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V pismu z dne 19. novembra 20191 ste v skladu s členom 40(2) Poslovnika Odbor za pravne 
zadeve zaprosili za mnenje, ali je pravna podlaga osnutka splošnega kompromisnega svežnja 
za osnutek uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu lažnih in pravih dokumentov na 
spletu (FADO) in razveljavitvi Skupnega ukrepa 98/700/PNZ, ki ga je Svet 4. decembra 2019 
posredoval Parlamentu, primerna.

Odbor je omenjeno vprašanje obravnaval na seji dne 9. januarja 2020.

I – Ozadje

Sozakonodajalca sta 13. novembra 2019 sprejela predlog o evropski mejni in obalni straži kot 
Uredbo (EU) 2019/1896 na podlagi člena 77(2)(b) in (d) PDEU in člena 79(2)(c) PDEU. Ta 
dvojna pravna podlaga zajema ukrepe mejne kontrole, azila in priseljevanja ter za uporabo 
določa redni zakonodajni postopek. Ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega 
pravnega reda, pri katerem Irska v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES ne sodeluje.2 Irska 
zato ni sodelovala pri sprejetju te uredbe, ki zanjo ni zavezujoča. Če bi določba o sistemu 
FADO ostala v uredbi o evropski mejni in obalni straži, kot je prvotno predlagala Komisija, 
Irska ne bi mogla še naprej sodelovati v sistemu. Zato je Svet 20. februarja 2019 sprejel 
mandat za ločena pogajanja z Evropskim parlamentom o osnutku uredbe o sistemu FADO.3 
Svet je kot pravno podlago za uredbo o sistemu FADO predlagal člen 87(2)(a) PDEU, ki 
določa uporabo rednega zakonodajnega postopka. 

II – Ustrezni členi Pogodbe

Predlagana pravna podlaga za osnutek uredbe o sistemu FADO je člen 87(2)(a) o policijskem 
sodelovanju, ki vključuje vse pristojne organe držav članic, vključno s policijo, carino in 
drugimi specializiranimi službami kazenskega pregona, v zvezi s preprečevanjem, 
odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj. Določba se glasi:

Člen 87
(prejšnji člen 30 PEU)

[…]

2. Za namene iz odstavka 1 lahko Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem 
postopku določita ukrepe glede:

(a) zbiranja, hrambe, obdelave, analize in izmenjave ustreznih informacij;

[…]

III – Sodna praksa Sodišča Evropske unije glede izbire pravne podlage

Sodišče je na vprašanje ustrezne pravne podlage vedno gledalo kot na vprašanje 
ustavnopravnega pomena, ki zagotavlja skladnost z načelom prenosa pristojnosti (člen 5 

1 D 316178 / mnenje odbora JURI o spremembi pravne podlage v zvezi s postopkom 
2018/0330B.

2 UL L 64, 7.3.2002, str. 20.
3 Mandat Sveta za pogajanja z Evropskim parlamentom 11479/19 z dne 24. julija 2019.
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Pogodbe o Evropski uniji (PEU)) in določa naravo in področje pristojnosti Unije.4 V skladu z 
ustaljeno sodno prakso Sodišča „mora izbira pravne podlage akta Skupnosti temeljiti na 
objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče sodno preveriti, kar zlasti velja za cilj in vsebino 
ukrepa“.5 Izbira nepravilne pravne podlage je zato lahko razlog za razveljavitev akta. V tem 
okviru so želja institucije, da bi dejavneje sodelovala pri sprejemanju danega ukrepa, 
okoliščine, v katerih je bil ukrep sprejet, pa tudi delo, ki je bilo opravljeno glede drugih 
vidikov področja delovanja, ki ga zajema ta ukrep, za določitev pravilne pravne podlage 
nepomembni.6 

Če se pri pregledu ukrepa izkaže, da ima akt dvojni cilj ali dve sestavini, pri čemer je ena 
glavna ali prevladujoča, druga pa zgolj postranska, mora ukrep temeljiti samo na eni pravni 
podlagi, in sicer tisti, ki se zahteva za glavni ali prevladujoči cilj oziroma sestavino.7 

4 Mnenje 2/00 (OECD), ECLI:EU:C:2001:664, točka 5.
5 Sodba v zadevi Komisija Evropskih skupnosti proti Evropskemu parlamentu in Svet 

Evropske unije., C-411/06, EU:C:2009:518, točka 45 in citirana sodna praksa. Glej tudi 
Evropski parlament proti Svetu Evropske unije., C-130/10, EU:C:2012:472, točka 42 in 
citirana sodna praksa.

6 Sodba v zadevi Komisija proti Svetu, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, točka 44.
7 Sodbe v zadevah Komisija proti Svetu, C-137/12, EU:C:2013:675, točka 53; Komisija 

proti Evropskemu parlamentu in Svetu., C-411/06, EU:C:2009:518, točka 46 in citirana 
sodna praksa; Parlament proti Svetu, C-490/10, EU:C:2012:525, točka 45; Parlament 
proti Svetu, C-155/07, EU:C:2008:605, točka 34.
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IV – Cilj in vsebina predlaganega ukrepa

V osnutku splošnega kompromisnega svežnja, ki ga je Parlament prejel 4. decembra 2019, je 
navedeno, da je namen osnutka uredbe o sistemu FADO vzpostaviti sistem, ki bo prispeval k 
boju proti prevaram z dokumenti in identiteto, in sicer s posredovanjem informacij o zaščitnih 
elementih in potencialnih značilnostih ponaredb v pravih in lažnih dokumentih med 
pristojnimi nacionalnimi organi ter informacij o pravih dokumentih širši javnosti (člen 1). 

