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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0110/2009 dėl Reglamento (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių 
išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos 
standartų, kurią pateikė Austrijos piliečiai Gerlinde Rogatsch ir Florian Kreibach  
organizacijos „ÖVP Landtagsklub“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai ginčija Komisijos pasiūlytą principą „vienas asmuo, vienas pasas“, kuriam 
pritarė Europos Parlamentas iš dalies pakeistoje Reglamento (EB) Nr. 2252/2004 redakcijoje. 
Komisija tvirtina, kad techniniu požiūriu neįmanoma vaikų biometrinių duomenų įtraukti į jų 
tėvų pasus. Peticijos pateikėjai tai ginčija, tačiau atkreipia dėmesį, kad nebuvo pasiektas joks 
susitarimas dėl vienodų vaikų duomenų įvedimo techninių reikalavimų. Be to, už kiekvieną 
pasą reikia mokėti, o tai tėvams brangu. Peticijos pateikėjai siekia, kad būtų pratęstas 
pereinamasis laikotarpis, per kurį būtų galima naudotis „šeimos pasais“, ir kad būtų 
išnagrinėtos techninės ir teisinės vaikų biometrinių duomenų įtraukimo į kompiuteriu 
nuskaitomus pasus ir pigių mokiniams ir (arba) studentams, vienišiems tėvams ir didelėms 
šeimoms skirtų pasų sukūrimo galimybės. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gegužės 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Pateikdama bendrą pastabą Komisija primena, kad ES piliečiai gali laisvai judėti Europos 
Sąjungoje pateikdami nacionalinę tapatybės kortelę. Pasas reikalingas tik tada, kai keliaujama 
už ES ribų ir kertamos ES išorės sienos arba jeigu atitinkama valstybė narė nusprendė 
neišduoti tapatybės kortelių.
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Komisijos tikslas nustatant principą „vienas asmuo, vienas pasas“ buvo aiškiai nurodytas jos 
pasiūlymo aiškinamajame memorandume:

„Be to, siekiant padidinti saugumą ir užtikrinti papildomą vaikų apsaugą, bus nustatytas 
principas „vienas asmuo, vienas pasas“. Šį principą taip pat rekomenduoja Tarptautinė 
civilinės aviacijos organizacija (TCAO); juo užtikrinama, kad pasas ir biometrinės savybės 
būtų susiję tik su paso turėtoju. Daug saugiau, kai kiekvienas turi savo pasą. Kai, pavyzdžiui, į 
išduodamą pasą įtraukiami asmens vaikai ir nurodomos tik pavardės, be nuotraukų, paprastai į 
lustą įvedami tik tėvo arba motinos biometriniai duomenys. Biometrinė informacija apie 
vaikus nesaugoma. Todėl vaikų tapatybė negali būti patikimai patikrinta. Tai galėtų sudaryti 
palankias sąlygas prekybai vaikais. Įvedus principą „vienas asmuo, vienas pasas“, neigiamo 
poveikio būtų išvengta.“

Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į tai, kad pasienyje ne visada įmanoma nedvejojant 
nustatyti vaiko tapatybę, visiškai pritaria šiai priemonei. Priemone taip pat skirta užkirsti kelią 
prekybai vaikais. Vykstant diskusijoms Europos Parlamentas norėjo būti dar griežtesnis, 
pavyzdžiui, reikalaujant, kad pasienyje tėvai turėtų įrodyti tėvystės teises. Vis dėlto dėl 
teisinių priežasčių šiam pasiūlymui negalėjo būti pritarta.

Siekiant, kad dviem valstybėms narėms, kurios vis dar išduoda šeimos pasus, pereinamasis 
laikotarpis būtų lengvesnis, įgyvendinimas buvo atidėtas trejiems metams nuo reglamento 
įsigaliojimo (t. y. 2012 m. birželio 26d.). Laikoma, kad tiek laiko pakanka, kad rengiant 
diskusijas būtų užtikrinama atitiktis tarptautiniams ir europiniams reikalavimams. Be to, jeigu 
paso galiojimo laikotarpis yra ilgesnis nei iki 2012 m. birželio 26 d., paso turėtojui jis 
tebegalioja.

Elektroninio šeimos paso sukūrimo galimybė nebuvo išnagrinėta, nes dauguma valstybių 
narių vadovaujasi TCAO rekomendacija taikyti principą „vienas asmuo, vienas pasas“ bei 
daugėja trečiųjų šalių, kurios gali reikalauti, kad kiekvienas asmuo, įskaitant vaikus, 
atvykdamas į jų teritoriją turėtų atskirą pasą. Pagaminti tokį dokumentą būtų sunku 
techniškai, kadangi luste esamos vietos nepakanka, kad būtų įrašyti visi duomenys. ES 
pasuose naudojamų bekontakčių lustų atmintinės talpa paprastai būna 75 kilobitai. Be to, turi 
būti įmanoma juos įterpti į paso viršelį arba asmens duomenų puslapį. Šiuose lustuose galima 
saugoti vieno asmens biometrinius ir asmens duomenis. Padidinus lusto talpą jis pastorės, 
todėl bus sunkiau jį nepastebimai įterpti į pasą. Be to, tam, kad su savo vaikais galėtų keliauti 
abu tėvai, kiekvienas jų turėtų turėti šeimos pasą.

Sprendžiant išlaidų klausimą reikia pažymėti, kad jis nepatenka į Bendrijos teisės taikymo 
sritį. Valstybės paso kainą turi nustatyti nacionaliniai teisės aktai, todėl ji valstybėse narėse 
gali būti skirtinga. Mažesnė vaikų pasų kaina taip pat turėtų būti nustatyta nacionaliniuose 
teisės aktuose. 

Išvada

Atsižvelgiant į esamas aplinkybes atrodo, kad pereinamojo laikotarpio pratęsimas 
nereikalingas. Abi valstybės narės pritarė trejų metų pereinamajam laikotarpiui ir dėl pirmiau 
išdėstytų priežasčių nustatyti principą „vienas asmuo, vienas pasas“, siekiant užkirsti kelią 
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prekybai vaikais, atrodo tikslinga.

Kadangi tik dvi valstybės narės vis dar išduoda šeimos pasus, atrodo, kad būtų neproporcinga 
atlikti galimybių studiją dėl vaikų įtraukimo į šeimos pasą. Bekontakčių lustų atmintinės talpa 
yra ribota, todėl kartais net ne visi vaikai galėtų būti įregistruoti viename pase. Todėl 
išsamesnė analizė dėl šeimos pasų sukūrimo atrodo neproporcinga.

Komisija nėra kompetentinga suvienodinti mokesčius už pasus. Valstybės narės nusprendžia, 
ar vaikams arba šeimoms taikyti sumažintus mokesčius už pasus, ar ne.“


