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Gerb. pirmininke,

2019 m. lapkričio 19 d. laišku1, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 40 straipsnio 
2 punktu, paprašėte Teisės reikalų komiteto įvertinti, ar viso kompromisinio dokumentų 
rinkinio dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Klastotų ir autentiškų dokumentų 
internete (FADO) sistemos, kuriuo panaikinami Bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR, 
projekto, kurį Taryba Parlamentui perdavė 2019 m. gruodžio 4 d., teisinis pagrindas yra 
tinkamas.

Komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2020 m. sausio 9 d. posėdyje.

I. Bendra informacija

2019 m. lapkričio 13 d. teisės aktų leidėjai, vadovaudamiesi SESV 77 straipsnio 2 dalies b ir d 
punktais ir SESV 79 straipsnio 2 dalies c punktu, priėmė pasiūlymą dėl Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos pajėgų (EBCG) – Reglamentą (ES) 2019/1896. Šis dvigubas teisinis 
pagrindas apima politiką pasienio kontrolės, prieglobsčio ir imigracijos srityje ir įtvirtina 
įprastą teisėkūros procedūrą. EBCG reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias 
įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2002/192/EB2. Taigi, Airija 
nedalyvauja ir priimant EBCG reglamentą ir jis nėra jai privalomas. Jei FADO sistemos 
nuostatos liktų EBCG reglamente, kaip iš pradžių siūlė Komisija, Airija nebegalėtų toliau 
dalyvauti šioje sistemoje. Todėl 2019 m. vasario 20 d. Taryba susitarė dėl įgaliojimų vesti 
derybas su Europos Parlamentu dėl FADO reglamento projekto3. Kaip FADO reglamento 
teisinį pagrindą Taryba pasiūlė naudoti SESV 87 straipsnio 2 dalies a punktą, nes jame 
numatyta įprasta teisėkūros procedūra. 

II. Susiję Sutarties straipsniai

Pasiūlytas teisinis pagrindas dėl FADO reglamento projekto yra 87 straipsnio 2 dalies 
a punktas dėl policijos bendradarbiavimo, kuriame dalyvauja visos valstybių narių 
kompetentingos valdžios institucijos, įskaitant policijos, muitinės ir kitas specializuotas 
teisėsaugos tarnybas, kai tai susiję su nusikalstamų veikų užkardymu, išaiškinimu ir tyrimu. 
Ši nuostata išdėstyta taip:

87 straipsnis
(ES sutarties ex 30 straipsnis)

[…]

2. Taikant 1 dalį, Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą, gali patvirtinti priemones dėl:

a) atitinkamos informacijos rinkimo, kaupimo, apdorojimo, analizavimo ir keitimosi ja;

[…]

1 D 316178/ JURI komiteto nuomonė dėl teisinio pagrindo dėl procedūros 2018/0330B pakeitimo.
2 OL L064, 2002 3 7, p. 20.
3 2019 m. liepos 24 d. Tarybos įgaliojimai vesti derybas su Europos Parlamentu (11479/19).
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III. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika teisinio pagrindo pasirinkimo 
klausimu

Teisingumo Teismas tinkamo teisinio pagrindo klausimą tradiciškai laiko konstitucinės 
svarbos reikalu, užtikrinančiu, kad būtų laikomasi kompetencijos suteikimo principo (ES 
sutarties 5 straipsnis), ir apibrėžiančiu Sąjungos kompetencijos pobūdį ir aprėptį4. Pagal 
nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką „Bendrijos akto teisinis pagrindas turi būti 
parinktas remiantis objektyviais kriterijais, kuriems būtų galima taikyti teisminę kontrolę ir 
kuriems, be kita ko, priskirtinas teisės akto tikslas ir turinys“5. Todėl, pasirinkus netinkamą 
teisinį pagrindą, atitinkamas teisės aktas gali būti panaikintas. Atsižvelgiant į tai, institucijos 
pageidavimas aktyviau dalyvauti priimant konkretų teisės aktą, aplinkybės, kuriomis teisės 
aktas buvo priimtas, ir kiti darbo aspektai, susiję su konkrečiame teisės akte numatytomis 
galimybėmis veikti, neturi reikšmės nustatant teisingą teisinį pagrindą6. 