V uvodni izjavi 1 osnutka splošnega kompromisnega svežnja je navedeno, da bi moral sistem 
FADO med organi držav članic EU olajšati izmenjavo informacij o pravih dokumentih in o 
znanih načinih ponarejanja z zagotavljanjem elektronskega shranjevanja, hitre izmenjave in 
potrjevanja informacij o pravih in lažnih dokumentih. Če pa želimo, da sistem FADO še 
naprej izpolnjuje svoje cilje, bi bilo treba glede na zastarelost upravljanja sistema razveljaviti 
Skupni ukrep 98/700/PNZ in ga nadomestiti z novim instrumentom (uvodna izjava 2). Glede 
na uvodno izjavo 4 je boj proti lažnim dokumentom področje, zajeto v policijskem 
sodelovanju, saj so lažni dokumenti večnamensko kriminalno orodje, ki ga je mogoče večkrat 
uporabiti za podpiranje različnih kriminalnih dejavnosti, vključno s pranjem denarja in 
terorizmom. Zato predlagana uredba o sistemu FADO prispeva k ohranjanju visoke ravni 
varnosti znotraj schengenskega območja in k izvajanju določb schengenskega pravnega reda, 
ki je vključen v okvir Evropske unije, in sicer tako, da podpira boj policije, mejne policije, 
carine in drugih organov kazenskega pregona držav članic proti ponarejanju dokumentov 
(uvodna izjava 5). Glede na navedeno bi morali imeti organi držav članic, pristojni za 
področje ponarejanja dokumentov, in drugi ustrezni nacionalni organi dostop do sistema 
FADO z različnimi ravnmi dostopa na podlagi njihove potrebe po seznanitvi (uvodna izjava 
11). 

Kar zadeva vsebino, člen 2 v povezavi z uvodno izjavo 8 opredeljuje področje uporabe 
predloga uredbe in vrste uradnih dokumentov, zajetih v sistemu FADO, ter vrste informacij v 
zvezi s temi dokumenti in ponaredki, ki bi jih morale dati na voljo države članice ali Evropska 
unija, kot so informacije in slike pravih in lažnih dokumentov, informacije o tehnikah 
ponarejanja ter informacije o varnostnih elementih pravih dokumentov. V členu 3 osnutka 
splošnega kompromisnega svežnja določa je določeno, da je za upravljanje sistema FADO 
zadolžena agencija, ustanovljena na podlagi člena 79 Uredbe 2019/1896 (uredba o evropski 
mejni in obalni straži). Člena 4 in 5 zadevata različne pravice dostopa posameznih subjektov 
do sistema FADO ter obdelavo osebnih podatkov s strani agencije. Členi 6, 7 in 8 se nanašajo 
na Komisijo in sprejetje izvedbenih in delegiranih aktov. Člena 9 in 10 vsebujeta določbe o 
razveljavitvi in prehodne določbe ter informacije o začetku veljavnosti predlagane uredbe. 

V – Preučitev in določitev primerne pravne podlage

Besedilo o vzpostavitvi sistema FADO, o katerem sta se sozakonodajalca začasno dogovorila, 
temelji na členu 87(2)(a) PDEU, ki spada v poglavje 5 o policijskem sodelovanju ter v 
katerem je določeno, da lahko Evropski parlament in Svet z rednim zakonodajnim postopkom 
med drugim sprejmeta ukrepe v zvezi z zbiranjem, hrambo, obdelavo, analizo in izmenjavo 
ustreznih informacij v okviru policijskega sodelovanja, ki vključuje pristojne organe vseh 
držav članic. Za člen 87(2)(a) PDEU se torej meni, da je ustrezna pravna podlaga za 
omogočanje dostopa nacionalnih organov kazenskega pregona do sistema FADO. 
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Glede na cilj in vsebino predloga, ki naj bi vzpostavil evropski sistem za arhiviranje slik z 
informacijami o pravih dokumentih, ki jih izdajo države članice, Evropska unija, tretje države, 
ozemeljske entitete, mednarodne organizacije in drugi subjekti mednarodnega prava, ter o 
njihovih ponaredkih, se zdi, da je glavni cilj osnutka uredbe FADO boj proti kaznivim 
dejanjem ponarejanja, in sicer z izmenjavo informacij o lažnih in pravih dokumentih. Sistem 
bi olajšal izmenjavo informacij med organi držav članic EU glede pravih dokumentov in 
znanih metod ponarejanja ter bi omogočal elektronsko shranjevanje, hitro izmenjavo in 
potrjevanje informacij o pravih in lažnih dokumentih, njegov namen pa bi bil ohranjanje 
visoke ravni varnosti v schengenskem območju s podpiranjem boja policije, mejne policije, 
carine in drugih organov kazenskega pregona držav članic proti ponarejanju dokumentov. 

VI – Sklep in priporočilo

Na seji dne 9. januarja 2020 se je Odbor za pravne zadeve odločil, z 21 glasovi za, brez glasov 
proti in z 1 vzdržanim glasom8, da vam priporoči, da je člen 87(2)(a) PDEU primerna 
pravna podlaga za osnutek uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o lažnih in pravih 
dokumentih na spletu (sistem FADO) ter razveljavitvi Skupnega ukrepa 98/700/PNZ.

S spoštovanjem!

Lucy Nethsingha

(Zadeva vse jezikovne različice.)

8 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Lucy Nethsingha (predsednica), Marion 
Walsmann (podpredsednica), Ibán García Del Blanco (podpredsednik), Raffaele 
Stancanelli (podpredsednik), Franco Roberti (pripravljavec mnenja), 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 
(namesto Józsefa Szájerja v skladu s členom 209(7) Poslovnika); Bettina Vollath and 
Axel Voss.


