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▼B
RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2252/2004
av den 13 december 2004
om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i
pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 a,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och
av följande skäl:
(1)

Europeiska rådet i Thessaloniki den 19 och 20 juni 2003 fastslog
att det behövs en enhetlig strategi inom Europeiska unionen vad
gäller biometriska kännetecken eller biometriska data i tredjelandsmedborgares resehandlingar, EU medborgares pass och informationssystem (VIS and SIS II).

(2)

Minimisäkerhetsstandarder för pass infördes genom en resolution
antagen av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet den 17 oktober 2000 (3). Denna resolution bör nu
förstärkas genom en gemenskapsåtgärd i syfte att skapa mer harmoniserade säkerhetsstandarder för pass och resehandlingar som
skydd mot förfalskning. Samtidigt bör biometriska kännetecken
integreras i passet eller resehandlingen, så att det skapas en tillförlitlig koppling mellan den rättmätige innehavaren och handlingen.

(3)

Harmoniseringen av säkerhetsdetaljer och införandet av biometriska kännetecken är ett viktigt steg på vägen mot användandet av
nya element, med tanke på framtida utveckling på europeisk nivå,
för att göra resehandlingar säkrare och skapa en mer tillförlitlig
koppling mellan innehavaren och passet eller resehandlingen och
därigenom bidra till att förhindra att de används i bedrägligt syfte.
Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) specifikationer, i synnerhet de som anges i dokument 9303 om maskinläsbara
resehandlingar, bör beaktas.

(4)

Denna förordning omfattar endast harmonisering av säkerhetsdetaljer, inklusive biometriska kännetecken för medlemsstaternas
pass och resehandlingar. Att utse de myndigheter och organ
som bemyndigas att få tillgång till uppgifterna i handlingarnas
lagringsmedium är en fråga för nationell lagstiftning, med förbehåll för relevanta bestämmelser i gemenskapslagstiftningen, Europeiska unionens lagstiftning eller internationella avtal.

(5)

Denna förordning bör endast innehålla sådana specifikationer som
inte är sekretessbelagda. Dessa behöver kompletteras med specifikationer som får förbli sekretessbelagda för att förebygga risken
för hel och delförfalskning. Sådana ytterligare tekniska specifikationer bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den
28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(6)

Kommissionen bör biträdas av den kommitté som inrättades genom artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1683/95 av den 29 maj
1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar (5).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EUT C 98, 23.4.2004, s. 39.
Yttrandet avgivet den 2 december 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).
EGT C 310, 28.10.2000, s. 1.
EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
EGT L 164, 14.7.1995, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 2003 års
anslutningsakt.
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(7)

För att kunna garantera att de uppgifter som avses inte görs tillgängliga för fler personer än nödvändigt, är det också av stor vikt
att varje medlemsstat utser ett enda organ som ansvarigt för tillverkningen av pass och resehandlingar, samtidigt som det bör stå
medlemsstaterna fritt att vid behov byta ut detta organ. Av säkerhetsskäl bör varje medlemsstat meddela kommissionen och övriga
medlemsstater namnet på det ansvariga organet.

(8)

Beträffande vilka personuppgifter som skall behandlas i samband
med pass och resehandlingar gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (1). Det bör säkerställas att inga andra uppgifter lagras i passet, om det inte föreskrivs i förordningen eller dess bilagor eller anges i den aktuella
resehandlingen.

(9)

För att det grundläggande målet, dvs. införande av gemensamma
säkerhetsstandarder och interoperabla biometriska kännetecken,
skall kunna uppnås, är det i enlighet med proportionalitetsprincipen nödvändigt och lämpligt att fastställa regler för samtliga
medlemsstater som tillämpar konventionen om tillämpning av
Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (2). I enlighet med artikel 5
tredje stycket i fördraget går denna förordning inte utöver vad
som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen.

(10)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar
Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är
bindande för eller tillämplig i Danmark. Eftersom denna förordning bygger på Schengenregelverket enligt bestämmelserna i avdelning IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, skall Danmark, i enlighet med artikel 5 i
nämnda protokoll, inom en tid av sex månader efter det att rådet
har antagit förordningen besluta huruvida landet skall införliva
denna med sin nationella lagstiftning.

