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Tisztelt Elnök Úr!

2019. november 19-i levelében1 Ön az eljárási szabályzat 40. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban felkérte a Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Tanács által a Parlamentnek 
2019. december 4-én továbbított, a hamis és eredeti okmányok online rendszeréről (FADO) és 
a 98/700/IB együttes fellépés hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelet tervezetére irányuló átfogó kompromisszumos csomag tervezete jogalapjának 
megfelelőségét.

2020. január 9-i ülésén a bizottság megvizsgálta a fent említett kérdést.

I – Háttér

2019. november 13-án a társjogalkotók az (EU) 2019/1896 rendelet formájában elfogadták az 
Európai Határ- és Parti Őrségre vonatkozó javaslatot az EUMSZ 77. cikke (2) bekezdésének 
b) és d) pontja, valamint az EUMSZ 79. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján. Ez a kettős 
jogalap a határforgalom-ellenőrzéssel, a menekültüggyel és a bevándorlással kapcsolatos 
politikákra vonatkozik, és rendes jogalkotási eljárást ír elő. Az Európai Határ- és Parti 
Őrségről szóló rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését 
képezi, amelyekben Írország a 2002/192/EK tanácsi határozatnak megfelelően nem vesz 
részt.2 Ebből következően Írország nem vett részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, és az 
rá nézve nem kötelező. Amennyiben a FADO-ra vonatkozó rendelkezések az Európai Határ- 
és Parti Őrségről szóló rendeletben maradnának, ahogy azt a Bizottság eredetileg javasolta, 
Írország nem tudna továbbra is részt venni ebben a rendszerben. Emiatt a Tanács 2019. 
február 20-án külön tárgyalási megbízást fogadott el a FADO-rendelet tervezetéről az Európai 
Parlamenttel folytatandó tárgyalásokra.3 A Tanács a FADO-rendelet jogalapjaként az EUMSZ 
87. cikkének (2) bekezdését javasolta, amely rendes jogalkotási eljárást ír elő. 

II – A Szerződés vonatkozó cikkei

A FADO-rendelet tervezetének javasolt jogalapja a rendőrségi együttműködésről szóló 87. 
cikk (2) bekezdésének a) pontja, amely a tagállamok valamennyi hatáskörrel rendelkező 
hatóságára kiterjed, köztük a tagállamok rendőrségeire, vámhatóságaira és a 
bűncselekmények megelőzésére és felderítésére szakosodott egyéb bűnüldöző szolgálataira. 
Ennek a rendelkezésnek a szövege a következő:

87. cikk
(az EUSZ korábbi 30. cikke)

[…]

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak céljából az Európai Parlament és a Tanács rendes 
jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapíthat meg a következőkre vonatkozóan:

a) a releváns információk összegyűjtése, tárolása, feldolgozása, elemzése és cseréje,

1 A D 316178/ JURI vélemény a 2018/0330B eljárásban a jogalap módosításáról.
2 HL L 64, 2002.3.7., 20. o.
3 Az Európai Parlamenttel folytatandó tárgyalásokra vonatkozó 2019. július 24-i 11479. sz. tanácsi megbízás.
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[…]

III – Az EUB ítélkezési gyakorlata a jogalap megválasztásáról

A Bíróság a megfelelő jogalap kérdését hagyományosan alkotmányos jelentőségű kérdésnek 
tekinti, amely garantálja a hatáskör-átruházás elvének betartását (az EUSZ 5. cikke), és 
meghatározza az Unió hatáskörének jellegét és kiterjedését.4 A Bíróság állandó ítélkezési 
gyakorlata értelmében „egy közösségi jogi aktus jogalapja megválasztásának olyan objektív 
elemeken kell alapulnia, amelyek alkalmasak a bírósági felülvizsgálatra, ilyen elemnek számít 
többek között a jogi aktus célja és tartalma”.5 A helytelen jogalap megválasztása tehát 
elegendő indok lehet a szóban forgó jogi aktus megsemmisítésére. Ebben az összefüggésben a 
helyes jogalap meghatározása szempontjából nem bír jelentőséggel valamely intézmény azon 
kívánsága, hogy aktívabban részt vegyen az adott jogi aktus elfogadásában, sem a jogi aktus 
elfogadásának körülményei vagy az adott jogi aktus által érintett területen egyéb tekintetben 
végzett munka.6 

