
RR\1192332BG.docx PE641.177v02-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019 – 2024

Документ за разглеждане в заседание

A9-0022/2019/err01

4.2.2020

ДОПЪЛНЕНИЯ
към доклада

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно действие 

98/700/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета

(COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Роберта Мецола
A9-0022/2019

Проект на законодателна резолюция

Становището по-долу се добавя:

10.1.2020

Хуан Фернандо Лопес Агилар
Председател
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
БРЮКСЕЛ

Относно: Становище относно правното основание на предложението за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно системата за фалшиви и 
автентични документи онлайн (FADO) и за отмяна на Съвместно действие 
98/700/ПВР ((COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

Уважаеми г-н Председател,



PE641.177v02-00 2/5 RR\1192332BG.docx

BG

С писмо от 19 ноември 2019 г.1 Вие се отнесохте до комисията по правни въпроси 
съгласно член 40, параграф 2 от Правилника за дейността във връзка с разглеждането 
на целесъобразността на правното основание на проекта на цялостен компромисен 
пакет по проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
системата за фалшиви и автентични документи онлайн (FADO) и за отмяна на 
Съвместно действие 98/700/ПВР, предаден на Парламента от Съвета на 4 декември 
2019 г.

Въпросната комисия разгледа упоменатия по-горе въпрос на своето заседание от 
9 януари 2020 г.

I – Контекст

На 13 ноември 2019 г. предложението за европейската гранична и брегова охрана 
(ЕГБО) беше прието от съзаконодателите като Регламент (ЕС) 2019/1896 въз основа на 
член 77, параграф 2, буква б) и буква г) от ДФЕС и член 79, параграф 2, буква в) от 
ДФЕС. Това двойно правно основание обхваща политики за гранични проверки, за 
убежище и за имиграция и предвижда обикновена законодателна процедура. 
Регламентът за ЕГБО представлява развитие на разпоредбите на достиженията на 
правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с 
Решение 2002/192/ЕО на Съвета2. Следователно Ирландия не участва в приемането на 
Регламента за ЕГБО и не е обвързана от него. Ако разпоредбата относно системата за 
фалшиви и автентични документи онлайн (FADO) остане в Регламента за ЕГБО, както 
беше първоначално предложено от Комисията, Ирландия няма да може да продължи да 
участва в системата. В резултат на това на 20 февруари 2019 г. Съветът постигна 
съгласие по мандата за отделни преговори с Европейския парламент по проекта на 
Регламент за FADO.3 Съветът предложи член 87, параграф 2, буква а) от ДФЕС като 
правно основание за Регламента за FADO, който предвижда обикновената 
законодателна процедура. 

II – Относими членове от Договорите

Правното основание, предложено за проекта на Регламент за FADO, е член 87, 
параграф 2, буква а) относно полицейското сътрудничество с участието на всички 
компетентни органи на държавите членки, включително полицейските, митническите и 
други специализирани правоприлагащи служби във връзка с предотвратяването, 
разкриването и разследването на престъпления. Разпоредбата гласи:

Член 87
(предишен член 30 от ДЕС)

[…]

1 Становище D 316178/JURI относно изменението на правното основание по отношение на процедура 
2018/0330B.
2 OВ L064, 7.3.2002 г., стp. 20.
3 Мандат на Съвета за преговори с Европейския парламент, 11479/19 от 24 юли 2019 г.
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2. За целите на параграф 1 Европейският парламент и Съветът могат, в 
съответствие с обикновената законодателна процедура, да установят мерки 
относно:

a) събирането, съхраняването, обработването, анализа и обмена на подходяща 
информация;

[…]