(11)

Denna förordning utgör en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet
med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (3).
Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av förordningen, som inte är bindande för eller tillämplig i Förenade
kungariket.

(12)

Denna förordning utgör en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut
2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att
få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (4). Irland
deltar därför inte i antagandet av förordningen, som inte är bindande för eller tillämplig i Irland.

(13)

När det gäller Island och Norge utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken
Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering
till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av
Schengenregelverket (5), en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket, vilka omfattas av det område som avses i artikel 1.

(1) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning (EG)
nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).
(2) EGT L 239, 22.9.2000, s. 19. Konventionen senast ändrad genom förordning
(EG) nr 871/2004 (EUT L 162, 30.4.2004, s. 29).
(3) EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.
4
( ) EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.
(5) EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.
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B i rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa
tillämpningsföreskrifter för det avtalet (1).
(14)

När det gäller Schweiz utgör denna förordning, i enlighet med
avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och
Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av
Schengenregelverket (2), en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1.
B i beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 4.1 i rådets beslut av
den 25 oktober 2004 om undertecknande på Europeiska unionens
vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i det
avtalet (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
▼M1
1.
Pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna ska
överensstämma med minimisäkerhetsstandarderna i bilagan.
Varje pass eller resehandling ska utfärdas som en enskild handling.
Kommissionen ska senast den 26 juni 2012 lägga fram en rapport om
kraven för barn som reser ensamma eller med medföljande vuxen och
som passerar medlemsstaternas yttre gränser och ska vid behov föreslå
lämpliga initiativ för att säkerställa en gemensam strategi beträffande
reglerna för skydd för barn som passerar medlemsstaternas yttre gränser.
2.
Passen och resehandlingarna ska innefatta ett mycket säkert lagringsmedium, som ska innehålla en ansiktsbild. Medlemsstaterna ska
också låta två platta fingeravtryck i interoperabla format ingå. Uppgifterna ska säkras, och lagringsmediet ska ha tillräcklig kapacitet och
möjlighet att garantera uppgifternas integritet, autenticitet och sekretess.
2a.
Följande personer ska undantas från kravet på att lämna fingeravtryck:
a) Barn under 12 år.
Åldersgränsen på 12 år är provisorisk. Den rapport som avses i
artikel 5a ska innehålla en översyn av åldersgränsen, eventuellt tillsammans med ett förslag till ändring av åldersgränsen.
Utan att det påverkar konsekvenserna av tillämpningen av artikel 5a
får de medlemsstater som i sin nationella lag, antagen före den
26 juni 2009 fastställer en åldersgräns under 12 år tillämpa den
åldersgränsen under en övergångsperiod fram till fyra år efter den
26 juni 2009. Den åldersgräns som ska gälla inom övergångsperioden får dock inte vara lägre än sex år.
b) Personer på vilka det är fysiskt omöjligt att ta fingeravtryck.
2b. Om det tillfälligt är omöjligt att ta fingeravtryck av de avsedda
fingrarna ska medlemsstaterna tillåta att fingeravtryck tas av de andra
fingrarna. Om det också tillfälligt är omöjligt att ta fingeravtryck av
några av de andra fingrarna ska medlemsstaterna utfärda ett provisoriskt
pass med en giltighetstid på högst tolv månader.

