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předseda

22. 9. 2010

Pan Juan Fernando López Aguilar
předseda
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
BRUSEL
a
paní Eva-Britt Svensson, 
předsedkyně
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
BRUSEL

Věc: Stanovisko k právnímu základu návrhu směrnice Evropského parlamentu 
a Rady o boji proti obchodování s lidmi a jeho předcházení, kterým se zrušuje 
rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV (KOM(2010)0095 – C7-0087/2010 –
2010/0065(COD))

Vážený pane Lópezi Aguilare, vážená paní Svenssonová,

dopisem ze dne 7. září 2010 požádaly na základě článku 37 jednacího řádu Výbor pro práva 
žen a rovnost pohlaví a Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Výbor pro 
právní záležitosti, aby přezkoumal právní základ návrhu směrnice o boji proti obchodování 
s lidmi a jeho předcházení, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV.

Právním základem navrženým Komisí je čl. 82 odst. 2 SFEU společně s čl. 83 odst. 1 SFEU. 

Výbor se touto otázkou zabýval na své schůzi konané dne 20. září 2010.

I. Souvislosti
Na úrovni EU sestává stávající právní rámec boje proti obchodování s lidmi z rámcového 
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rozhodnutí Rady 2002/629/SVV1 a směrnice Rady 2004/81/ES2, a na mezinárodní úrovni pak 
z Úmluvy OSN o právech dítěte, Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu 
– především jejího Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména 
se ženami a dětmi – a Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi. 

V roce 2009 představila Komise návrh nového rámcového rozhodnutí, který stáhla pro vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost. Jak je známo, Lisabonská smlouva zrušila systém „pilířů“ a 
v současnosti musí být téměř všechny právní předpisy v dnešním prostoru svobody, 
bezpečnosti a spravedlnosti, včetně předpisů založených na článcích 82 a 83 SFEU (hlava II, 
kapitola IV) o spolupráce v trestních věcech, přijímány řádným legislativním postupem.

Dne 29. března 2010 představila Komise návrh směrnice (KOM(2010)0095), jehož účelem je 
zrušit rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV. 

V průběhu společné schůze výborů, která se konala dne 2. září 2010, Výbor pro práva žen 
a rovnost pohlaví a Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci spolupracující 
na základě postupu stanoveného v článku 51 jednacího řádu navrhly začlenit do preambule 
navrhované směrnice odkaz na čl. 79 odst. 2 jakožto dodatečný právní základ. 

Článek 79 SFEU (hlava V, kapitola 2) obsahuje ustanovení o přistěhovalecké politice, která 
již byla začleněna do „pilíře Společenství“ před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost.

Podle uvedené zprávy je důvodem připojení článku 79 SFEU potřeba dosáhnout souladu se 
Smlouvami, neboť ucelený přístup navrhované směrnice musí vést i k souladu s dalšími 
souvisejícími právními nástroji: směrnice se nemůže týkat pravidel azylové politiky obecně 
a je třeba posílit soulad s azylovými politikami. Zpráva dále odkazuje na stále častější jev 
obchodování s lidmi a vykořisťování pracovníků a na cíl, jímž je co nejširší ochrana obětí.

II. Příslušné články SFEU 

Komise navrhuje jako právní základ články 82 a 83. Tyto články znějí:

Článek 823

1. Justiční spolupráce v trestních věcech je v Unii založena na zásadě vzájemného uznávání 
rozsudků a soudních rozhodnutí a zahrnuje sbližování právních předpisů členských států 
v oblastech uvedených v odstavci 2 a v článku 83.

Evropský parlament a Rada přijímají řádným legislativním postupem opatření, která mají za 
cíl:

a) ...;

                                               
1 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV ze dne 19. července 2002 o boji proti obchodování s lidmi (Úř. věst. 
L 203, 1.8.2002, s. 1).
2 Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří 
jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s 
příslušnými orgány, (Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 19). 
3 Zvýraznění doplněno.
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b) ...;

c) ...;

d) ....

2. V rozsahu nezbytném pro usnadnění vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí 
a policejní a justiční spolupráce v trestních věcech s přeshraničním rozměrem mohou 
Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem stanovit formou směrnic
minimální pravidla. Tato minimální pravidla přihlížejí k rozdílům mezi právními tradicemi 
a systémy členských států.

Týkají se:

a) ...;

b) práv osob v trestním řízení;

c) práv obětí trestných činů;

d) ....