III – Съдебна практика на Съда на ЕС относно избора на правно основание

Съдът на ЕС традиционно разглежда въпроса за целесъобразното правно основание 
като въпрос от първостепенно значение, който гарантира спазването на принципа на 
предоставената компетентност (член 5 от ДЕС) и определя естеството и обхвата на 
компетентността на Съюза.4 Съгласно установената съдебна практика на Съда 
„изборът на правното основание на общностен акт трябва да се основава на 
обективни критерии, които да могат да бъдат предмет на съдебен контрол, сред 
които са по-специално целта и съдържанието на акта“.5 Следователно изборът на 
неправилно правно основание може да представлява основание за отмяна на въпросния 
акт. В този контекст желанието на дадена институция за по-активно участие 
в приемането на дадена мярка, обстоятелствата, при които дадена мярка е приета, както 
и работата, извършена в други аспекти в рамките на обхвата на действията, обхванати 
от дадена мярка, не са относими за определяне на правилното правно основание.6 

Ако при проверката на съответния акт се установи, че той има двойна цел или че е 
съставен от две части, едната от които може да бъде определена като основна или 
преобладаваща, докато другата е само акцесорна, актът трябва да има едно-единствено 
правно основание, а именно правно основание, което съответства на основната или 
преобладаващата цел или съставна част.7 

IV – Цел и съдържание на предложената мярка

Целта на проекта на Регламент за FADO, посочена в проекта на цялостния 
компромисен пакет, представен на Парламента на 4 декември 2019 г., е да създаде 
система, която да способства за борбата с документните измами и измамите със 
самоличност, като дава възможност за извършване на обмен на информация относно 
защитните елементи и потенциалните характерни особености с цел измама в 
автентични и фалшиви документи между компетентните национални органи и относно 
автентични документи с широката общественост (член 1). 

4 Становище 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, т. 5.
5 Решение по дело Комисия/Парламент и Съвет, C-411/06, EU:C:2009:518, т. 45 и цитираната съдебна 
практика. Вж. също решение по дело Парламент/Съвет, C-130/10, EU:C:2009:472, т. 42 и цитираната 
съдебна практика.
6 Решение по дело Комисия/Съвет, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, т. 44.
7 Решение по дело Комисия/Съвет, C-137/12, EU:C:2013:675, т. 53; решение по дело Комисия/Парламент 
и Съвет, C-411/06, EU:C:2009:518, т. 46 и цитираната съдебна практика; решение по дело 
Парламент/Съвет, C 490/10, EU:C:2012:525, т. 45; решение по дело Парламент/Съвет, C 155/07, 
EU:C:2008:605, т. 34.
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В съображение 1 от проекта на цялостния компромисен пакет се посочва, че системата 
FADO следва да улеснява обмена на информация между органите на държавите – 
членки на ЕС, относно автентичните документи и известните методи за подправяне, 
като предвижда електронно съхранение, бърз обмен и валидиране на информацията 
относно автентични и фалшиви документи. Тъй като обаче управлението на системата 
FADO е остаряло, Съвместно действие 98/700/ПВР следва да бъде отменено и заменено 
с нов инструмент, за да може системата да продължи да изпълнява целите си 
(съображение 2). Съгласно съображение 4 борбата с фалшивите документи е област, 
обхваната от полицейското сътрудничество, тъй като фалшивите документи 
представляват многоцелеви криминален инструмент, който може да се използва 
многократно в подкрепа на различни престъпни дейности, включително изпиране на 
пари и тероризъм. Поради това предложеният Регламент за FADO допринася за 
поддържането на високо равнище на сигурност в рамките на Шенгенското 
пространство и за прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, 
включени в рамките на Европейския съюз, чрез подкрепа на борбата с документните 
измами, осъществявана от полицията, граничната охрана, митниците и други 
правоприлагащи органи на държавите членки (съображение 5). В този контекст 
органите на държавите членки, компетентни в областта на документните измами, и 
другите компетентни национални органи следва да получат достъп до FADO с 
различни нива на достъп в зависимост от необходимостта им от определена 
информация (съображение 11). 