(1) EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.
(2) Rådets handling 13054/04, tillgänglig på Internet (http://register.consilium.eu.
int).
(3) Rådets handlingar 13464/04 och 13466/04, tillgängliga på Internet (http://register.consilium.eu.int).
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3.
Denna förordning är tillämplig på pass och resehandlingar som
utfärdas av medlemsstaterna. Den är inte tillämplig på identitetskort
som medlemsstaterna utfärdar till sina medborgare eller på provisoriska
pass och resehandlingar med en giltighetstid på högst tolv månader.
▼M1
Artikel 1a
1.
Biometriska kännetecken ska samlas in av utbildad och vederbörligen bemyndigad personal hos de nationella myndigheter som ansvarar
för att utfärda pass och resehandlingar.
2.
Medlemsstaterna ska samla in biometriska kännetecken från ansökaren i enlighet med de garantier som fastställs i Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna och i FN:s konvention om barnets rättigheter. Medlemsstaterna ska se till att lämpliga förfaranden som garanterar den berörda
personens värdighet tillämpas vid problem med registreringen.
Artikel 2
Ytterligare tekniska specifikationer som överensstämmer med internationella standarder, särskilt rekommendationerna från Internationella civila
luftfartsorganisationen (Icao), för pass och resehandlingar angående nedanstående ska fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 5.2:
a) Ytterligare säkerhetsdetaljer och säkerhetskrav, inklusive strängare
standarder för att förebygga risken för hel- och delförfalskningar.
b) Tekniska specifikationer för lagringsmediet för de biometriska kännetecknen och deras säkerhet, inklusive förhindrande av obehörig
åtkomst.
c) Kvalitetskrav och gemensamma standarder för ansiktsbilden och fingeravtrycken.
▼B
Artikel 3
1.
I enlighet med förfarandet i artikel 5.2 får det beslutas att de
specifikationer som avses i artikel 2 skall vara sekretessbelagda och
inte får offentliggöras. I sådana fall skall de vara tillgängliga endast
för de organ som medlemsstaterna har utsett att ansvara för tryckning
och för personer som vederbörligen har bemyndigats av en medlemsstat
eller av kommissionen.
2.
Varje medlemsstat skall utse ett enda organ som ansvarigt för
tryckning av pass eller resehandlingar. Namnet på detta organ skall
meddelas kommissionen och övriga medlemsstater. Samma organ får
utses av två eller flera medlemsstater. Varje medlemsstat skall ha rätt
att byta ut det utsedda organet. Medlemsstaten skall då underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta.
Artikel 4
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om uppgiftsskydd skall personer till vilka pass eller resehandlingar utfärdas ha
rätt att kontrollera personuppgifterna i passet eller resehandlingen och i
förekommande fall begära att uppgifter rättas eller stryks.
2.
Passet eller resehandlingen skall inte innehålla några uppgifter i
maskinläsbar form, om de inte föreskrivs i denna förordning eller bilagan till denna eller anges i passet av den utfärdande medlemsstaten
enligt dess nationella lagstiftning.
▼M1
3.
Biometriska uppgifter ska samlas in och lagras i lagringsmediet för
pass och resehandlingar i syfte att utfärda sådana handlingar. Vid till-
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▼M1
ämpningen av denna förordning får de biometriska kännetecknen i pass
och resehandlingar endast användas för att kontrollera
a) passets eller resehandlingens autenticitet,
b) innehavarens identitet genom direkt tillgängliga jämförbara kännetecken, när uppvisande av pass eller resehandling krävs enligt lag.
Kontroller av ytterligare säkerhetsdetaljer ska genomföras utan att det
påverkar tillämpningen av artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (1).
Bristfälliga jämförelser ska inte i sig själva påverka passets eller resehandlingens giltighet för passage av de yttre gränserna.
▼B
Artikel 5
1.
Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättades genom artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1683/95.
2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut
1999/468/EG tillämpas.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två
månader.
3.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

▼M1
Artikel 5a
Kommissionen ska senast den 26 juni 2012 till Europaparlamentet och
rådet överlämna en rapport utifrån en omfattande och djupgående studie
som genomförts av en oberoende myndighet och övervakats av kommissionen som, bland annat genom en utvärdering av de aktiva systemens precision, ska undersöka tillförlitligheten och den tekniska genomförbarheten av att använda fingeravtryck från barn under 12 års ålder för
identifiering och verifiering, inklusive en jämförelse av frekvensen för
felaktiga avvisningar i varje medlemsstat och - utifrån resultatet av
denna studie – en analys av behovet av gemensamma regler för jämförelseprocessen. Rapporten ska i förekommande fall åtföljas av förslag
till ändring av denna förordning.
▼B
Artikel 6
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
▼M1
Medlemsstaterna ska tillämpa denna förordning
a) i fråga om ansiktsbilden, senast 18 månader,
b) i fråga om fingeravtrycken, senast 36 månader,
efter antagandet av de ytterligare tekniska specifikationer som avses i
artikel 2. Detta ska dock inte påverka giltigheten av redan utfärdade
pass och resehandlingar.
Artikel 1.1 andra stycket ska genomföras senast den 26 juni 2012. Den
ursprungliga giltighetstiden för innehavaren ska dock inte påverkas.
▼B
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i
medlemsstaterna i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