Ha a jogi aktus vizsgálatából az derül ki, hogy az kettős célkitűzést követ, vagy két 
összetevőből áll, és ezek egyike elsődlegesként vagy döntő jellegűként azonosítható, míg a 
másik csak járulékos jellegű, a jogi aktust egyetlen jogalapra, azaz az elsődleges, illetve döntő 
jellegű célkitűzés vagy összetevő által megkövetelt jogalapra kell helyezni.7 

IV – A javasolt intézkedés célja és tartalma

A Parlamenttel 2019. december 4-én közölt átfogó kompromisszumos csomagban rögzítettek 
szerint a FADO-rendelet célja, hogy hozzájáruljon az okmányokkal és a személyazonossággal 
való visszaélés elleni küzdelemhez azzal, hogy lehetővé teszi az információmegosztást az 
illetékes nemzeti hatóságok között az eredeti és a hamis okmányokban található biztonsági 
jellemzőkre és a potenciális hamisítási jellemzőkre vonatkozóan, illetve eredeti okmányok 
tekintetében a nyilvánosság számára is (1. cikk). 

Az átfogó kompromisszumos csomag (1) preambulumbekezdése rögzíti, hogy a FADO-
rendszer célja, hogy megkönnyítse az eredeti okmányokra és az ismert hamisítási 
módszerekre vonatkozó információcserét az uniós tagállamok hatóságai között az eredeti és a 
hamis okmányokra vonatkozó információk elektronikus tárolása, gyors cseréje és validálása 
révén. Mivel azonban a rendszer irányítása elavult, ahhoz, hogy továbbra is meg tudjon felelni 
rendeltetésének, a 98/700/IB együttes fellépést hatályon kívül kell helyezni és egy új 
eszközzel kell felváltani ((2) preambulumbekezdés). A (4) preambulumbekezdés szerint a 
hamis okmányok elleni küzdelem a rendőrségi együttműködés területéhez tartozik, mivel a 
hamis okmányok többcélú bűnelkövetési eszközként szolgálnak, amelyek ismételten 
felhasználhatók különböző bűncselekmények – ideértve a pénzmosást és a terrorizmust is – 
elkövetésének az elősegítésére. A javasolt FADO-rendelet ezért hozzájárul a schengeni térség 

4 2/00. sz. vélemény, ECLI:EU:C:2001:664, 5. pont.
5 Bizottság kontra EDF és társai ítélet, C-411/06 P., EU:C:2009:518., 45. pont, valamint az ott hivatkozott 
ítélkezési gyakorlat. Lásd még: Bizottság kontra EDF és társai ítélet, C-130/10 P., EU:C:2012:472., 42. pont, 
valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.
6 Bizottság kontra Tanács ítélet, C-269/97., ECLI:EU:C:2000:183, 44. pont.
7 Bizottság kontra Tanács ítélet, C-137/12., EU:C:2013:675, 53. pont; Bizottság kontra EDF és társai ítélet, C-
411/06 P., EU:C:2009:518., 46. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat; Parlament kontra Tanács 
ítélet, C 490/10., EU:C:2012:525, 45. pont; Parlament kontra Tanács ítélet, C 155/07., EU:C:2008:605, 34. pont.
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magas szintű biztonságának fenntartásához, és fontos eszköznek minősül az európai uniós 
keretbe beépülő schengeni vívmányok rendelkezéseinek alkalmazásában azáltal, hogy 
segítséget nyújt a rendőrség, a határőrség, a vámhatóságok és egyéb tagállami bűnüldöző 
hatóságok számára az okmányokkal való visszaélések elleni küzdelemhez ((5) 
preambulumbekezdés). Ennek tükrében az okmányokkal való visszaélések területéért felelős 
illetékes tagállami hatóságok és az egyéb érintett nemzeti hatóságok számára igényeiktől 
függően különböző szintű hozzáférést kell biztosítani a FADO-hoz, a szükséges ismeret elve 
alapján ((11) preambulumbekezdés). 

