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Ved skrivelse af 19. november 20191 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om 
relevansen af retsgrundlaget for udkastet til en samlet kompromispakke vedrørende udkastet 
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om systemet for falske og ægte dokumenter 
online (FADO) og om ophævelse af fælles aktion 98/700/RIA, som blev fremsendt til 
Parlamentet af Rådet den 4. december 2019.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 9. januar 2020.

I - Baggrund

Den 13. november 2019 vedtog de to lovgivere forslaget om den europæiske grænse- og 
kystvagt som forordning (EU) 2019/1896 på grundlag af artikel 77, stk. 2, litra b) og d), i 
TEUF og artikel 79, stk. 2, litra c), i TEUF. Dette dobbelte retsgrundlag omfatter politikker 
om grænsekontrol, asyl og indvandring og foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure. 
Forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt udgør en udvikling af bestemmelser i 
Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF2. Irland deltog 
derfor ikke i vedtagelsen af forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt, som ikke 
er bindende for Irland. Hvis bestemmelsen om FADO forbliver i forordningen om den 
europæiske grænse- og kystvagt som oprindeligt foreslået af Kommissionen, vil Irland ikke 
kunne fortsætte med at deltage i systemet. Som følge heraf nåede Rådet den 20. februar 2019 
til enighed om mandatet til særskilte forhandlinger med Europa-Parlamentet om udkastet til 
FADO-forordningen3. Rådet foreslog artikel 87, stk. 2, litra a), i TEUF som retsgrundlag for 
FADO-forordningen, der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure. 

II - Relevante artikler i traktaten

Det foreslåede retsgrundlag for udkastet til FADO-forordningen er artikel 87, stk. 2, litra a), 
om politisamarbejde, der inddrager alle medlemsstaternes kompetente myndigheder, herunder 
politi, toldmyndigheder og andre særlige retshåndhævende myndigheder inden for 
forebyggelse, afsløring og efterforskning af strafbare handlinger. Bestemmelsen lyder således:

Artikel 87
(tidl. artikel 30 i TEU)

[…]

2. Med henblik på stk. 1 kan Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige 
lovgivningsprocedure fastlægge foranstaltninger vedrørende:

a) indsamling, opbevaring, behandling, analyse og udveksling af relevante oplysninger

[…]

III - EU-Domstolens retspraksis vedrørende valg af retsgrundlag

Domstolen har traditionelt betragtet spørgsmålet om det relevante retsgrundlag som et 
spørgsmål af forfatningsretlig betydning, der sikrer overholdelse af princippet om tildelte 

1 D 316178/udtalelse fra JURI om ændring af retsgrundlaget vedrørende procedure 2018/0330B.
2 EUT L 64 af 7.3.2002, s. 20.
3 Rådets mandat til forhandlinger med Europa-Parlamentet, 11479/19 af 24. juli 2019.
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beføjelser (artikel 5 i TEU) og fastlægger af arten og omfanget af Unionens kompetence4. Det 
fremgår af Domstolens faste praksis, at valget af retsgrundlaget for en fællesskabsretsakt skal 
foretages på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol, 
herunder især retsaktens formål og indhold5. Vælges et forkert retsgrundlag, vil den 
pågældende retsakt derfor kunne annulleres. En institutions ønske om en mere aktiv 
deltagelse i vedtagelsen af en given retsakt, omstændighederne omkring vedtagelsen af en 
retsakt og det arbejde, der er blevet udført i forbindelse med andre aspekter inden for en given 
retsakts anvendelsesområde, er i den forbindelse irrelevant for fastlæggelsen af det korrekte 
retsgrundlag6. 

Hvis en gennemgang af en retsakt viser, at den har et dobbelt formål, eller at den består af to 
led, og det ene af disse kan bestemmes som det primære eller fremherskende, mens det andet 
kun er sekundært, skal retsakten have et enkelt retsgrundlag, nemlig det, der kræves af det 
primære formål eller led7. 

4 Udtalelse 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, præmis 5.
5 Dom i sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, EU:C:2009:518, præmis 45 og den deri 
nævnte retspraksis. Se også dom i sag C-130/10, Parlamentet mod Rådet, EU:C:2012:472, præmis 42 og den 
deri nævnte retspraksis.
6 Dom i sag C-269/97, Kommissionen mod Rådet, ECLI:EU:C:2000:183, præmis 44.
7 Dom i sag C-137/12, Kommissionen mod Rådet, EU:C:2013:675, præmis 53, sag C-411/06, Kommissionen 
mod Parlamentet og Rådet, EU:C:2009:518, præmis 46 og den deri nævnte retspraksis, sag C-540/10, 
Parlamentet mod Rådet, EU:C:2012:525, præmis 45, og sag C-155/07, Parlamentet mod Rådet, EU:C:2008:605, 
præmis 34.
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IV - Den foreslåede foranstaltnings formål og indhold

Formålet med udkastet til FADO-forordningen er - som anført i udkastet til en samlet 
kompromispakke, der blev sendt til Parlamentet den 4. december 2019 - at oprette et system, 
der vil bidrage til bekæmpelsen af dokumentfalsk og identitetssvig ved at gøre det muligt at 
dele oplysninger om sikkerhedselementer og potentielle forfalskningskendetegn i ægte og 
falske dokumenter mellem de kompetente nationale myndigheder og om ægte dokumenter 
med den brede offentlighed (artikel 1). 

