Článok

Europoslanci sa budú Komisie pýtať na
falšovanie biometrických pasov
V Európe stále koluje množstvo falšovaných dokladov. A to napriek tomu, že biometrické pasy obsahujúce digitálnu mapu tváre a odtlačky prstov by mali byť odolné voči podvodom a falšovaniu. Poslanci Európskeho parlamentu preto v Štrasburgu vo
štvrtok 19. apríla popoludní vyspovedajú Komisiu ohľadne jej návrhov na zvýšenie
bezpečnosti biometrických pasov.
Komisia bude odpovedať na otázky europoslancov týkajúcich sa obáv z účinnosti biometrických pasov, ktoré boli zavedené v roku 2004.
Cestovné doklady vydané členskými štátmi musia obsahovať dátový nosič s biometrickými
údajmi ako sú digitálna mapa tváre a odtlačky prstov. Keďže členské krajiny nahlásili niekoľko prípadov ich falšovania, europoslanci chcú vedieť, či Komisia zvažuje opätovne prehodnotiť pravidlá pre ich vydávanie.
Príklady falšovania v členských štátoch
Francúzska tlač zverejnila podozrenia, že 500 tisíc až 1 milión z celkového počtu 6,5 miliónov biometrických pasov kolujúcich vo Francúzsku mohlo byť vydaných na základe sfalšovaných dokumentov.
V Holandsku zase miestne úrady odhalili, že 21 % z 448 skúmaných pasov má neoveriteľné
a teda nepoužiteľné odtlačky prstov.
Riziká identifikované Európskym parlamentom
Pri revízii biometrického systému v roku 2008 EP identifikoval tieto slabiny:
• spoľahlivosť a použiteľnosť odtlačkov prstov detí a starších osôb
• dôveryhodnosť zbierania biometrických údajov
• nedostatky identifikačných systémov a miery chybovosti v jednotlivých členských štátoch
• nedostatok skúseností s používaním nových technológií
• nedostatky v tzv. reťazci cestovného pasu, a to v súvislosti s predkladaním dokladov
pri podávaní žiadosti o cestovný pas, zberom údajov a s hraničnými kontrolami.
Parlament preto v roku 2008 navrhol trojročnú revíznu doložku, aby Komisii umožnil uskutočniť potrebné štúdie pre každú z uvedených oblastí. Ich závery by už mala mať Komisia
k dispozícii.
Rozpravu EP môžete sledovať v priamom prenose prostredníctvom odkazu vpravo.
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