3. Pokud se člen Rady domnívá, že by se návrh směrnice podle odstavce 2 dotkl základních 
aspektů jeho systému trestního soudnictví, může požádat, aby se návrhem zabývala Evropská 
rada. V takovém případě se řádný legislativní postup pozastaví. Po projednání, a pokud bylo 
dosaženo konsensu, Evropská rada do čtyř měsíců od tohoto pozastavení vrátí návrh zpět 
Radě, která ukončí pozastavení řádného legislativního postupu.

...

Článek 83
(bývalý článek 31 Smlouvy o EU)

1. Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem stanovit formou 
směrnic minimální pravidla týkající se vymezení trestných činů a sankcí v oblastech 
mimořádně závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem z důvodu povahy nebo dopadu 
těchto trestných činů nebo kvůli zvláštní potřebě potírat ji na společném základě.

Jsou to tyto oblasti trestné činnosti: terorismus, obchod s lidmi a sexuální vykořisťování žen 
a dětí, nedovolený obchod s drogami, nedovolený obchod se zbraněmi, praní peněz, korupce, 
padělání platebních prostředků, trestná činnost v oblasti výpočetní techniky a organizovaná 
trestná činnost.

...

2. ...

3. Pokud se člen Rady domnívá, že by se návrh směrnice podle odstavce 1 nebo 2 dotkl 
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základních aspektů jeho systému trestního soudnictví, může požádat, aby se návrhem zabývala 
Evropská rada. V takovém případě se řádný legislativní postup pozastaví. Po projednání, 
a pokud bylo dosaženo konsensu, Evropská rada do čtyř měsíců od tohoto pozastavení vrátí 
návrh zpět Radě, která ukončí pozastavení řádného legislativního postupu.

Není-li dohody dosaženo a pokud si alespoň devět členských států přeje navázat posílenou 
spolupráci na základě dotčeného návrhu směrnice, oznámí to ve stejné lhůtě Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi. V takovém případě se povolení k zavedení posílené spolupráce 
podle čl. 20 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a čl. 329 odst. 1 této smlouvy považuje za 
udělené a použijí se ustanovení o posílené spolupráci.

Příslušné výbory navrhují připojit následující ustanovení jakožto dodatečný právní 
základ:

Článek 79

1. Unie vyvíjí společnou přistěhovaleckou politiku, jejímž cílem je ve všech etapách zajistit
účinné řízení migračních toků, spravedlivé zacházení pro státní příslušníky třetích zemí 
oprávněně pobývající v členských státech, jakož i předcházení nedovolenému přistěhovalectví 
a obchodu s lidmi a posílení boje proti těmto činnostem.

2. Pro účely odstavce 1 přijímají Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem 
opatření v těchto oblastech:

a) podmínky vstupu a pobytu a pravidla, podle nichž členské státy udělují dlouhodobá víza 
a vydávají dlouhodobá povolení k pobytu, včetně těch, která jsou udělována a vydávána za 
účelem slučování rodin;

b) vymezení práv státních příslušníků třetích zemí oprávněně pobývajících v členském státě, 
včetně podmínek upravujících svobodu pohybovat se a pobývat v ostatních členských státech;

c) nedovolené přistěhovalectví a nedovolený pobyt včetně vyhoštění a vracení osob 
s neoprávněným pobytem;

d) boj proti obchodu s lidmi, především se ženami a dětmi.

3. ....

4. ...

5. ...

III. Judikatura týkající se právního základu1

Pokud dané opatření sleduje dvojí účel nebo dvojí složku, a pokud lze jeden účel nebo jednu 

                                               
1 Následující část vychází z knihy Constitutional Law of the European Union, Lenaerts a Van Nuffel, Sweet & 
Maxwell, Londýn. Zvýraznění doplněno.
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složku označit jako hlavní nebo převažující, musí akt vycházet z jediného právního základu, 
a sice z článku Smlouvy odpovídajícího účelu či složce, který nebo která je hlavní či 
převažující. Je-li například harmonizace vnitrostátních právních předpisů pouze vedlejším 
dopadem opatření, které sleduje primárně jiný cíl, opatření může být přijato výhradně na 
základě specifického článku Smlouvy, který odpovídá účelu či složce, který nebo která je 
hlavní či převažující1. O tomto kritériu se často hovoří jako o „kritériu těžiště“.

Odpovídajícím způsobem pak obecný článek Smlouvy tvoří postačující právní základ 
v případě, že dané opatření usiluje o harmonizaci vnitrostátních opatření, i když se příslušné 
opatření, byť v podřízeném postavení, současně zaměřuje na dosažení cíle, o který usiluje 
konkrétní článek Smlouvy2. Podle ustálené judikatury se musí volba právního základu aktu 
Společenství zakládat na objektivních faktorech, které podléhají soudnímu přezkumu a mezi 
něž patří zejména cíl a obsah aktu3.