Jei išnagrinėjus atitinkamą aktą paaiškėja, kad juo siekiama dviejų tikslų arba tikslas turi dvi 
sudedamąsias dalis, ir jei vieną iš šių tikslų arba vieną iš šių dalių galima išskirti kaip 
pagrindinį (pagrindinę) ar dominuojantį (dominuojančią), o kitą tik kaip papildomą, teisės 
aktas turi būti grindžiamas tik vienu teisiniu pagrindu – tuo, kurio reikalauja pagrindinis ar 
dominuojantis tikslas arba pagrindinė ar dominuojanti sudedamoji dalis7. 

4 Nuomonė Nr. 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, 5 punktas.
5 Sprendimo Komisija prieš Parlamentą ir Tarybą byloje C-411/06, EU:C:2009:518, 45 punktas ir jame 
cituojama teismų praktika. Taip pat žr. sprendimo Parlamentas prieš Tarybą byloje C-130/10, EU:C:2012:472, 
42 punktą ir jame cituojamą teismų praktiką.
6 Sprendimo Komisija prieš Tarybą byloje C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, 44 punktas.
7 Sprendimo Komisija prieš Tarybą byloje C-137/12, EU:C:2013:675, 53 punktas; sprendimo Komisija prieš 
Parlamentą ir Tarybą byloje C-411/06, EU:C:2009:518, 46 punktas ir jame cituojama teismų praktika; 
sprendimo Parlamentas prieš Tarybą byloje C-490/10, EU:C:2012:525, 45 punktas; sprendimo Parlamentas 
prieš Tarybą byloje C-155/07, EU:C:2008:605, 34 punktas.
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IV. Siūlomos priemonės tikslas ir turinys

FADO reglamento projekto tikslas, kaip nurodyta bendro kompromisinio dokumentų rinkinio 
projekte, kuris Parlamentui perduotas 2019 m. gruodžio 4 d., yra siekis sukurti sistemą, kuria 
būtų prisidedama prie kovos su dokumentų ir tapatybės klastojimu, sudarant galimybes 
kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms keistis informacija apie apsaugos 
priemones ir galimos klastotės požymius autentiškuose ir suklastotuose dokumentuose, taip 
pat teikti plačiajai visuomenei informaciją apie autentiškus dokumentus (1 straipsnis). 

Bendro kompromisinio dokumentų rinkinio projekto 1 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, 
kad FADO sistema turėtų sudaryti geresnes galimybes ES valstybių narių valdžios 
institucijoms keistis informacija apie autentiškus dokumentus arba žinomus klastojimo 
metodus, nes bus užtikrinamas elektroninis saugojimas, spartus keitimasis informacija apie 
autentiškus ir suklastotus dokumentus ir jos patvirtinimas. Tačiau, kadangi sistemos valdymo 
būdas pasenęs, kad FADO toliau atitiktų savo tikslus, reikėtų panaikinti Bendruosius 
veiksmus Nr. 98/700/TVR ir juos pakeisti nauju teisės aktu (2 konstatuojamoji dalis). 
Remiantis 4 konstatuojamąja dalimi, kova su suklastotais dokumentais yra policijos 
bendradarbiavimo sritis, nes suklastoti dokumentai yra daugiafunkcinė nusikalstamos veikos 
priemonė, kuri gali būti nuolat naudojama įvairiai nusikalstamai veiklai, įskaitant pinigų 
plovimą ir terorizmą, vykdyti. Todėl pasiūlymu dėl FADO reglamento padedama išlaikyti 
aukštą saugumo lygį Šengeno erdvėje ir taikyti į Europos Sąjungos sistemą integruotas 
Šengeno acquis nuostatas, remiant valstybių narių policijos, sienos apsaugos tarnybų, 
muitinių ir kitų teisėsaugos institucijų kovą su dokumentų klastojimu (5 konstatuojamoji 
dalis). Esant tokioms aplinkybėms, už dokumentų klastojimo sritį atsakingos kompetentingos 
valstybių narių valdžios institucijos ir kitos atitinkamos nacionalinės institucijos turėtų gauti 
skirtingo lygmens (priklausomai nuo jų poreikių turėti informacijos) prieigą prie FADO 
(11 konstatuojamoji dalis). 

