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Palusite 19. novembri 2019. aasta kirjas1 õiguskomisjonil kontrollida vastavalt kodukorra 
artikli 40 lõikele 2, kas nõukogu poolt 4. detsembril 2019. aastal Euroopa Parlamendile 
edastatud üldise kompromisspaketi eelnõu (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu 
kohta, mis käsitleb võltsitud ja ehtsate dokumentide veebi (FADO) süsteemi ning millega 
tunnistatakse kehtetuks ühismeede 98/700/JSK) õiguslik alus on sobiv.

Õiguskomisjon arutas eespool nimetatud küsimust 9. jaanuari 2020. aasta koosolekul.

I – Taust

13. novembril 2019 võtsid kaasseadusandjad Euroopa piiri- ja rannikuvalvet käsitleva 
ettepaneku vastu määrusena (EL) 2019/1896, tuginedes ELi toimimise lepingu artikli 77 
lõike 2 punktidele b ja d ning artikli 79 lõike 2 punktile c. Need kaks õiguslikku alust 
hõlmavad piirikontrolli-, varjupaiga- ja sisserändepoliitikat ning nendega nähakse ette 
seadusandlik tavamenetlus. Euroopa piiri- ja rannikuvalve määrus kujutab endast nende 
Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu 
otsusele 2002/192/EÜ2. Järelikult ei osalenud Iirimaa kõnealuse määruse vastuvõtmisel ja see 
ei ole tema suhtes siduv. Kui FADOt käsitlev säte jääks Euroopa piiri- ja rannikuvalve 
määrusesse vastavalt komisjoni algsele ettepanekule, ei saaks Iirimaa süsteemis osalemist 
jätkata. Sellest tulenevalt leppis nõukogu 20. veebruaril 2019 kokku volitustes eraldi 
läbirääkimisteks Euroopa Parlamendiga FADO määruse eelnõu üle3. Nõukogu tegi ettepaneku 
kasutada FADO määruse õigusliku alusena ELi toimimise lepingu artikli 87 lõike 2 punkti a, 
millega nähakse ette seadusandlik tavamenetlus. 

II – Asjakohased aluslepingu artiklid

FADO määruse eelnõu õiguslik alus on artikli 87 lõike 2 punkt a, milles käsitletakse kõikide 
liikmesriikide pädevate asutuste, sealhulgas politsei-, tolli- ja teiste õiguskaitseasutuste 
vahelist politseikoostööd, mis hõlmab kuritegude ennetamist, avastamist ja uurimist. Sätte 
sõnastus on järgmine:

Artikkel 87
(endine EL lepingu artikkel 30)

[…]

2. Lõikes 1 osutatud eesmärgil võivad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt kehtestada meetmeid seoses:

a) asjakohaste andmete kogumise, säilitamise, töötlemise, analüüsi ja vahetusega;

[…]

III – Euroopa Liidu Kohtu praktika seoses õigusliku aluse valikuga

Euroopa Kohus on pidanud sobiva õigusliku aluse küsimust tavaliselt põhiseadusliku 

1 D 316178/ JURI arvamus õigusliku aluse muutmise kohta menetluses 2018/0330B.
2 EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.
3 Nõukogu volitused läbirääkimisteks Euroopa Parlamendiga, 11479/19, 24. juuli 2019.
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tähtsusega küsimuseks, mis tagab pädevuse andmise põhimõtte järgimise (ELi lepingu 
artikkel 5) ning määrab kindlaks liidu pädevuse olemuse ja ulatuse4. Euroopa Kohtu 
väljakujunenud praktika kohaselt „peab ühenduse õigusakti õigusliku aluse valik põhinema 
objektiivsetel asjaoludel, mis on kohtulikult kontrollitavad ja mille hulka kuuluvad eelkõige 
õigusakti eesmärk ja sisu“5. Väära õigusliku aluse valimine võib seepärast olla kõnealuse 
õigusakti tühistamise põhjus. Selles kontekstis ei ole asjaolul, et mõni institutsioon soovib 
õigusakti vastuvõtmises aktiivsemalt osaleda, nagu ka õigusakti vastuvõtmise tingimustel ega 
kõnealuse õigusaktiga hõlmatud tegevusvaldkonna teistes aspektides tehtud tööl õige 
õigusliku aluse kindlakstegemise seisukohast mingit tähtsust.6 

