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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

1.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0110/2009, ko „ÖVP Landtagsklub” vārdā iesniedza Austrijas 
valstspiederīgie Gerlinde Rogatsch un Florian Kreibach, saistībā ar Regulu (EK) 
Nr. 2252/2005 par standartiem attiecībā uz drošības elementu un biometrijas datu 
izmantošanu dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji iebilst pret Komisijas ierosināto principu „viena persona, viena 
pase”, kuru apstiprinājis Eiropas Parlaments Regulas (EK) Nr. 2252/2004 grozītajā tekstā. 
Komisija apgalvo, ka bērnu biometrisko datu iekļaušana vecāku pasēs ir tehniski neiespējama. 
Lūgumraksta iesniedzēji to apstrīd, norādot, ka nav panākta vienošanās par saskaņotiem 
tehniskiem standartiem bērnu datu ievadīšanai šajos dokumentos. Turklāt par katru pasi ir 
jāmaksā, un tas vecākiem ir dārgi. Lūgumraksta iesniedzēji vēlas, lai tiktu pagarināts pārejas 
periods, kura laikā drīkst izmantot „ģimenes pases”, un tiktu pārbaudītas tehniskās un 
juridiskās iespējas bērnu biometrisko datu ievadīšanai mašīnlasāmajās pasēs, kā arī ieviestas 
lētas pases skolēniem/studentiem, vientuļajiem vecākiem un lielajām ģimenēm.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 13. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Kā vispārēju komentāru Komisija atgādina, ka Eiropas iedzīvotāji var brīvi pārvietoties ES 
teritorijā, uzrādot dalībvalsts identifikācijas karti; pase ir vajadzīga tikai, ceļojot ārpus ES un 
šķērsojot ES ārējās robežas vai ieceļojot ES, ja attiecīgā dalībvalsts ir nolēmusi neizdot 
identifikācijas kartes.
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Komisijas mērķis ieviest principu „viena persona, viena pase” bija skaidri norādīts tās 
priekšlikuma paskaidrojuma rakstā:

„Turklāt, kā drošības papildpasākums un nolūkā nodrošināt bērnu papildu aizsardzību, tiks 
ieviests princips „viena persona, viena pase”. To iesaka arī Starptautiskā Civilās aviācijas 
organizācija (ICAO), un tas nodrošina, ka pase un biometriskie dati ir saistīti tikai ar pases 
turētāju. Drošāk ir, ja katrai personai ir sava pase. Piemēram, ja pase izdota, iekļaujot tajā arī 
personas bērnu datus, norādot tikai vārdus un nepievienojot fotogrāfijas, mikroshēmā tiktu 
ievadīti attiecīgā vecāka biometriskie dati. Bērnu biometriskie dati netiks saglabāti. Līdz ar to 
bērnu identitāte nav pārbaudāma drošā veidā. Tas varētu veicināt bērnu tirdzniecību. Ieviešot 
principu „viena persona, viena pase”, varētu novērst šo negatīvo ietekmi.

Eiropas Parlaments pilnībā piekrita šim pasākumam, uzskatot, ka robežšķērsošanas punktos 
ne vienmēr ir iespējams nešaubīgi noteikt bērna identitāti. Šis pasākums ir paredzēts arī, lai 
novērstu bērnu tirdzniecību. Diskusiju laikā Eiropas Parlaments vēlējās vēl vairāk, piemēram, 
lai vecāki robežšķērsošanas punktā pierāda savas vecāku pilnvaras. Tomēr juridisku iemeslu 
dēļ šo priekšlikumu nevarēja pieņemt.

Lai padarītu vienkāršāku pārejas posmu divām dalībvalstīm, kas vēl aizvien izdod ģimenes 
pases, īstenošanai tika noteikts trīs gadu pagarinājums no regulas spēkā stāšanās dienas (t. i. 
26.6.2012.). Šis termiņš tika uzskatīts par pietiekamu, lai panāktu atbilstību starptautiskajiem 
un Eiropas standartiem diskusiju norises laikā. Turklāt pase ir derīga tās turētājam, ja pases 
derīguma termiņš pārsniedz 26.6.2012.

Tā kā ICAO ieteikumu piemērot principu viena persona/viena pase ievēro vairums dalībvalstu 
un aizvien vairāk trešo valstu, kas var pieprasīt, lai ikvienai personai, tostarp bērniem, 
ieceļojot to teritorijā, būtu individuāla pase, iespēja ieviest elektronisku ģimenes pasi netika 
apskatīta. Tehniski šādu dokumentu būtu grūti izgatavot, jo mikroshēmas ietilpība nav 
pietiekama, lai tajā saglabātu visus datus. ES pasēs izmantotās bezkontakta mikroshēmas 
atmiņas ietilpība kopumā ir 75K. Turklāt jābūt iespējai to iestrādāt pases vākos vai datu lapā. 
Šīs mikroshēmas ļauj saglabāt tikai vienas personas biometriskos un personas datus. 
Mikroshēma ar lielāku ietilpību būtu biezāka, un tad tās nepamanāma iestrādāšana pasē kļūtu 
vēl sarežģītāka. Turklāt, lai abi vecāki varētu ceļot kopā ar bērniem, katram no viņiem būtu 
vajadzīga šāda ģimenes pase.

Attiecībā uz izmaksām jāuzsver, ka šis jautājums neietilpst Kopienas tiesību aktu darbības 
jomā. Valsts pases nodevu nosaka dalībvalstu tiesību akti, tādējādi šī nodeva dažādās 
dalībvalstīs var būt atšķirīga. Dalībvalstu tiesību akti arī paredz mazākas nodevas 
nodrošināšanu attiecībā uz bērnu pasēm.
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Secinājumi

Attiecībā uz pārejas perioda pagarināšanu uzskatāms, ka pašreizējā situācijā tā nav vajadzīga. 
Abas dalībvalstis ir piekritušas trīs gadu pārejas periodam, un, ņemot vērā iepriekš sniegto 
pamatojumu, principa „viena persona, viena pase” ieviešana uzskatāma par piemērotu, lai 
novērstu bērnu tirdzniecību; to nedrīkst atlikt uz pārāk ilgu laiku.

Tā kā ģimenes pases izmanto tikai divās dalībvalstīs, būtu nelietderīgi veikt priekšizpēti par 
ģimenes, tostarp bērnu, pasēm. Bezkontakta mikroshēmām ir ierobežota atmiņas ietilpība, un 
dažos gadījumos pat nav iespējams visus bērnus reģistrēt vienā pasē. Tāpēc būtu nelietderīgi 
veikt turpmākus pētījumus saistībā ar ģimenes pases izstrādāšanu.

Komisijas kompetencē neietilps pasu nodevu saskaņošana. Lēmumu par pases nodevas 
samazināšanu vai nesamazināšu attiecībā uz bērniem un ģimenēm pieņem dalībvalstis.”


