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Godātais priekšsēdētāj!

Ar 2019. gada 19. novembra vēstuli1 Jūs saskaņā ar Reglamenta 40. panta 2. punktu vērsāties 
pie Juridiskās komitejas, lūdzot izvērtēt, vai projekta Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 
par sistēmu “Viltoti un autentiski dokumenti tiešsaistē” (“FADO”) un ar ko atceļ Vienoto 
rīcību Nr. 98/700/JHA, vispārējā kompromisa paketes projektā norādītais juridiskais pamats, 
ko Padome nosūtīja Parlamentam 2019. gada 4. decembrī, ir atbilstīgs.

Komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja 2020. gada 9. janvāra sanāksmē.

I - Vispārīga informācija

2019. gada 13. novembrī abi likumdevēji pieņēma ERKA priekšlikumu kā Regulu (ES) 
2019/1896, pamatojoties uz LESD 77. panta 2. punkta b) un d) apakšpunktu un LESD 79. 
panta 2. punkta c) apakšpunktu. Šis divkāršais juridiskais pamats attiecas uz politiku 
robežpārbaužu, patvēruma un imigrācijas jomā un paredz parasto likumdošanas procedūru. 
Regula par ERKA ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Īrija 
nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK.2 Tādēļ Īrija nepiedalījās ERKA 
regulas pieņemšanā un Īrijai tā nav saistoša. Ja noteikums par FADO paliktu ERKA regulā, kā 
to sākotnēji ierosināja Komisija, Īrija nevarētu turpināt piedalīties sistēmā. Šā iemesla dēļ 
Padome 2019. gada 20. februārī vienojās par pilnvarām atsevišķām sarunām ar Eiropas 
Parlamentu par FADO regulas projektu.3 Par juridisko pamatu FADO regulai Padome 
ierosināja LESD 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu, kurā paredzēta parastā likumdošanas 
procedūra. 

II - Attiecīgie Līguma panti

Ierosinātais juridiskais pamats FADO regulas projektam ir 87. panta 2. punkta a) apakšpunkts 
par policijas sadarbību, kurā iesaistītas visas dalībvalstu kompetentās iestādes, tostarp 
policija, muita un citi specializēti tiesībaizsardzības dienesti saistībā ar noziedzīgu nodarījumu 
novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu. Šis noteikums ir šāds:

87. pants
(bijušais LES 30. pants)

[…]

2. Piemērojot 1. punktu, Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru var noteikt pasākumus par:

(a) attiecīgas informācijas vākšanu, uzglabāšanu, apstrādi, analīzi un apmaiņu,

[…]

III — EST judikatūra par juridiskā pamata izvēli

1 D 316178/ JURI komitejas atzinums par juridiskā pamata maiņu attiecībā uz procedūru 2018/0330B.
2 OV L064, 7.3.2002., 20. lpp.
3 Padomes pilnvaras sarunām ar Eiropas Parlamentu, 11479/19, 2019. gada 24. jūlijā.
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Jautājumu par atbilstīgu juridisko pamatu Tiesa tradicionāli ir uzskatījusi par konstitucionālas 
nozīmes jautājumu, kas nodrošina kompetences piešķiršanas principa (LES 5. pants) 
ievērošanu un nosaka Savienības kompetences būtību un darbības jomu.4 Ar Tiesas judikatūru 
ir iedibināts, ka “Kopienas tiesību akta juridiskā pamata izvēle ir jābalsta uz objektīviem 
faktoriem, kurus Tiesa var pārbaudīt, — tostarp uz tiesību akta mērķi un saturu”.5 Tāpēc 
nepareiza juridiskā pamata izvēle var būt par iemeslu attiecīgā akta atcelšanai. Šajā sakarībā 
iestādes vēlme aktīvāk piedalīties attiecīgā tiesību akta pieņemšanā, apstākļi, kādos tiesību 
akts ir pieņemts, kā arī darbs, kas tiesību akta darbības jomā ir paveikts citos aspektos, nav 
nozīmīgi no pareizā juridiskā pamata noteikšanas viedokļa.6 