Akt se má v zásadě opírat pouze o jeden právní základ. Pokud totiž přezkum cíle a obsahu 
opatření Společenství ukáže, že tento akt sleduje dvojí účel nebo že má dvě složky, které 
spadají do působnosti rozdílných právních základů, a pokud jeden z těchto účelů je možno 
identifikovat jako hlavní, zatímco druhý je pouze vedlejší, musí být akt založen na jediném 
právním základu, a sice na tom, který si vyžaduje hlavní či převažující účel nebo složka4.

Pouze výjimečně, prokáže-li se, že opatření sleduje současně několik cílů nebo že má několik 
složek, které jsou navzájem neoddělitelně spjaty, aniž by jeden z cílů nebo jedna ze složek 
byly ve vztahu k druhým druhořadé nebo nepřímé, bude se takový akt muset zakládat na 
různých příslušných právních základech, pokud jsou jejich postupy slučitelné5.

Použití dvojího právního základu je v zásadě vyloučeno, pokud jsou postupy stanovené pro 
každý z těchto základů neslučitelné6.

IV. Volba právního základu ze strany Komise

Komise obhajuje použití dvojího právního základu takto: 
V boji proti obchodování s lidmi je pro zlepšení spolupráce v trestních otázkách nutné 
sbližování trestněprávních předpisů členských států. Pro tento účel je ve Smlouvě konkrétně 
stanoveno pouze přijímání směrnic.

                                               
1 Věc 68/86, Spojené království v. Rada, 1988, Sb. rozh. s. 855, body 14–16; věc C-70/88, Evropský parlament v. 
Rada, 1991, Sb. rozh. s. I-4529, body 16–18; věc C-155/91, Komise vs. Rada, 1993, Sb. rozh. s. I-939, body 18–
20; věc C-187/93, Evropský parlament v. Rada, 1994, Sb. rozh. s. I-2857, body 23–26; věc C-426/93, Evropský 
parlament v. Rada, 1995, Sb. rozh. s. I-3723, bod 33; věc C-271/94, Evropský parlament v. Rada, 1996, Sb. 
rozh. s. I-1689, body 28–32; věc C-84/94, Spojené království v. Rada, 1996, Sb. rozh. s. I-5755, body 11–12 a 
22; spojené věci C-164/97 a C-165/97, Evropský parlament v. Rada, 1999, Sb. rozh. s. I-1339, bod 16; věc C-
36/98, Španělsko v. Rada, 2001, Sb. rozh. s. I-779, bod 59; věc C-281/01, Komise v. Rada, 2002, Sb. rozh. s. I-
12649, body 33–49; věc C-338/01, Komise v. Rada, 2004, Sb. rozh. s. I-4829, bod 55. 
2 Věc C-377/98, Nizozemsko v. Evropský parlament a Rada, 2001, Sb. rozh. s. I-7079, body 27–28; věc C-
491/01, British American Tobacco (Investments) a Imperial Tobacco, 2002, Sb. rozh. s. I-11453, body 93–94.
3 Věc C-440/05, Komise v. Rada, 2007, Sb. rozh. s. I-9097.
4 Věc C-91/05, Komise v. Rada, 2008, Sb. rozh. s. I-3651.
5 Věc C-338/01, Komise v. Rada, 2004, Sb. rozh. s. I-4829.
6 Věc C-178/03 Komise v. Evropský parlament a Rada, 2006, Sb. rozh. s. I-107. 
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Návrh povede ke sblížení trestního práva hmotného a procesních pravidel členských států ve 
větším rozsahu než stávající rámcové rozhodnutí, což bude mít příznivý dopad na prosazování 
práva a soudní spolupráci na mezinárodní úrovni a na ochranu a pomoc poskytované obětem. 

V. Posouzení cíle a obsahu navrhované směrnice

S cílem analyzovat účel a obsah navrhované směrnice je nezbytné přezkoumat její ustanovení. 

Článek 1 uvádí, že cílem této směrnice je stanovit minimální pravidla týkající se definice 
trestných činů a sankcí v oblasti obchodování s lidmi. Jejím cílem je rovněž zavést společná 
ustanovení za účelem posílení prevence této trestné činnosti a ochrany jejích obětí. 

