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v liste z 19. novembra 20191 ste v súlade s článkom 40 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali 
Výbor pre právne veci, aby posúdil, či je právny základ návrhu celkového kompromisného 
balíka týkajúceho sa návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o systéme pre falošné 
a pravé doklady online, ktorým sa zrušuje jednotná akcia č. 98/700/SVV, v podobe, v ktorej 
ho Rada predložila Európskemu parlamentu 4. decembra 2019, vhodný.

Výbor uvedenú otázku preskúmal na svojej schôdzi 9. januára 2020.

I – Kontext

Spoluzákonodarcovia prijali 13. novembra 2019 návrh o európskej pohraničnej a pobrežnej 
stráži (EBCG) ako nariadenie (EÚ) 2019/1896 na základe článku 77 ods. 2 písm. b) a d) 
ZFEÚ a článku 79 ods. 2 písm. c) ZFEÚ. Tento dvojitý právny základ zahŕňa politiky 
vzťahujúce sa na hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo a stanovuje sa ním riadny 
legislatívny postup. Nariadenie o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži predstavuje vývoj 
ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím 
Rady 2002/192/ES.2 Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí a nie je ním viazané. Ak by 
ustanovenie o systéme FADO online zostalo aj naďalej súčasťou nariadenia o EBCG, ako to 
pôvodne navrhovala Komisia, Írsko by sa nemohlo ďalej zúčastňovať na systéme. V dôsledku 
toho Rada 20. februára 2019 schválila mandát na samostatné rokovania s Európskym 
parlamentom o návrhu nariadenia o systéme FADO.3 Rada navrhla ako právny základ 
nariadenia o systéme FADO článok 87 ods. 2 písm. a) ZFEÚ, ktorým sa stanovuje riadny 
legislatívny postup. 

II – Príslušné články zmlúv

Ako právny základ návrhu nariadenia o systéme pre falošné a pravé doklady online bol 
navrhnutý článok 87 ods. 2 písm. a) o policajnej spolupráci, do ktorej sú zapojené všetky 
príslušné orgány členských štátov vrátane policajných, colných a iných orgánov 
presadzujúcich výkon práva, ktoré sa špecializujú v oblastiach predchádzania trestným činom 
alebo ich odhaľovania a vyšetrovania. Ustanovenie znie takto:

Článok 87
(pôvodný článok 30 ZEÚ)

[…]

2. Na účely odseku 1 môžu Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym 
postupom ustanoviť opatrenia, ktoré sa týkajú:

a) zhromažďovania, uchovávania, spracúvania, analýzy a výmeny príslušných informácií;

[…]

III – Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie o výbere právneho základu

1 D 316178/stanovisko výboru JURI k zmene právneho základu v súvislosti s postupom 2018/0330B.
2 Ú. v. EÚ L 190, 7.3.2002, s. 20.
3 Mandát Rady na rokovania s Európskym parlamentom, 11479/19 z 24. júla 2019.
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Súdny dvor tradične považuje otázku vhodného právneho základu za otázku ústavného 
významu, ktorá zaručuje dodržiavanie zásady zverených právomocí (článok 5 ZEÚ) a určuje 
charakter a rozsah právomoci Únie.4 Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora „voľba 
právneho základu aktu Spoločenstva musí byť založená na objektívnych prvkoch, ktoré môžu 
byť súdne preskúmané a medzi ktoré patria najmä cieľ a obsah aktu“.5 Voľba nesprávneho 
právneho základu môže byť preto dôvodom na zrušenie príslušného aktu. Želanie inštitúcie 
aktívnejšie sa zúčastňovať na prijatí daného opatrenia, ako aj okolnosti, za ktorých bolo akt 
prijatý, sú v tejto súvislosti nepodstatné rovnako ako doterajšia práca na iných aspektoch 
v rámci rozsahu pôsobnosti daného opatrenia z hľadiska určenia správneho právneho 
základu.6 

