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Tárgy: Gerline Rogatsch és Florian Kreibich osztrák állampolgárok által az „ÖVP 
Landtagsklub” nevében benyújtott 0110/2009 . számú petíció a tagállamok által 
kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire 
vonatkozó előírásokról szóló 2252/2004/EK rendeletről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói kifogásolják az Európai Bizottság által javasolt és a 2252/2004/EK 
rendelet módosított szövegében az Európai Parlament által jóváhagyott, „egy személy, egy 
útlevél” elvet. A Bizottság szerint állítólag technikailag nem lehetséges az, hogy a gyermekek 
biometrikus adatait a szülők útlevelébe felvegyék. A petíció benyújtói szerint viszont erre 
megvan a technikai lehetőség, de nem született megállapodás a gyermekek adatainak 
felvételére vonatkozó egységes technikai szabványokról. Ezenkívül az útlevelek kiadása 
illetékköteles, ezért a szülőknek magas költségekkel kell számolniuk. A petíció benyújtói az 
átmeneti időszak meghosszabbítását kérik, amelyben még használhatóak lennének a „családi 
útlevelek”, valamint annak vizsgálatát szorgalmazzák, hogy műszakilag és jogilag lehetséges-
e egy olyan gépileg olvasható útlevél létrehozása, amelybe a gyerekek biometrikus adatai is 
felvehetők. Továbbá a diákok, az egyedülálló szülők és a nagycsaládosok számára olcsó 
útlevelek bevezetését kérik. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

Általános észrevételként a Bizottság emlékeztet arra, hogy az uniós polgárok az Európai 
Unión belül a nemzeti személyazonosító igazolvány felmutatásával szabadon mozoghatnak, 
és az útlevél csak az EU-n kívüli utazáshoz, vagyis az EU külső határainak átlépéséhez 
szükséges, illetve az EU-n belüli utazáshoz akkor, ha az érintett tagállam úgy döntött, hogy 
nem ad ki személyazonosító igazolványt.

A javaslat indokolásából világosan kitűnik a Bizottság célkitűzése, azaz az „egy személy –
egy útlevél” elvének bevezetése.

„Ezen túlmenően kiegészítő biztonsági intézkedésként és a gyermekek további védelme 
érdekében bevezetésre kerül az „egy személy – egy útlevél” elv. Ezt a Nemzetközi Polgári 
Repülési Szervezet (ICAO) is ajánlja, és ez biztosítaná, hogy az útlevél és a biometrikus 
jellemzők csak az útlevél tulajdonosának személyéhez legyenek köthetők. Biztonságosabb, ha 
minden személynek saját útlevele van. Például, ha a kiállított útlevél a személy gyermekeire is 
érvényes lenne, de csak nevüket tüntetné fel, fényképüket nem, akkor a chip csak az érintett 
szülő biometrikus adatait tartalmazná. A gyermekek biometrikus adatait nem tárolnák.  
Következésképpen a gyermekek személyazonosságát nem lehetne megbízható módon 
ellenőrizni. Ez kedvezne a gyermekkereskedelemnek.  Az „egy személy – egy útlevél” elv 
bevezetésével elkerülhető lenne ez a negatív hatás.” 

Az Európai Parlament teljes mértékben egyetértett ezzel az intézkedéssel, tekintettel arra, 
hogy nem mindig lehetséges a határon a gyermekek személyazonosságának kétséget kizáró 
megállapítása. Az intézkedésnek a gyermekkereskedelem megakadályozása is célja. A viták 
során az Európai Parlament még ennél is tovább kívánt menni, pl. hogy a szülőknek a határon 
igazolniuk kelljen szülői felügyeleti jogukat. Ezt a javaslatot azonban jogi okokból nem 
lehetett elfogadni.

Az átmenet megkönnyítése érdekében a még mindig családi útleveleket kiállító két tagállam 
esetében a rendelet hatálybalépésétől számított hároméves haladékot állapítottak meg a 
végrehajtás tekintetében (azaz a végrehajtás határideje 2012.6.26.). Ezt az időkeretet a viták 
során elégségesnek tartották a nemzetközi és európai szabványoknak való megfelelés 
eléréséhez. Továbbá, az útlevél érvényes marad az útlevél tulajdonosának vonatkozásában, ha 
érvényességi ideje 2012.6.26. után jár le.

Mivel az egy személy – egy útlevél elvének alkalmazására vonatkozó ICAO-ajánlást a 
tagállamok többsége és egyre több harmadik ország is követi, amely a területére belépő 
valamennyi személy, köztük a gyermekek számára is előírhatja, hogy egyéni útlevéllel 
rendelkezzen, nem vizsgálták meg az elektronikus családi útlevél létrehozásának lehetőségét. 
Ilyen dokumentumot technikailag nehéz lenne előállítani, mivel a chipen rendelkezésre álló 
hely nem elegendő valamennyi adat rögzítéséhez. Az uniós útlevelekhez használt kapcsolat 
nélküli chipek tárolókapacitása általában 75K. Ezen túlmenően ezeket be kell tudni építeni az 
útlevél fedő- vagy adatokat tartalmazó lapjába. Ezek a chipek egy személy biometrikus és 
személyes adatainak tárolására adnak módot. A kapacitás növelésével a chip vastagsága is 
növekszik, ami megnehezíti az útlevélbe való diszkrét beépítést. Ráadásul ahhoz, hogy 
mindkét szülő utazhasson gyermekeivel, mindegyiküknek rendelkeznie kellene családi 
útlevéllel. 
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A költségek tekintetében hangsúlyozni kell, hogy ez a kérdés nem tartozik a közösségi jog 
hatálya alá. A nemzeti jogalkotás feladata, hogy megállapítsa a nemzeti útlevél árát, így az 
tagállamonként eltérő lehet. A nemzeti jogra tartozik az is, hogy a gyermekek útlevele 
tekintetében alacsonyabb árat határozzon meg. 

Következtetés

Ami az átmeneti időszak meghosszabbítását illeti, a jelenlegi struktúrában ez nem látszik 
szükségesnek. Mindkét tagállam egyetértett a hároméves átmeneti időszakkal, és a fent 
említett okokból az „egy személy – egy útlevél” elvének bevezetése célszerűnek látszik a 
gyermekkereskedelem megakadályozása érdekében; ezt nem szabad túlságosan elhalasztani.

Mivel mindössze két tagállam van, amely még mindig kiad családi útlevelet, aránytalannak 
tűnik megvalósíthatósági tanulmányt készíteni a gyermekekre is kiterjedő családi útlevél 
vonatkozásában. A kapcsolat nélküli chipek csak korlátozott tárolókapacitással rendelkeznek, 
és egyes esetekben akár az is előfordulhatna, hogy nem lehet minden gyermeket ugyanazon 
útlevélben nyilvántartásba venni. Ezért aránytalannak tűnik a családi útlevelek létrehozásával 
kapcsolatos további vizsgálat.

A Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel az útlevélilletékek harmonizálása tekintetében. A 
tagállamok feladata annak eldöntése, hogy a gyermekek, illetve a családok számára 
csökkentett útlevélilletékeket alkalmaznak-e vagy sem.