Kui õigusakti kontrollimise käigus selgub, et see taotleb kahte eesmärki või et sellega 
reguleeritakse kahte valdkonda ning üks neist on määratletav peamise või ülekaalukana, 
samas kui teine on kõrvalise tähtsusega, peab õigusaktil olema üksainus õiguslik alus, st 
peamise või ülekaaluka eesmärgi või valdkonna tõttu nõutav õiguslik alus.7 

4 Arvamus 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, punkt 5.
5 Otsus kohtuasjas komisjon vs. parlament ja nõukogu, C-411/06, EU:C:2009:518, punkt 45 ja selles viidatud 
kohtupraktika. 5 Vt ka otsust kohtuasjas parlament vs. nõukogu, C-130/10, EU:C:2012:472, punkt 42 ja selles 
viidatud kohtupraktika.
6 Otsus kohtuasjas komisjon vs. nõukogu, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, punkt 44.
7 Otsus kohtuasjas komisjon vs. nõukogu, C-137/12, EU:C:2013:675, punkt 53; komisjon vs. parlament ja 
nõukogu, C-411/06, EU:C:2009:518, punkt 46 ja selles viidatud kohtupraktika; parlament vs. nõukogu, C-
490/10, ECLI:EU:C:2012:525, punkt 45; parlament vs. nõukogu, C-155/07, EU:C:2008:605, punkt 34.
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IV – Kavandatava meetme eesmärk ja sisu

Nagu on öeldud parlamendile 4. detsembril 2019. aastal edastatud üldise kompromisspaketi 
eelnõus, on FADO määruse eelnõu eesmärk luua süsteem, mis aitaks kaasa võitlusele 
dokumendi- ja identiteedipettuse vastu, võimaldades vahetada riikide pädevate asutuste vahel 
teavet ehtsate ja võltsitud dokumentide turvaelementide ja võimalike võltsingutunnuste kohta 
ning andes avalikkusele teavet ehtsate dokumentide kohta (artikkel 1). 

Üldise kompromisspaketi eelnõu põhjenduses 1 märgitakse, et FADO süsteem peaks 
hõlbustama ELi liikmesriikide asutuste vahel teabe vahetamist ehtsate dokumentide ja 
teadaolevate võltsimismeetodite kohta, kuna see võimaldab teavet ehtsate ja võltsitud 
dokumentide kohta elektrooniliselt salvestada, kiirelt vahetada ja kontrollida. Kuid kuna 
süsteemi haldamine on vananenud, tuleks selleks, et FADO saaks ka edaspidi oma eesmärke 
saavutada, ühismeede 98/700/JSK kehtetuks tunnistada ja asendada uue õigusaktiga 
(põhjendus 2). Põhjenduse 4 kohaselt kuulub võltsitud dokumentide vastane võitlus 
politseikoostöö valdkonda, kuna võltsitud dokumendid on mitmeotstarbeline kuriteovahend, 
mida saab kasutada korduvalt erinevate kuritegude puhul, kaasa arvatud rahapesu ja terrorism. 
Seetõttu aitab kavandatav FADO määrus kaasa turvalisuse kõrge taseme tagamisele 
Schengeni alal ja Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis’ sätete 
kohaldamisele, toetades liikmesriikide politseid, piirivalvet, tolli ja teisi õiguskaitseasutusi 
dokumendipettuse vastu võitlemisel (põhjendus 5). Seda arvesse võttes tuleks 
dokumendipettuse valdkonnas pädevatele liikmesriikide asutustele ning muudele asjaomastele 
riiklikele ametiasutustele anda teadmisvajaduse alusel eri tasemel juurdepääs FADO-le 
sõltuvalt nende vajadustest (põhjendus 11). 