Ja tiesību akta pārbaudē tiek atklāts, ka tam ir divi mērķi vai divas sastāvdaļas, un ja vienu no 
tiem var atzīt par galveno vai izšķirošo, bet otram ir tikai palīgraksturs, tad šis tiesību akts ir 
jāpamato tikai ar vienu juridisko pamatu, proti, ar to, ar ko ir saistīts galvenais vai izšķirošais 
mērķis vai sastāvdaļa.7 

4 Atzinums 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, 5. punkts.
5 Spriedums lietā C-411/06, Komisija/Parlaments un Padome, EU:C:2009:518, 45. punkts un tajā minētā 
judikatūra. Skatīt arī C-130/10, Parlaments/Padome, EU:C:2012:472, 42. punkts un tajā minētā judikatūra;
6 Spriedums lietā C-269/97, Komisija/Padome, ECLI:EU:C:2000:183, 44. punkts.
7 Spriedums lietā C-137/12, Komisija/Padome, ECLI:EU:C:2013:675, 53. punkts; lietā C-411/06 
Komisija/Parlaments un Padome, EU:C:2009:518, 46. punkts un tajā minētā judikatūra; lietā C-490/10, 
Parlaments/Padome, ECLI:EU:C:2012.525, 45. punkts. lietā C-155/07, Parlaments/Padome, 
ECLI:EU:C:2008:605, 34. punkts.
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IV - Tiesību akta priekšlikuma mērķis un saturs

FADO regulas projekta mērķis, kā teikts vispārējās kompromisa paketes projektā, kas 
2019. gada 4. decembrī tika paziņots Parlamentam, ir izveidot tādu sistēmu, kas palīdzētu cīņā 
pret dokumentu un identitātes viltošanu, ļaujot valstu kompetento iestāžu starpā dalīties 
informācijā par aizsardzības elementiem un iespējamām viltošanas pazīmēm autentiskos un 
viltotos dokumentos un ar plašu sabiedrību — par autentiskiem dokumentiem (1. pants). 

Vispārējās kompromisa paketes projekta 1. apsvērumā ir noteikts, ka FADO sistēmai būtu 
jāveicina informācijas apmaiņa starp ES dalībvalstu iestādēm par autentiskiem dokumentiem 
un zināmām viltošanas metodēm, paredzot informācijas par autentiskiem un viltotiem 
dokumentiem elektronisku uzglabāšanu, ātru apmaiņu un validēšanu. Tomēr, tā kā sistēmas 
pārvaldība ir novecojusi, lai FADO turpinātu sasniegt savus mērķus, Vienotā rīcība 
98/700/JHA būtu jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu instrumentu (2. apsvērums). Saskaņā ar 
4. apsvērumu cīņa pret viltotiem dokumentiem ir joma, uz ko attiecas policijas sadarbība, jo 
viltoti dokumenti ir daudzfunkcionāls noziedzības līdzeklis, ko var atkārtoti izmantot, lai 
sekmētu dažādas noziedzīgas darbības, tostarp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un 
terorismu. Tādēļ ierosinātā FADO regula palīdz uzturēt augstu drošības līmeni Šengenas zonā 
un piemērot Šengenas acquis noteikumus, kas integrēti Eiropas Savienības sistēmā, atbalstot c 
dalībvalstu policijas, robežsardzes, muitas un citu tiesībaizsardzības iestāžu cīņu pret 
dokumentu viltošanu (5. apsvērums). Ņemot vērā iepriekš minēto, dalībvalstu iestādēm, kas ir 
kompetentas dokumentu viltošanas jomā, un citām attiecīgām valsts iestādēm būtu 
jānodrošina piekļuve FADO ar dažādiem piekļuves līmeņiem atkarībā no to prasībām, 
pamatojoties uz “vajadzības pēc informācijas” principu (11. apsvērums). 