Що се отнася до съдържанието, член 2, подкрепен от съображение 8, установява 
обхвата на предложения регламент и видовете официални документи, обхванати от 
системата FADO, както и информацията относно тези документи и фалшификати на 
тези документи, която следва да бъде предоставена от държавите членки или от 
Европейския съюз, като например информация и изображения на автентични и 
фалшиви документи, информация относно техники за подправяне и информация 
относно защитните елементи на автентичните документи. В член 3 от проекта на 
цялостния компромисен пакет се предвижда, че управлението на системата FADO е 
поверено на Агенцията, създадена съгласно член 79 от Регламент 2019/1896 (Регламент 
за ЕГБО). Членове 4 и 5 се отнасят съответно до различните права на достъп на 
различни субекти до FADO и до обработката на лични данни от страна на Агенцията. 
Членове 6, 7 и 8 се отнасят до възможността за приемане на актове за изпълнение и 
делегирани актове от страна на Комисията. На последно място, членове 9 и 10 
съдържат разпоредби относно отмяната и преходните разпоредби, както и информация 
относно влизането в сила на предложения регламент. 

V – Анализ и определяне на целесъобразното правно основание

Текстът, който временно беше договорен между съзаконодателите за установяването на 
системата FADO, е въз основа на член 87, параграф 2, буква а) от ДФЕС, който попада 
в глава 5 относно полицейското сътрудничество и предвижда, че Европейският 
парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна 
процедура, могат да установяват, наред с другото, мерки относно събирането, 
съхраняването, обработването, анализа и обмена на подходяща информация в 
контекста на полицейското сътрудничество, като се включват всички компетентни 
органи на държавите членки. Съответно се счита, че член 87, параграф 2, буква а) от 
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ДФЕС е целесъобразното правно основание за предоставянето на достъп на 
националните правоприлагащи органи до системата FADO. 

С оглед на целта и съдържанието на предложението, което цели създаването на 
европейска система за архивиране на изображения, съдържаща информация относно 
автентични документи, издавани от държавите членки, Европейския съюз, трети 
държави, териториални единици, международни организации и други субекти на 
международното право, и относно фалшификати на такива документи, изглежда, че 
основната цел на проекта за Регламент за FADO е борбата с измамите, които са 
престъпление, чрез обмен на информация относно фалшиви и автентични документи. 
Системата ще улесни обмена на информация между органите на държавите – членки на 
ЕС, относно автентичните документи и познатите методи за подправяне и ще осигури 
възможност за електронно съхранение, бърз обмен и валидиране на информацията 
относно автентични и фалшиви документи с цел да се допринесе за поддържането на 
високо равнище на сигурност в рамките на Шенгенското пространство чрез подкрепа 
на борбата с документните измами, осъществяване от полицията, граничната охрана, 
митниците и други правоприлагащи органи на държавите членки. 

VI – Заключение и препоръка

На своето заседание от 9 януари 2020 г. комисията по правни въпроси съответно реши с 
21 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1 „въздържал се“8 да препоръча член 87, параграф 2, 
буква а) от ДФЕС за целесъобразно правно основание за проекта на регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно системата за фалшиви и автентични 
документи онлайн (FADO) и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР.

С уважение,

Луси Нетсинга

(Отнася се до текстовете на всички езици.)

8 На окончателното гласуване присъстваха: Луси Нетсинга (председател), Марион Валсман (заместник-
председател), Ибан Гарсия дел Бланко (заместник-председател), Рафаеле Станканели (заместник-
председател), Франко Роберти (докладчик по становище), Гунар Бек, Патрик Брайер, Жофроа Дидие, 
Ангел Джамбазки, Евелин Гебхарт, Естебан Гонсалес Понс, Джаки Джоунс, Мислав Колакушич, Жил 
Льобретон, Карен Мелкиор, Сабрина Пинедоли, Иржи Поспишил, Лише Схренемахер, Мари Тусен, 
Едина Тот (вместо Йожеф Сайер съгласно член 209, параграф 7 от Правилника за дейността), Бетина 
Волат и Аксел Фос.