Turinio požiūriu 2 straipsnis paremtas 8 konstatuojamąja dalimi ir nustatyta pasiūlyto 
reglamento taikymo sritis ir į FADO sistemą įtrauktų oficialių dokumentų rūšys, taip pat 
informacija apie šiuos dokumentus ir jų klastotes, šią informaciją, pavyzdžiui, informaciją 
apie autentiškus ir suklastotus dokumentus ir jų atvaizdus, informaciją apie klastojimo būdus 
ir informaciją apie autentiškų dokumentų saugumo savybes, turėtų teikti valstybės narės arba 
Europos Sąjunga. Bendro kompromisinio dokumentų rinkinio projekto 3 straipsnyje nurodyta, 
kad FADO sistemos valdymas yra patikimas agentūrai, įsteigtai pagal Reglamento (ES) 
2019/1896 (EBCG reglamentas) 79 straipsnį. 4 ir 5 straipsniai susiję su įvairiomis skirtingų 
subjektų prieigos prie FADO teisėmis, taip pat atitinkamai su Agentūros vykdomu asmens 
duomenų tvarkymu. 6, 7 ir 8 straipsniai susiję su galimybe Komisijai priimti įgyvendinimo ir 
deleguotuosius aktus. Galiausiai, 9 ir 10 straipsniuose pateiktos panaikinimo ir pereinamojo 
laikotarpio nuostatos, taip pat informacija apie pasiūlyto reglamento įsigaliojimą. 

V. Analizė ir tinkamo teisinio pagrindo nustatymas

Tekstas, dėl kurio preliminariai susitarė teisės aktų leidėjai FADO sistemos įsteigimo 
klausimu, pagrįstas SESV 87 straipsnio 2 dalies a punktu, kuris patenka į 5 skyriuje aptariamą 
policijos bendradarbiavimo sritį ir pagal kurį nustatyta, kad Europos Parlamentas ir Taryba, 
spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, gali patvirtinti priemones dėl atitinkamos 
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informacijos rinkimo, kaupimo, apdorojimo, analizavimo ir keitimosi ja vykstant policijos 
bendradarbiavimui, kuriame dalyvauja visos kompetentingos valstybių narių valdžios 
institucijos. Todėl SESV 87 straipsnio 2 dalies a punktas laikytas tinkamu teisinis pagrindu, 
kuriuo remiantis nacionalinėms teisėsaugos institucijoms galima suteikti prieigą prie FADO 
sistemos. 

Atsižvelgiant į pasiūlymo tikslą ir turinį, kuriuo siekiama įsteigti Europos archyvavimo 
sistemą, kurioje būtų saugoma informacija apie autentiškus valstybių narių, Europos 
Sąjungos, trečiųjų šalių, teritorinių vienetų, tarptautinių organizacijų ir kitų tarptautinės teisės 
subjektų išduotus dokumentus ir jų klastotes, atrodo, kad pagrindinis FADO reglamento 
projekto tikslas yra kova su klastojimu – nusikalstama veika, keičiantis informacija apie 
suklastotus ir autentiškus dokumentus. Ši sistema padės ES valstybių narių valdžios 
institucijoms paprasčiau keistis informacija apie autentiškus dokumentus arba žinomus 
klastojimo metodus, nes bus užtikrinamas elektroninis saugojimas, spartus keitimasis 
informacija apie autentiškus ir suklastotus dokumentus ir jos patvirtinimas, taip siekiant 
padėti išlaikyti aukštą saugumo lygį Šengeno erdvėje, nes ja remiama valstybių narių 
policijos, sienos apsaugos tarnybų, muitinių ir kitų teisėsaugos institucijų kova su dokumentų 
klastojimu. 

VI. Išvada ir rekomendacija

2020 m. sausio 9 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas atitinkamai, 21 nariui balsavus už, 
niekam nebalsavus prieš ir vienam nariui susilaikius8, nusprendė rekomenduoti nustatyti 
teisinį Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Klastotų ir autentiškų dokumentų 
internete (FADO) sistemos, kuriuo panaikinami Bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR, projekto 
pagrindą – SESV 87 straipsnio 2 dalies a punktą.

Pagarbiai

Lucy Nethsingha

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.)

8 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Lucy Nethsingha (pirmininkė), Marion Walsmann (pirmininkės pavaduotoja), 
Ibán García Del Blanco (pirmininkės pavaduotojas), Raffaele Stancanelli (pirmininkės pavaduotojas), Franco 
Roberti (nuomonės referentas), 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 (pavadavo Józsefą Szájerį pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 209 straipsnio 7 dalį), Bettina Vollath ir Axel Voss.


