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Dopisem ze dne 19. listopadu 20191 jste v souladu s čl. 40 odst. 2 jednacího řádu požádal 
Výbor pro právní záležitosti, aby přezkoumal vhodnost právního základu návrhu celkového 
kompromisního balíčku u návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému Falešné 
a pravé doklady online (FADO) a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, jak jej 
Parlamentu předala Rada dne 4. prosince 2019.

Výbor projednal výše uvedenou otázku na své schůzi dne 9. ledna 2020.

I – Souvislosti

Dne 13. listopadu 2019 přijali spolunormotvůrci návrh týkající se Evropské pohraniční 
a pobřežní stráže (EBCG) v podobě nařízení (EU) 2019/1896 zakládajícího se na čl. 77 odst. 
2 písm. b) a d) SFEU a čl. 79 odst. 2 písm. c) SFEU. Tento dvojí právní základ pokrývá 
politiky týkající se hraničních kontrol, azylu a imigrace a stanoví uplatnění řádného 
legislativního postupu. Nařízení EBCG rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých 
se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES2. Irsko se tedy nepodílelo na 
jeho přijímání a toto nařízení pro ně není závazné. Pokud by ustanovení týkající se systému 
FADO zůstaly v nařízení EBCG, jak Komise původně navrhovala, Irsko by se již do 
budoucna nemohlo na systému podílet. Dne 20. února 2019 proto Rada přijala mandát pro 
oddělené jednání s Evropským parlamentem ohledně návrhu nařízení o systému FADO3. Jako 
právní základ nařízení o systému FADO Rada navrhla čl. 87 odst. 2 písm. a) SFEU, v němž je 
stanoven řádný legislativní postup. 

II – Příslušné články Smlouvy

Navrhovaným právním základem pro tento návrh nařízení o systému FADO je čl. 87 odst. 2 
písm. a) Smlouvy týkající se policejní spolupráce, do níž jsou zapojeny všechny příslušné 
orgány členských států, včetně policie, celních orgánů a dalších donucovacích orgánů 
specializovaných na předcházení trestným činům, jejich odhalování a objasňování. Toto 
ustanovení zní takto:

Článek 87
(bývalý článek 30 Smlouvy o EU)

[…]

2. Pro účely odstavce 1 mohou Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem 
přijmout opatření týkající se:

a) shromažďování, uchovávání, zpracovávání, analýzu a výměnu příslušných informací;

[…]

III – Judikatura Soudního dvora EU ve věci volby právního základu

Soudní dvůr otázku vhodného právního základu tradičně vnímá jako věc ústavního významu, 

1 Stanovisko výboru JURI (D 316178) k právnímu základu v případě postupu 2018/0330B.
2 Úř. věst. L 064, 7.3.2002, s. 20.
3 Mandát pro jednání s Evropským parlamentem, 11479/19, dne 24. července 2019.
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která má zajistit dodržování zásady svěřených pravomocí (článek 5 SEU) a stanovit charakter 
a rozsah kompetence Unie.4 Podle zavedené judikatury Soudního dvora „se musí volba 
právního základu aktu Společenství zakládat na objektivních faktorech, které podléhají 
soudnímu přezkumu a mezi něž patří zejména cíl a obsah aktu“.5 Volba nesprávného právního 
základu může být proto důvodem pro prohlášení dotyčného aktu za neplatný. V této 
souvislosti jsou přání orgánu aktivněji se podílet na přijetí daného opatření, okolnosti, 
za kterých bylo opatření přijato, i práce vykonaná z jiných důvodů v dané oblasti z hlediska 
určení správného právního základu irelevantní.6 

Pokud přezkum daného opatření ukáže, že toto opatření sleduje dvojí účel nebo má dvě 
složky, a pokud je možné jeden z těchto účelů nebo jednu z těchto složek identifikovat jako 
hlavní nebo převažující, zatímco druhý účel nebo druhá složka je pouze vedlejší, musí být 
opatření založeno na jediném právním základu, a sice na tom, který je vyžadován hlavním 
nebo převažujícím cílem nebo složkou.7 

4 Posudek 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, bod 5.
5 Rozsudek ve věci Komise v. Parlament a Rada, C-411/06, EU:C:2009:518, bod 45 a citovaná judikatura. Viz 
rovněž rozsudek ve věci Parlament v. Rada, C-130/10, EU:C:2012:472, bod 42 a citovaná judikatura.
6 Rozsudek ve věci Komise v. Rada, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, bod 44.
7 Rozsudek ve věcech: Komise v. Rada, C-137/12, EU:C:2013:675, bod 53; Komise v. Parlament a Rada, C-
411/06, EU:C:2009:518, bod 46 a citovaná judikatura; Parlament v. Rada, C- 490/10, EU:C:2012:525, bod 45; 
Parlament v. Rada, C-155/07, EU:C:2008:605, bod 34.
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IV – Cíl a obsah navrhovaného opatření

Cílem návrhu nařízení o systému FADO, jak jej uvádí návrh celkového kompromisního 
balíčku, který byl Parlamentu předložen dne 4. prosince 2019, je zavést systém, který by 
napomáhal v boji proti podvodům s doklady a podvodnému zneužívání totožnosti 
prostřednictvím sdílení informací o zajišťovacích prvcích a možných markantech falšování 
v pravých a falešných dokladech mezi příslušnými vnitrostátními orgány, jakož i informací 
o pravých dokladech s širokou veřejností (článek 1). 