Ak preskúmanie dotknutého aktu preukáže, že sleduje dvojaký cieľ alebo že obsahuje dve 
zložky, a ak jeden z týchto cieľov alebo jednu z týchto zložiek možno označiť za hlavný cieľ 
alebo hlavnú zložku, zatiaľ čo druhá je iba doplňujúcim cieľom alebo doplňujúcou zložkou, 
musí byť akt založený na jedinom právnom základe, a to na tom, ktorý si vyžaduje tento 
hlavný alebo prevažujúci cieľ alebo zložka.7 

4 Stanovisko 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, bod 5.
5 Rozsudok vo veci Komisia/Parlament a Rada, C-411/06, EU:C:2009:518, bod 45 a citovaná judikatúra. Pozri 
tiež rozsudok vo veci Parlament/Rada, C-130/10, EU:C:2012:472, bod 42 a tam citovanú judikatúru.
6 Rozsudok vo veci Komisia/Rada, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, bod 44.
7 Rozsudok vo veci Komisia/Rada, C-137/12, EU:C:2013:675, bod 53; Komisia/Parlament a Rada, C-411/06, 
EU:C:2009:518, bod 46 a citovaná judikatúra; vo veci Parlament/Rada, C-490/10, EU:C:2012:525, bod 45; vo 
veci Parlament/Rada, C-155/07, EU:C:2008:605, bod 34.
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IV – Cieľ a obsah navrhnutého opatrenia

Cieľom návrhu nariadenia o systéme pre falošné a pravé doklady online, ako sa stanovuje 
v návrhu celkového kompromisného balíka, ktorý bol oznámený Európskemu parlamentu 
4. decembra 2019, je zaviesť systém, ktorý by prispel k boju proti podvodom v oblasti 
dokladov a podvodom s osobnými údajmi tým, že umožní výmenu informácií o ochranných 
prvkoch a možných charakteristických znakoch podvodov na pravých a falošných dokladoch 
medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ako aj poskytovanie informácií o pravých 
dokladoch širokej verejnosti (článok 1). 

V odôvodnení 1 návrhu celkového kompromisného balíka sa uvádza, že systém FADO by 
mal uľahčovať výmenu informácií o pravých dokladoch a známych metódach falšovania 
medzi orgánmi členských štátov EÚ, a to najmä prostredníctvom zabezpečenia elektronického 
uchovávania, rýchlej výmeny a overovania informácií o pravých a falošných dokladoch. 
Riadenie systému je však zastarané a na to, aby mohol systém FADO naďalej plniť svoje 
ciele, by sa jednotná akcia 98/700/SVV mala zrušiť a nahradiť novým nástrojom 
(odôvodnenie 2). Podľa odôvodnenia 4 je boj proti falošným dokladom oblasťou, na ktorú sa 
vzťahuje policajná spolupráca, keďže falošné doklady predstavujú viacúčelový nástroj na 
páchanie trestnej činnosti, ktorý možno opakovane použiť na vykonávanie rôznej trestnej 
činnosti vrátane prania špinavých peňazí a terorizmu. Navrhované nariadenie o systéme 
FADO by preto prispelo k udržiavaniu vysokej úrovne bezpečnosti v schengenskom priestore 
a k uplatňovaniu ustanovení schengenského acquis začlenených do rámca Európskej únie, 
a to prostredníctvom podpory boja proti podvodom v oblasti dokladov zo strany polície, 
pohraničnej stráže, colných a iných orgánov členských štátov presadzujúcich výkon práva 
(odôvodnenie 5). Na základe týchto skutočností by sa mal orgánom členských štátov, ktoré sa 
zaoberajú podvodmi v oblasti dokladov, a iným príslušným vnútroštátnym orgánom 
poskytnúť prístup k systému pre falošné a pravé doklady online s rôznymi úrovňami prístupu 
v závislosti od ich požiadaviek vychádzajúcich zo zásady „potreba poznať“ (odôvodnenie 11). 