Mis puudutab sisu, siis kehtestatakse artikliga 2, mida toetab põhjendus 8, kavandatava 
määruse kohaldamisala ja FADOga hõlmatud ametlike dokumentide liigid ning teave nende 
dokumentide ja nende võltsingute kohta, mille liikmesriigid või Euroopa Liit peaksid 
kättesaadavaks tegema, näiteks teave ehtsate ja võltsitud dokumentide kohta ning nende 
kujutised, teave võltsimistehnikate kohta ja teave ehtsate dokumentide turvaelementide kohta. 
Üldise kompromisspaketi eelnõu artiklis 3 on sätestatud, et FADO süsteemi haldamine 
usaldatakse määruse 2019/1896 (Euroopa piiri- ja rannikuvalve määrus) artikli 79 alusel 
loodud ametile. Artiklid 4 ja 5 käsitlevad eri osalejate erinevaid FADO-le juurdepääsu õigusi 
ning isikuandmete töötlemist ameti poolt. Artiklites 6, 7 ja 8 käsitletakse võimalust, et 
komisjon võtab vastu rakendusakte ja delegeeritud õigusakte. Artiklid 9 ja 10 sisaldavad 
kehtetuks tunnistamise ja üleminekusätteid ning teavet kavandatava määruse jõustumise 
kohta. 

V – Analüüs ja sobiva õigusliku aluse kindlaksmääramine

Tekst, milles kaasseadusandjad FADO süsteemi loomiseks esialgu kokku leppisid, tugineb 
ELi toimimise lepingu artikli 87 lõike 2 punktile a, mis kuulub politseikoostööd käsitleva 
5. peatüki alla ja milles on sätestatud, et Euroopa Parlament ja nõukogu võivad seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt kehtestada meetmeid seoses muu hulgas asjakohaste andmete 
kogumise, säilitamise, töötlemise, analüüsi ja vahetusega politseikoostöö raames, millesse on 
kaasatud kõik liikmesriikide pädevad asutused. Seepärast on ELi toimimise lepingu artikli 87 
lõike 2 punkti a peetud sobivaks õiguslikuks aluseks, mille põhjal võimaldada riiklikele 
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õiguskaitseasutustele juurdepääs FADO süsteemile. 

Võttes arvesse ettepaneku eesmärki ja sisu ning seda, et soovitakse luua Euroopa 
kuvaarhiveerimissüsteem, mis sisaldab teavet liikmesriikide, Euroopa Liidu, kolmandate 
riikide, territoriaalüksuste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja muude rahvusvahelise õiguse 
subjektide välja antud ehtsate dokumentide ja nende võltsingute kohta, siis näib FADO 
määruse eelnõu peamine eesmärk olevat võitlus pettuse vastu (mis on kuritegu), vahetades 
teavet võltsitud ja ehtsate dokumentide kohta. Süsteem hõlbustaks ELi liikmesriikide asutuste 
vahel teabe vahetamist ehtsate dokumentide ja teadaolevate võltsimismeetodite kohta ning 
võimaldaks teavet ehtsate ja võltsitud dokumentide kohta elektrooniliselt salvestada, kiirelt 
vahetada ja kontrollida, eesmärgiga tagada Schengeni alal turvalisuse kõrge tase, toetades 
liikmesriikide politseid, piirivalvet, tolli ja teisi õiguskaitseasutusi dokumendipettuse vastu 
võitlemisel. 

VI – Järeldus ja soovitus

Oma 9. jaanuari 2020. aasta koosolekul otsustas õiguskomisjon 21 poolthäälega ja 
1 erapooletuga (vastuhääli ei olnud)8 soovitada, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
eelnõu (mis käsitleb võltsitud ja ehtsate dokumentide veebi (FADO) süsteemi ning millega 
tunnistatakse kehtetuks ühismeede 98/700/JSK) sobiv õiguslik alus on ELi toimimise lepingu 
artikli 87 lõike 2 punkt a.

Lugupidamisega

Lucy Nethsingha

(Puudutab kõiki keeleversioone.)

8 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Lucy Nethsingha (esimees), Marion Walsmann (aseesimees), Ibán García Del 
Blanco (aseesimees), Raffaele Stancanelli (aseesimees), Franco Roberti (arvamuse koostaja), 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 (József Szájeri asendusliige vastavalt kodukorra artikli 209 lõikele 7), Bettina 
Vollath ja Axel Voss.


