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I en skrivelse av den 19 november 20191 begärde du i enlighet med artikel 40.2 i 
arbetsordningen att utskottet för rättsliga frågor skulle kontrollera lämpligheten i den rättsliga 
grunden för det övergripande kompromisspaketet om Europaparlamentets och rådets 
förordning om systemet för falska och äkta handlingar online (FADO) och om upphävande av 
rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, i den form det översänts av rådet till parlamentet 
den 4 december 2019. 

Vid utskottssammanträdet den 9 januari 2020 behandlade utskottet detta ärende.

I – Bakgrund

Den 13 november 2019 antogs av medlagstiftarna förslaget till förordning (EU) 2019/1896 på 
grundval av artiklarna 77.2 b och d och 79.2 c i EUF-fördraget. Denna dubbla rättsliga grund 
omfattar gränskontroller, asyl och invandring och där föreskrivs det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. Denna förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning är en 
vidareutveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet 
med rådets beslut 2002/192/EG.2 Irland deltog därför inte i antagandet av förordningen, som 
inte heller är bindande för Irland. Om bestämmelserna om FADO-systemet skulle kvarstå i 
den ovannämnda förordningen, såsom kommissionen ursprungligen föreslagit, skulle Irland 
inte kunna fortsätta delta i systemet. Till följd av detta enades rådet den 20 februari 2019 om 
mandatet för separata förhandlingar med Europaparlamentet om utkastet till förordning om 
FADO-systemet.3 Rådet föreslog att artikel 87.2 a i EUF-fördraget, i vilken det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet föreskrivs, skulle bli rättslig grund för förordningen om FADO-
systemet. 

II – De relevanta artiklarna i fördraget

Den rättsliga grund som föreslagits för utkastet till förordning om FADO-systemet är 
artikel 87.2 a om polissamarbete som berör alla behöriga myndigheter i medlemsstaterna, 
inbegripet polisen, tullen och andra brottsbekämpande organ som är specialiserade på att 
förebygga, upptäcka och utreda brott. Bestämmelsen har följande lydelse:

Artikel 87
(f.d. artikel 30 FEU)

[…]

2. Vid tillämpning av punkt 1 får Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet föreskriva åtgärder om

a) insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av relevant information,

[…].

III – Europeiska unionens domstols rättspraxis avseende val av rättslig grund

1 D 316178/Yttrande från JURI-utskottet över ändringen av den rättsliga grunden för förfarande 2018/0330B.
2 EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.
3 Rådets mandat för förhandlingar med Europaparlamentet, 11479/19, av den 24 juli 2019.
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Domstolen har traditionellt betraktat den lämpliga rättsliga grunden som en fråga av 
konstitutionell betydelse, eftersom den rör respekten för principen om tilldelade befogenheter 
(artikel 5 i EU-fördraget) och fastställandet av arten och omfattningen av unionens 
behörighet.4 Enligt domstolens fasta rättspraxis ”ska valet av rättslig grund för en rättsakt 
inom gemenskapen ske utifrån objektiva kriterier, som kan bli föremål för domstolsprövning. 
Bland dessa kriterier ingår bland annat rättsaktens syfte och innehåll”.5 Val av felaktig 
rättslig grund kan därför rättfärdiga att den berörda rättsakten ogiltigförklaras. I detta 
sammanhang är en institutions önskan om ett mer aktivt deltagande vid antagandet av en viss 
rättsakt irrelevant för fastställandet av den korrekta rättsliga grunden, och irrelevant är också 
frågan om under vilka omständigheter en rättsakt antagits eller vilket arbete som utförts i 
andra avseenden inom ramen för verksamhet som omfattas av en viss rättsakt.6 

Om bedömningen av en åtgärd visar att det finns två avsikter med denna åtgärd eller att den 
har två beståndsdelar, av vilka den ena kan identifieras som den huvudsakliga eller avgörande 
avsikten eller beståndsdelen, medan den andra endast är av underordnad betydelse, måste 
rättsakten ha en enda rättslig grund, nämligen den som krävs med hänsyn till den 
huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen.7 

IV – Den föreslagna rättsaktens syfte och innehåll

Avsikten med utkastet till förordning om FADO-systemet, liksom det står i utkastet till det 
övergripande kompromisspaketet, vilket överlämnades till Europaparlamentet den 
4 december 2019, är att inrätta ett system för att bidra till kampen mot dokument- och 
identitetsbedrägerier genom att möjliggöra delning dels av information om säkerhetsdetaljer 
och potentiella tecken på bedrägeri i äkta och falska handlingar bland de behöriga nationella 
myndigheterna, dels information om äkta handlingar bland allmänheten (artikel 1). 

I skäl 1 i utkastet till det övergripande kompromisspaketet står att FADO-systemet bör 
underlätta utbytet av information mellan myndigheterna i EU:s medlemsstater om äkta 
handlingar och kända förfalskningsmetoder genom att medge elektronisk lagring, snabbt 
utbyte och validering av information om äkta och falska handlingar. Eftersom förvaltningen 
av FADO-systemet är föråldrad bör emellertid den gemensamma åtgärden nr 98/700/RIF 
upphöra att gälla och ersättas med ett nytt och uppdaterat instrument, för att FADO-systemet 
ska kunna fortsätta att fullgöra sina mål (skäl 2). Enligt skäl 4 ingår kampen mot falska 
handlingar i polissamarbetet, eftersom falska handlingar är ett mångsidigt kriminellt verktyg 
som kan användas upprepade gånger för att stödja olika kriminella aktiviteter, inbegripet 
penningtvätt och terrorism. Därför bidrar utkastet till förordning om FADO-systemet till att 
bibehålla säkerheten i Schengenområdet på en hög nivå, liksom också till tillämpningen av 
bestämmelserna i Schengenregelverket, såsom det införlivats inom Europeiska unionens 
ramar, genom att stödja kampen mot dokumentbedrägeri, som förs av polis, gränsbevakning, 
tull och andra brottsbekämpande myndigheter i medlemsstaterna (skäl 5). Mot bakgrund av 