Po obsahovej stránke sa v článku 2, podporenom odôvodnením 8, stanovuje rozsah 
pôsobnosti navrhovaného nariadenia a typy úradných dokladov, na ktoré sa vzťahuje systém 
pre falošné a pravé doklady online, ako aj informácie týkajúce sa týchto dokladov a ich 
falšovania, ktoré by mali členské štáty alebo Európska únia zverejniť, ako sú informácie 
a vyobrazenia pravých a falošných dokladov, informácie o technikách falšovania 
a o bezpečnostných prvkoch na pravých dokladoch. V článku 3 návrhu celkového 
kompromisného balíka sa stanovuje, že riadenie systému FADO prevezme agentúra zriadená 
podľa článku 79 nariadenia 2019/1896 (nariadenie o európskej pohraničnej a pobrežnej 
stráži). Články 4 a 5 sa týkajú rôznych prístupových práv jednotlivých subjektov k systému 
FADO a zároveň spracúvania osobných údajov agentúrou. Články 6, 7 a 8 sa týkajú 
vykonávacích a delegovaných aktov, ktoré má Komisia možnosť prijať. Články 9 a 10 
napokon obsahujú ustanovenia o zrušení a prechodné ustanovenia, ako aj informácie 
o nadobudnutí účinnosti navrhovaného nariadenia. 

V – Analýza a stanovenie vhodného právneho základu

Text, na ktorom sa spoluzákonodarcovia predbežne dohodli, pokiaľ ide o zavedenie systému 
FADO, vychádza z článku 87 ods. 2 písm. a) ZFEÚ, ktorý patrí do kapitoly 5 o policajnej 
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spolupráci a ktorým sa stanovuje, že Európsky parlament a Rada, môžu v súlade s riadnym 
legislatívnym postupom ustanoviť opatrenia týkajúce sa okrem iného zhromažďovania, 
uchovávania, spracúvania, analýzy a výmeny príslušných informácií v rámci policajnej 
spolupráce, do ktorej sú zapojené všetky príslušné orgány členských štátov. Článok 87 ods. 2 
písm. a) ZFEÚ sa preto považuje za vhodný právny základ na umožnenie prístupu 
vnútroštátnych orgánov presadzovania práva do systému FADO. 

Vzhľadom na cieľ a obsah tohto návrhu, na základe ktorého sa má zaviesť európsky systém 
archivácie vyobrazení obsahujúci informácie o pravých dokladoch vydaných členskými 
štátmi, Európskou úniou, tretími krajinami, územnými celkami, medzinárodnými 
organizáciami a inými subjektmi podliehajúcimi medzinárodnému právu, ako aj informácie 
o ich falšovaní, sa zdá, že hlavným cieľom návrhu nariadenia o systéme pre falošné a pravé 
doklady online je boj proti podvodom, ktoré sa považujú za trestný čin, prostredníctvom 
výmeny informácií o falošných a pravých dokladoch. Tento systém by uľahčil výmenu 
informácií o pravých dokladoch a známych metódach falšovania medzi orgánmi členských 
štátov EÚ a zabezpečil by elektronické uchovávanie, rýchlu výmenu a overovanie informácií 
o pravých a falošných dokladoch s cieľom prispieť k zachovaniu vysokej úrovne bezpečnosti 
v schengenskom priestore prostredníctvom podpory boja proti podvodom v oblasti dokladov 
zo strany polície, pohraničnej stráže, colných orgánov a iných orgánov členských štátov 
presadzujúcich výkon práva. 

VI – Záver a odporúčanie

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi, ktorá sa konala 9. januára 2020, rozhodol 21 hlasmi 
za (0 proti, 1 sa zdržal8) odporučiť článok 87 ods. 2 písm. a) ZFEÚ ako vhodný právny základ 
návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o systéme pre falošné a pravé doklady 
online, ktorým sa zrušuje jednotná akcia 98/700/SVV.

S úctou

Lucy Nethsingha

(Týka sa všetkých jazykov.)

8 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Lucy Nethsingha (predsedníčka), Marion Walsmann 
(podpredsedníčka), Ibán García Del Blanco (podpredseda), Raffaele Stancanelli (podpredseda), Franco Roberti 
(spravodajca výboru požiadaného o stanovisko), 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 (za 
Józsefa Szájera v súlade s článkom 209 ods. 7 rokovacieho poriadku), Bettina Vollath a Axel Voss.