I betragtning 1 i udkastet til den samlede kompromispakke anføres det, at FADO-systemet bør 
lette udvekslingen af oplysninger mellem EU-medlemsstaternes myndigheder om ægte 
dokumenter og om kendte forfalskningsmetoder ved at muliggøre elektronisk lagring, hurtig 
udveksling og validering af oplysninger om ægte og falske dokumenter. Da forvaltningen af 
systemet imidlertid er forældet, bør den fælles aktion 98/700/RIA ophæves og erstattes af et 
nyt instrument, for at FADO fortsat kan opfylde målene (betragtning 2). I henhold til 
betragtning 4 er bekæmpelse af falske dokumenter et område, der er omfattet af 
politisamarbejde, da falske dokumenter er er et kriminelt redskab til flere formål, fordi de 
gentagne gange kan anvendes til at støtte forskellige kriminelle aktiviteter, herunder hvidvask 
af penge og terrorisme. Den foreslåede FADO-forordning bidrager derfor til at opretholde et 
højt sikkerhedsniveau i Schengenområdet og til anvendelse af bestemmelserne i 
Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union ved at støtte den bekæmpelse af 
dokumentfalsk, som politi, grænsevagter, toldmyndigheder og andre retshåndhævende 
myndigheder i medlemsstaterne foretager (betragtning 5). På denne baggrund bør de 
myndigheder i medlemsstaterne, der er kompetente med hensyn til dokumentfalsk, og andre 
relevante nationale myndigheder, tildeles adgang til FADO på forskellige niveauer, alt 
afhængigt af deres behov efter "need-to-know"-princippet (betragtning 11). 

Med hensyn til indholdet fastsætter artikel 2 med støtte i betragtning 8 anvendelsesområdet 
for den foreslåede forordning og de typer af officielle dokumenter, der er omfattet af FADO, 
samt oplysninger om disse dokumenter og forfalskninger heraf, som bør stilles til rådighed af 
medlemsstaterne eller Den Europæiske Union, såsom oplysninger om og billeder af ægte og 
falske dokumenter, oplysninger om forfalskningsteknikker og oplysninger om ægte 
dokumenters sikkerhedselementer. I artikel 3 i udkastet til den samlede kompromispakke 
bestemmes det, at forvaltningen af FADO-systemet er overdraget til det agentur, der er 
oprettet i henhold til artikel 79 i forordning 2019/1896 (forordningen om den europæiske 
grænse- og kystvagt). Artikel 4 og 5 vedrører henholdsvis de forskellige adgangsrettigheder 
til FADO og agenturets behandling af personoplysninger. Artikel 6, 7 og 8 vedrører 
Kommissionens mulighed for at vedtage gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter. 
Endelig indeholder artikel 9 og 10 ophævelses- og overgangsbestemmelser samt oplysninger 
om den foreslåede forordnings ikrafttræden. 

V - Analyse og fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag

Den tekst, som de to lovgivere foreløbig er nået til enighed om med henblik på oprettelsen af 
FADO-systemet, er baseret på artikel 87, stk. 2, litra a), i TEUF, som hører under kapitel 5 
om politisamarbejde og fastsætter, at Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige 
lovgivningsprocedure kan fastlægge foranstaltninger vedrørende indsamling, opbevaring, 
behandling, analyse og udveksling af relevante oplysninger i forbindelse med 
politisamarbejde, der inddrager alle medlemsstaternes kompetente myndigheder. Artikel 87, 
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stk. 2, litra a), er således blevet betragtet som det relevante retsgrundlag for at tillade nationale 
retshåndhævende myndigheder adgang til FADO-systemet. 

I lyset af formålet med og indholdet af forslaget, som sigter mod at oprette et europæisk 
billedlagringssystem, der indeholder oplysninger om ægte dokumenter udstedt af 
medlemsstater, tredjelande, territoriale enheder, internationale organisationer og andre 
enheder, der er omfattet af international ret, og om forfalskninger heraf, fremgår det, at 
hovedformålet med udkastet til FADO-forordningen er at bekæmpe svig, som er en strafbar 
handling, ved at udveksle oplysninger om falske og ægte dokumenter. Systemet vil lette 
udvekslingen af oplysninger mellem EU-medlemsstaternes myndigheder om ægte 
dokumenter og om kendte forfalskningsmetoder og vil muliggøre elektronisk lagring, hurtig 
udveksling og validering af oplysninger om ægte og falske dokumenter med det formål at 
bidrage til at opretholde et højt sikkerhedsniveau i Schengenområdet ved at støtte den 
bekæmpelse af dokumentfalsk, som politi, grænsevagter, toldmyndigheder og andre 
retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne foretager. 

VI - Konklusion og henstilling

På mødet den 9. januar 2020 vedtog Retsudvalget (for: 21; imod: 0; hverken/eller:1)8 at 
henstille, at det relevante retsgrundlag for udkastet til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om systemet for falske og ægte dokumenter online (FADO) og om ophævelse af 
fælles aktion 98/700/RIA er artikel 87, stk. 2, litra a), i TEUF.

Med venlig hilsen

Lucy Nethsingha

(Vedrører alle sprogudgaver.)

8 Til stede ved den endelige afstemning: Lucy Nethsingha (formand), Marion Walsmann (næstformand), Ibán 
García Del Blanco (næstformand), Raffaele Stancanelli (næstformand), Franco Roberti (rådgivende ordfører), 
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 (for József Szájer, jf. forretningsordenens artikel 209, stk. 7), 
Bettina Vollath og Axel Voss.