Satura ziņā 2. pants, ko atbalsta 8. apsvērums, nosaka ierosinātās regulas darbības jomu un 
oficiālo dokumentu veidus, uz kuriem attiecas FADO, kā arī informāciju par šiem 
dokumentiem un to viltojumiem, kas dalībvalstīm vai Eiropas Savienībai būtu jādara 
pieejama, piemēram, informāciju un autentisku un viltotu dokumentu attēlus, informāciju par 
viltošanas paņēmieniem un informāciju par autentisku dokumentu drošības elementiem. 
Vispārējās kompromisa paketes projekta 3. pantā ir paredzēts, ka FADO sistēmas pārvaldība 
ir uzticēta Aģentūrai, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2019/1896 (ERKA regula) 
79. pantu. Projekta 4. un 5. pants attiecas uz dažādu subjektu atšķirīgajām piekļuves tiesībām 
FADO, kā arī uz personas datu apstrādi, ko veic Aģentūra. Projekta 6., 7. un 8. pants attiecas 
uz iespēju Komisijai pieņemt īstenošanas un deleģētos aktus. Visbeidzot, 9. un 10. pantā ir 
ietverti atcelšanas un pārejas noteikumi, kā arī informācija par ierosinātās regulas stāšanos 
spēkā. 

V - Atbilstīga juridiskā pamata analīze un noteikšana

Teksts, par kuru abi likumdevēji provizoriski vienojās attiecībā uz FADO sistēmas izveidi, 
pamatojas uz LESD 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu, uz kuru attiecas 5. nodaļa par 
policijas sadarbību un kurā paredzēts, ka Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru cita starpā var noteikt pasākumus attiecībā uz attiecīgās informācijas 
vākšanu, glabāšanu, apstrādi, analīzi un apmaiņu saistībā ar policijas sadarbību, kurā 
iesaistītas visas dalībvalstu kompetentās iestādes. Tādēļ LESD 87. panta 2. punkta 
a) apakšpunkts tiek uzskatīts par atbilstīgu juridisko pamatu, lai dalībvalstu tiesībaizsardzības 
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iestādēm atļautu piekļūt FADO sistēmai. 

Ņemot vērā priekšlikuma mērķi un saturu, kura mērķis ir izveidot Eiropas attēlu arhivēšanas 
sistēmu, kurā būtu informācija par autentiskiem dokumentiem, ko izdevušas dalībvalstis, 
Eiropas Savienība, trešās valstis, teritoriālās vienības, starptautiskās organizācijas un citas 
vienības, uz kurām attiecas starptautiskās tiesības, un par šo dokumentu viltošanu, — no tā 
izriet, ka FADO regulas projekta galvenais mērķis ir cīņa pret krāpšanu, kas ir noziedzīgs 
nodarījums, apmainoties ar informāciju par viltotiem un autentiskiem dokumentiem. Sistēma 
atvieglotu informācijas apmaiņu starp ES dalībvalstu iestādēm par autentiskiem dokumentiem 
un zināmām viltošanas metodēm, kā arī nodrošinātu informācijas par autentiskiem un 
viltotiem dokumentiem elektronisku uzglabāšanu, ātru apmaiņu un validēšanu, lai palīdzētu 
uzturēt augstu drošības līmeni Šengenas zonā, atbalstot dalībvalstu policijas, robežsardzes, 
muitas un citu tiesībaizsardzības iestāžu cīņu pret dokumentu viltošanu. 

VI - Secinājums un ieteikums

Juridiskā komiteja 2020. gada 9. janvāra sanāksmē ar 21 balsi “par”, nevienu “pret” un 1 
atturoties8, attiecīgi nolēma ieteikt, ka atbilstīgais juridiskais pamats projektam Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par sistēmu “Viltoti un autentiski dokumenti tiešsaistē” 
(“FADO”) un ar ko atceļ Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA, ir LESD 87. panta 2. punkta 
a) apakšpunkts.

Ar cieņu

Lucy Nethsingha

(Attiecas uz tekstu visās valodās.)

8 Galīgajā balsošanā piedalījās: Lucy Nethsingha (priekšsēdētāja), Marion Walsmann (priekšsēdētājas vietniece), 
Ibán García Del Blanco (priekšsēdētājas vietnieks), Raffaele Stancanelli (priekšsēdētājas vietnieks), Franco 
Roberti (atzinuma sagatavotājs), 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 Szájer aizstājēja saskaņā ar 
Reglamenta 209. panta 7. punktu), Bettina Vollath un Axel Voss.


