σελίδα δεδομένων του διαβατηρίου. Τα εν λόγω πλινθία επιτρέπουν την 
αποθήκευση των βιομετρικών και προσωπικών δεδομένων ενός ατόμου. Εάν το πλινθίο έχει 
μεγαλύτερη χωρητικότητα, αυξάνεται το πάχος του, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη τη 
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διακριτική ενσωμάτωση στο διαβατήριο. Επιπλέον, για να επιτρέπεται και στους δύο γονείς 
να ταξιδεύουν με τα τέκνα τους, θα πρέπει καθένας από τους γονείς να είναι, συνεπώς, 
κάτοχος οικογενειακού διαβατηρίου. 
Όσον αφορά το κόστος, θα πρέπει να τονισθεί ότι το εν λόγω θέμα δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Η τιμή του εθνικού διαβατηρίου ορίζεται από την εθνική 
νομοθεσία και συνεπώς ενδέχεται να ποικίλλει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Από την 
εθνική νομοθεσία εξαρτάται επίσης εάν θα προβλέπεται χαμηλότερη τιμή για τα διαβατήρια 
των τέκνων.

Συμπέρασμα

Όσον αφορά την παράταση της μεταβατικής περιόδου, βάσει του τρέχοντος πλαισίου δεν 
φαίνεται να είναι απαραίτητη. Και τα δύο κράτη μέλη συμφώνησαν με την τριετή μεταβατική 
περίοδο και, για τους λόγους που προσδιορίστηκαν ανωτέρω, η θέσπιση της αρχής «ένα 
άτομο-ένα διαβατήριο» φαίνεται κατάλληλη για να αποτραπεί η παράνομη εμπορία ανηλίκων 
και δεν πρέπει να αναβληθεί για υπερβολικά μεγάλο διάστημα.

Καθώς μόνο δύο κράτη μέλη εξακολουθούν να εκδίδουν οικογενειακά διαβατήρια, φαίνεται 
δυσανάλογη η διεξαγωγή μελέτης σκοπιμότητας για οικογενειακό διαβατήριο που να 
περιλαμβάνει τα τέκνα. Τα ανεπαφικά πλινθία έχουν περιορισμένο μόνο αποθηκευτικό χώρο 
και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν θα ήταν εφικτή ακόμα και η καταχώρηση όλων των 
τέκνων σε ένα διαβατήριο. Ως εκ τούτου, η περαιτέρω διερεύνηση της δημιουργίας 
οικογενειακών διαβατηρίων φαίνεται δυσανάλογη.

Η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να εναρμονίσει τα τέλη διαβατηρίου. Τα κράτη μέλη είναι 
αρμόδια να αποφασίσουν αν θα εφαρμοστούν μειωμένα τέλη διαβατηρίου για παιδιά ή 
οικογένειες.