První bod odůvodnění celkového kompromisního balíčku uvádí, že systém FADO by měl 
usnadňovat výměnu informací mezi orgány členských států o pravých dokladech a známých 
metodách padělání díky tomu, že umožní elektronické uchovávání, rychlou výměnu 
a potvrzování informací o pravých a falešných dokladech. Protože je však řízení systému 
zastaralé, je třeba společnou akci 98/700/SVV zrušit a nahradit novým nástrojem, aby mohl 
systém FADO i nadále plnit své cíle (bod odůvodnění 2). Podle bodu odůvodnění 4 spadá boj 
proti falešným dokladům do oblasti působnosti policejní spolupráce, neboť falešné doklady 
představují víceúčelový nástroj trestné činnosti, který může být opakovaně používán 
na podporu jejích různých forem, včetně praní peněz a terorismu.  Navrhované nařízení o 
systému FADO tedy přispívá k zachování vysoké úrovně bezpečnosti v rámci schengenského 
prostoru, a představuje tak významný nástroj pro uplatňování pravidel schengenského acquis 
v podobě, v níž je začleněno do unijního rámce, neboť pomáhá policii, pohraniční stráži, 
celním orgánům a dalším donucovacím orgánům členských států v boji proti podvodům s 
doklady (bod odůvodnění 5). V tomto rámci by orgány členských států příslušné v oblasti 
podvodů s doklady a jiné příslušné vnitrostátní orgány měly získat přístup do systému FADO, 
a to na různých úrovních v závislosti na jejich požadavcích a podle zásady „vědět jen to 
nejnutnější“ (bod odůvodnění 11). 

Pokud se týče obsahu, stanoví článek 2 za podpory bodu odůvodnění 8 oblast působnosti 
navrhovaného nařízení a druhy oficiálních dokladů, na něž se systém FADO vztahuje, a 
informací týkajících se těchto dokladů a jejich falšování, které by měly být poskytovány 
členskými státy nebo Evropskou unií, jako jsou např. informace o pravých a falešných 
dokladech a jejich vyobrazení, informace o metodách falšování a informace o zajišťovacích 
prvcích pravých dokladů. Článek 3 návrhu celkového kompromisního balíčku stanoví, že 
řízením systému FADO je pověřena agentura zřízená na základě článku 79 nařízení 
2019/1896 (nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži). Články 4 a 5 se týkají 
rozmanitých přístupových práv různých subjektů do systému FADO a zpracovávání osobních 
údajů agenturou. Články 6, 7 a 8 upravují pravomoc Komise přijímat v této oblasti prováděcí 
akty a akty v přenesené pravomoci. A konečně články 9 a 10 obsahují ustanovení o zrušení 
a přechodná ustanovení a informace o vstupu navrhovaného nařízení v platnost. 

V – Rozbor a určení vhodného právního základu

Znění, na němž se spolunormotvůrci prozatímně dohodli, pokud se jedná o zřízení systému 
FADO, se opírá o čl. 87 odst. 2 písm. a) SFEU, který je součástí kapitoly 5 Smlouvy o 
policejní spolupráci a stanoví, že Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním 
postupem přijmout opatření týkající se mj. shromažďování, uchovávání, zpracovávání, 
analýzy a výměny příslušných informací v rámci policejní spolupráce, do níž jsou zapojeny 
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všechny příslušné orgány členských států. Čl. 87 odst. 2 písm. a) SFEU byl proto vybrán 
jakožto vhodný právní základ umožňující přístup do systému FADO ze strany vnitrostátních 
donucovacích orgánů. 

S ohledem na cíl a obsah návrhu, který hodlá zřídit Evropský systém archivace obsahující 
informace o pravých dokladech vydaných členskými státy, Evropskou unií, třetími zeměmi, 
územními celky, mezinárodními organizacemi a dalšími subjekty mezinárodního práva a o 
jejich padělcích, je zřejmé, že hlavním cílem návrhu nařízení o systému FADO je boj proti 
podvodu (který je trestným činem), prováděný prostřednictvím výměny informací o falešných 
a pravých dokladech. Tento systém by usnadňoval výměnu informací mezi orgány členských 
států o pravých dokladech a známých metodách padělání díky tomu, že by umožnil 
elektronické uchovávání, rychlou výměnu a potvrzování informací o pravých a falešných 
dokladech, s cílem přispět k zachování vysoké úrovně bezpečnosti v rámci schengenského 
prostoru prostřednictvím podpory, kterou by poskytoval policii, pohraniční stráži, celním 
orgánům a dalším donucovacím orgánům členských států v boji proti podvodům s doklady. 

VI – Závěr a doporučení

V souladu s výše uvedeným rozhodl Výbor pro právní záležitosti na své schůzi konané dne 9. 
ledna 2020 (pro: 21 hlasů, žádný hlas proti, zdrželi se: 18) doporučit, aby byl vhodným 
právním základem návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému Falešné a pravé 
doklady online (FADO) a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV čl. 87 odst. 2 písm. a) 
SFEU.

S pozdravem

Lucy Nethsingha

(Týká se všech jazykových znění.)

8 Konečného hlasování se zúčastnili: Lucy Nethsingha (předsedkyně), Marion Walsmann (místopředsedkyně), 
Ibán García Del Blanco (místopředseda), Raffaele Stancanelli (místopředseda), Franco Roberti (zpravodaj), 
Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, 
Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Liesje 
Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (náhradnice za Józsefa Szájera podle čl. 209 odst. 7), Bettina 
Vollath a Axel Voss.