4 Yttrande 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, punkt 5.
5 Dom i mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, EU:C:2009:518, punkt 45 samt där citerad 
rättspraxis. Se också dom i mål C-130/10, parlamentet mot rådet, EU:C:2012:472, punkt 42 samt där citerad 
rättspraxis.
6 Dom i mål C-269/97, kommissionen mot rådet, ECLI:EU:C:2000:183, punkt 44.
7 Dom i mål C-137/12, kommissionen mot rådet, EU:C:2013:675, punkt 53, dom i mål C-411/06, kommissionen 
mot parlamentet och rådet, EU:C:2009:518, punkt 46 samt där citerad rättspraxis, Europaparlamentet mot rådet, 
C-490/10, EU:C:2012:525, punkt 45 och Europaparlamentet mot rådet, C-155/07, EU:C:2008:605, punkt 34.
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detta bör medlemsstaternas myndigheter med behörighet att bekämpa dokumentbedrägeri 
såväl som andra behöriga nationella myndigheter få åtkomst till FADO-systemet, varvid det 
ska finnas olika nivåer av åtkomst, beroende på behovsenlig behörighet (skäl 11). 

Innehållsligt sett fastställs i artikel 2, med stöd av skäl 8, dels räckvidden för den föreslagna 
förordningen, dels vilka slag av officiella handlingar som ska omfattas av FADO-systemet, 
och dels information om vilka handlingar och förfalskningar av dem som medlemsstaterna 
eller Europeiska unionen bör föra ut till kännedom, såsom information om och bilder av äkta 
och falska handlingar, information om förfalskningsmetoder och information om 
säkerhetsdetaljerna på äkta handlingar. I artikel 3 i utkastet till övergripande 
kompromisspaket föreskrivs att förvaltningen av FADO-systemet, ska anförtros åt den byrå 
som inrättats med stöd av artikel 79 i förordning (EU) 2019/1896 (förordningen om den 
europeiska gräns- och kustbevakningen). Artiklarna 4 och 5 handlar om olika enheters olika 
åtkomst till FADO-systemet respektive om byråns behandling av personuppgifter. Artiklarna 
6, 7 och 8 handlar om att kommissionen ska kunna anta genomförandeakter och delegerade 
akter. I artiklarna 9 och 10 ingår slutligen bestämmelser om upphävande och 
övergångsbestämmelser, liksom också information om den föreslagna förordningens 
ikraftträdande. 

V – Analys och fastställande av lämplig rättslig grund

Den text som blivit föremål för provisorisk överenskommelse mellan medlagstiftarna och som 
handlar om inrättandet av FADO-systemet stöder sig på artikel 87.2 a i EUF-fördraget, vilken 
ingår i kapitel 5 om polissamarbete. Där föreskrivs det att Europaparlamentet och rådet i 
enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet får föreskriva åtgärder om bland annat 
insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av relevant information mellan alla behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna. Artikel 87.2 a i EUF-fördraget har därför ansetts vara lämplig 
rättslig grund för att ge nationella brottsbekämpande myndigheter åtkomst till 
FADO-systemet. 

Mot bakgrund av syftet med och innehållet i förslaget, som utger sig för att inrätta ett 
europeiskt system för arkivering av bilder med information om äkta handlingar som utfärdats 
av medlemsstaterna, Europeiska unionen, tredjeländer, territoriella enheter, internationella 
organisationer och andra enheter som omfattas av internationell rätt samt om förfalskningar 
av dessa handlingar förefaller det som om huvudsyftet med utkastet till förordning om 
FADO-systemet är att bekämpa brottsformen bedrägeri genom utbyte av information om 
falska och äkta handlingar. Systemet skulle underlätta utbytet av information mellan 
myndigheterna i EU:s medlemsstater om äkta handlingar och kända förfalskningsmetoder och 
medge elektronisk lagring, snabbt utbyte och validering av information om äkta och falska 
handlingar. Syftet med detta skulle bli att bidra till att bibehålla säkerheten i 
Schengenområdet på en hög nivå, genom att stödja kampen mot dokumentbedrägeri, som förs 
av polis, gränsbevakning, tull och andra brottsbekämpande myndigheter i medlemsstaterna. 

VI – Slutsats och rekommendation

Vid sitt sammanträde den 9 januari 2020 beslutade utskottet för rättsliga frågor följaktligen, 
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med 21 röster för, inga röster mot och en nedlagd röst8 att rekommendera artikel 87.2 a i 
EUF-fördraget som lämplig rättslig grund för utkastet till Europaparlamentets och rådets 
förordning om systemet för falska och äkta handlingar online (FADO) och om upphävande av 
rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF. 

Med vänlig hälsning

Lucy Nethsingha

(Berör samtliga språkversioner.)

8 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Lucy Nethsingha (ordförande), Marion Walsmann 
(vice ordförande), Ibán García Del Blanco (vice ordförande), Raffaele Stancanelli (vice ordförande), Franco 
Roberti (föredragande av yttrande), 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 (för József Szájer enligt 
artikel 209.7 i arbetsordningen), Bettina Vollath och Axel Voss.