(1) EUT L 105, 13.4.2006, s. 1.
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BILAGA
MINIMISÄKERHETSSTANDARDER
FÖR
PASS
OCH
RESEHANDLINGAR SOM UTFÄRDAS AV MEDLEMSSTATERNA
Inledning
I denna bilaga anges den minimisäkerhetsnivå som medlemsstaternas pass och
resehandlingar måste uppnå. Bestämmelserna i denna bilaga rör i första hand
sidan med personuppgifter. De allmänna säkerhetsdetaljerna är också tillämpliga
på passens och resehandlingarnas övriga delar.
Sidan med personuppgifter får innehålla olika typer av grundmaterial. I denna
bilaga anges minimisäkerhetsnivån för de specifika material som används.
1. Material
Det papper som används i de delar av passet eller resehandlingen som används
för personuppgifter eller andra uppgifter skall uppfylla följande minimikrav:
— Inga optiska blekmedel.
— Dubbelverkande vattenmärken.
— Säkerhetsreagenser som skydd mot försök till kemisk radering.
— Färgade fibrer (delvis synliga och delvis fluorescerande i ultraviolett belysning eller osynliga och fluorescerande i minst två färger).
— UV fluorescerande planschetter rekommenderas (obligatoriskt för klistermärken).
— Användning av säkerhetstråd rekommenderas.
Om personuppgiftssidan utgörs av ett klistermärke, behövs inget vattenmärke i
den sidans papper. I papperet för insidorna på passets eller resehandlingens
pärmar behövs inte heller något vattenmärke. Säkerhetsreagenser på pärmens
insidor behövs bara om uppgifter förs in där.
Sytråden bör skyddas mot utbyte.
Om ett kort för infogande av personuppgifter i passet eller resehandlingen helt
består av ett syntetiskt grundmaterial, är det i allmänhet inte möjligt att införa
äkthetskännetecken som är avsedda för sådant papper som används i pass eller
resehandlingar. När det gäller klistermärken och kort, måste avsaknaden av dessa
kännetecken i materialet kompenseras genom åtgärder i fråga om säkerhetstryck,
kopieringsskydd eller en metod för utfärdande enligt avsnitten 3, 4 och 5 som går
utöver nedanstående minimistandarder.
2. Personuppgiftssida
Passet eller resehandlingen skall innehålla en maskinläsbar sida med personuppgifter, vilken skall överensstämma med del 1 (maskinläsbara pass) i ICAO dokument 9303 och utfärdas i enlighet med de specifikationer för maskinläsbara
pass som anges i det dokumentet.
På denna sida skall det även finnas en bild av innehavaren; bilden skall inte
anbringas på ytan utan integreras i det material som personuppgiftssidan består
av, med hjälp av de metoder för utfärdande som anges i avsnitt 5.
Personuppgifterna skall införas på den sida som följer efter titelsidan i passet
eller resehandlingen. Under alla omständigheter får personuppgifterna inte längre
införas på insidan av pärmen.
Personuppgiftssidan skall ha en sådan utformning att den kan särskiljas från
passets övriga sidor.
3. Tryckmetoder
Följande tryckmetoder skall användas:
A. Bottenmönster:
— Tvåfärgat utformade guillocher eller likvärdiga strukturer.
— Iristryck, om möjligt fluorescerande.
— UV fluorescerande övertryck.
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— Motiv med skyddseffekt mot hel och delförfalskningar (särskilt på personuppgiftssidan), eventuellt även mikrotext.
— På papperssidor i passet eller resehandlingen och på klistermärken måste
reagensfärger användas.
— Om papperet i passet eller resehandlingen är väl skyddat mot försök till
radering är användningen av reagensfärger frivillig.
B. Formulärtryck:
Med integrerad mikrotext (om sådan inte redan ingår i bottenmönstret).
C. Numrering:
Alla sidor inne i passet eller resehandlingen bör ges ett unikt dokumentnummer genom tryck (om möjligt med särskild utformning av siffrorna eller med
särskilt typsnitt och med UV fluorescerande tryckfärg) eller perforering; på
passkort bör ett unikt dokumentnummer integreras med användning av