Tartalmi szempontból a 2. cikk – és az azt alátámasztó (8) preambulumbekezdés – 
megállapítja a javasolt rendelet hatályát és a FADO hatálya alá tartozó hivatalos okmányok 
típusait, valamint az ilyen okmányokra és hamisított változataikra vonatkozó olyan 
információkat, amelyeket az Európai Unió tagállamainak rendelkezésre kell bocsátaniuk, így 
például az eredeti és a hamis okmányokra vonatkozó információkat és képeket, a hamisítási 
technikákra vonatkozó információkat és az eredeti okmányok biztonsági jellemzőire 
vonatkozó információkat. Az átfogó kompromisszumos csomag tervezetének 3. cikke úgy 
rendelkezik, hogy a FADO-rendszer kezelésével az (EU) 2019/1896 rendelet (az az Európai 
Határ- és Parti Őrségről szóló rendelet) 79. cikke alapján létrehozott Ügynökséget bízzák 
meg. A 4. és az 5. cikk a FADO-rendszer résztvevőinek különböző hozzáférési jogairól szól, 
valamint a személyes adatok Ügynökség általi kezeléséről. A 6.,7. és 8. cikk végrehajtási és 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok Bizottság általi elfogadásának lehetőségéről 
rendelkezik. Végezetül a 9. és 10. cikk hatályon kívül helyező és átmeneti rendelkezéseket, 
valamint a javasolt rendelet hatálybalépésére vonatkozó információkat tartalmaz. 

V – A megfelelő jogalap megvizsgálása és meghatározása

A FADO-rendszer létrehozása érdekében a társjogalkotók által ideiglenesen elfogadott szöveg 
az EUMSZ 87. cikke (2) bekezdésének a) pontján alapul, amely a rendőrségi 
együttműködésről szóló 5. fejezetbe tartozik, és előírja, hogy az Európai Parlament és a 
Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapíthat meg többek között a 
releváns információk összegyűjtésére, tárolására, feldolgozására, elemzésére és cseréjére 
vonatkozóan a tagállamok valamennyi illetékes hatóságára kiterjedő rendőrségi 
együttműködés keretében. Ezért az EUMSZ 87. cikke (2) bekezdésének a) pontját tekintették 
megfelelő jogalapnak az illetékes nemzeti bűnüldöző hatóságok FADO-rendszerhez való 
hozzáférésének biztosításához. 

A javaslat céljára és tartalmára tekintettel, amely a tagállamok, az Európai Unió, harmadik 
országok, területi entitások, nemzetközi szervezetek és a nemzetközi jog hatálya alá tartozó 
egyéb szervezetek által kiállított eredeti okmányokra és azok hamisítására vonatkozó 
információkat tartalmazó európai képarchiváló rendszer létrehozására irányul, úgy tűnik, hogy 
a FADO-rendelet tervezetének fő célja a csalás bűncselekménye elleni küzdelem a hamis és 
eredeti okmányokra vonatkozó információk cseréje révén. A FADO-rendszer megkönnyítené 
az eredeti okmányokra és az ismert hamisítási módszerekre vonatkozó információcserét az 
uniós tagállamok hatóságai között, továbbá lehetővé tenné az eredeti és a hamis okmányokra 
vonatkozó információk elektronikus tárolását, gyors cseréjét és validálását abból a célból, 
hogy segítséget nyújtson a rendőrség, a határőrség, a vámhatóságok és egyéb tagállami 
bűnüldöző hatóságok számára az okmányokkal való visszaélések elleni küzdelemhez, ezáltal 
hozzájárulva a schengeni térség magas szintű biztonságának fenntartásához. 
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VI – Következtetés és ajánlás

2020. január 9-i ülésén a Jogi Bizottság 21 szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodással8 tehát úgy határozott, hogy ajánlja, hogy a hamis és eredeti okmányok online 
(FADO) rendszeréről és a 98/700/IB együttes fellépés hatályon kívül helyezéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat megfelelő jogalapja az EUMSZ 87. 
cikke (2) bekezdésének a) pontja.

Kérem, Elnök Úr, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Lucy Nethsingha

(Az összes nyelvi változatot érinti.)

8 A zárószavazáson jelen voltak: Lucy Nethsingha (elnök), Marion Walsmann (alelnök), Ibán García Del Blanco 
(alelnök), Raffaele Stancanelli (alelnök), Franco Roberti (vélemény előadója), 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, Tóth Edina (Szájer József nevében, a 209. cikk (7) bekezdése értelmében), Bettina Vollath és Axel 
Voss.