samma teknik som för personuppgifterna. Det rekommenderas att det unika
dokumentnumret på passkort görs synligt på kortets båda sidor. Om ett klistermärke används för personuppgifterna, bör det unika dokumentnumret
tryckas med fluorescerande tryckfärg, varvid användning av en speciell siffertyp eller särskilt typsnitt är obligatorisk.
Om klistermärken eller icke laminerade papperssidor i passets innerdel används för personuppgifterna, skall även intaglio med latent bildeffekt, mikrotext och optiskt variabel tryckfärg och ett DOVID (Diffractive Optically
Variable Image Device) användas. Kompletterande optiskt variabla säkerhetsanordningar skall även användas på passkort som helt består av ett syntetiskt
grundmaterial, åtminstone genom användning av ett DOVID eller likvärdiga
lösningar.
4. Kopieringsskydd
Optiskt variabla säkringar (OVD) eller liknande, som ger samma identifierings
och säkerhetsnivå som för närvarande gäller för den enhetligt utformade viseringen, skall användas på personuppgiftssidan och ha formen av diffraktiva strukturer som reagerar diffraktionsoptiskt (DOVID) och som är integrerade i varmlaminatet eller det likvärdiga laminatet (så tunt som möjligt) eller applicerade som
en OVD överlagring eller, på klistermärken eller en icke laminerad inre papperssida i passet, i form av metalliserat eller delvis avmetalliserat OVD (övertryckt
med intaglio) eller andra likvärdiga säkringar.
De optiskt variabla säkringarna bör integreras i handlingen som en del av en
skiktad struktur, vilket ger ett effektivt skydd mot hel- och delförfalskning. I
handlingar som tillverkas av papper bör säkringarna integreras så att de täcker en
så stor yta som möjligt som en del av varmlaminatet eller det likvärdiga laminatet
(så tunt som möjligt) eller appliceras som en säkerhetsöverlagring, på det sätt
som beskrivs i avsnitt 5. I handlingar som tillverkas av ett syntetiskt grundmaterial bör märkena integreras i själva kortskiktet över en så stor yta som
möjligt.
Om ett syntetiskt kort är personaliserat genom lasergravering och en optiskt
variabel laserskriven anordning är integrerad i detta, skall ett diffraktionsoptiskt
OVD användas, åtminstone i form av ett metalliserat eller genomsynligt DOVID
med fast placering, för att förbättra skyddet mot reproduktion.
Om personuppgiftssidan är gjord av ett syntetiskt grundmaterial med en kärna av
papper, skall ett diffraktionsoptiskt OVD användas, åtminstone i form av ett
metalliserat eller genomsynligt DOVID med fast placering, för att förbättra skyddet mot reproduktion.
5. Metoder för utfärdande
För att garantera att uppgifterna i passet eller resehandlingen är adekvat skyddade
mot försök till hel och delförfalskning skall personuppgifterna, inbegripet bilden
på innehavaren, innehavarens namnteckning samt de viktigaste utfärdandeuppgifterna, integreras i handlingens grundmaterial. Konventionella metoder för att fästa
bilden skall inte längre användas.
Följande metoder för utfärdande kan användas:
— Lasertryck.
— Termotransfer.
— Bläckstråletryck.
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— Fotografiskt förfarande.
— Lasergravyr som effektivt tränger in i de kortskikt som innehåller säkerhetsdetaljerna.
För att garantera att personuppgifterna och utfärdandeuppgifterna skall få ett
adekvat skydd mot försök till radering är varmlaminering eller likvärdig laminering (så tunn som möjligt) med kopieringsskydd obligatorisk vid användning av
lasertryck, termotransfer eller fotografiska metoder.
Resehandlingar skall vara maskinläsbara. Personuppgiftssidan skall vara utformad
i enlighet med specifikationerna i del 1 i ICAO dokument nr 9303, och utfärdandeförfarandena måste uppfylla dess specifikationer för maskinläsbara handlingar.