Článek 2 stanoví, že členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění trestnosti určitých 
úmyslných jednání, jakožto trestných činů spojených s obchodováním s lidmi.

Článek 3 ze zabývá návodem, pomocí, účastenstvím a pokusem.

Článek 4 obsahuje ustanovení týkající se sankcí.

Články 5 a 6 se zabývají odpovědností a sankcemi týkajícími se právnických osob.

Článek 7 se týká nezahájení trestního stíhání obětí a neukládání trestů obětem.

Článek 8 obsahuje ustanovení o vyšetřování a trestním stíhání.
Článek 9 se zabývá soudní příslušností.

Článek 10 upravuje pomoc a podporu poskytovanou obětem obchodování s lidmi.

Článek 11 obsahuje ustanovení o ochraně obětí obchodování s lidmi při vyšetřování trestných 
činů a trestním řízení.

Článek 12 stanoví obecná ustanovení o opatřeních na pomoc dětským obětem obchodování 
s lidmi, na jejich podporu a ochranu.

Článek 13 se zabývá pomocí a podporou poskytovanou dětským obětem obchodování s lidmi 
a článek 14 ochranou dětských obětí obchodování s lidmi při vyšetřování trestných činů 
a trestním řízení.

Článek 15 obsahuje ustanovení o prevenci, mj. o tom, že členské státy přijmou opatření na 
snížení poptávky, která podporuje všechny formy vykořisťování spojené s obchodováním 
s lidmi, a vhodná opatření, jako jsou informační a osvětové kampaně, výzkumné a vzdělávací 
programy a pravidelná odborná příprava úředníků, kteří se pravděpodobně dostanou do styku 
s oběťmi a potenciálními oběťmi obchodování s lidmi, s cílem umožnit jim rozpoznat oběti 
a potenciální oběti obchodování s lidmi a jednat s nimi. Článek dále stanoví, že členské státy 
zváží, zda přijmou opatření, jejichž cílem je označit jako trestný čin využívání služeb, které 
jsou předmětem vykořisťování, s vědomím, že dotčená osoba je obětí trestného činu 
uvedeného v článku 2 směrnice.
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Článek 16 zavádí národní zpravodaje nebo rovnocenné mechanismy za účelem posuzování 
tendencí v obchodování s lidmi, měření výsledků opatření na boj proti němu a poskytování 
pravidelných zpráv příslušným vnitrostátním orgánům.

Článek 17 zrušuje rámcového rozhodnutí 2002/629/SVV. Článek 18 se zabývá provedením 
směrnice, článek 19 podáváním zpráv a článek 20 vstupem směrnice v platnost.

VI. Hodnocení 

Z výše uvedeného rozboru obsahu tohoto návrhu směrnice vyplývá, že se téměř výhradně 
zabývá otázkami spadajícími do oblasti působnosti článků 82 a 83 SFEU, a to především 
vymezením trestných činů a sankcí v oblastech mimořádně závažné trestné činnosti 
s přeshraničním rozměrem, zde konkrétně obchodování s lidmi, z důvodu povahy nebo 
dopadu těchto trestných činů nebo kvůli zvláštní potřebě potírat je na společném základě. 
Tento závěr nezpochybňují ani pozměňovací návrhy začleněné do textu oběma příslušnými 
výbory.

Z tohoto důvodu a s ohledem na podmínky stanovené Soudním dvorem by měl být tento 
návrh směrnice založen na ustanoveních Smlouvy, která se zabývají trestním právem, a není 
důvod zmiňovat se o ustanovení týkajícím se přistěhovalecké politiky.

V. Závěry a doporučení

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se domníváme, že připojení dodatečného právního 
základu – čl. 79 odst. 2 SFEU – není opodstatněné.

Na své schůzi dne 20. září 2010 proto Výbor pro právní záležitosti v souladu s výše 
uvedeným rozhodl (jeden člen se zdržel hlasování)1 předložit Vám následující doporučení: 
návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti obchodování s lidmi a jeho 
předcházení a o ochraně obětí, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV by měl 
být založen na právním základu čl. 82 odst. 2 a 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 
unie.

S úctou 

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Závěrečného hlasování se zúčastnili tito poslanci: Klaus-Heiner Lehne (předseda), Luigi Berlinguer 
(místopředseda), Raffaele Baldassarre (místopředseda), Evelyn Regner (místopředsedkyně), Sebastian Valentin 
Bodu (místopředseda), Eva Lichtenberger (zpravodajka), Françoise Castex, Marielle Gallo, Kurt Lechner, 
Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström a Tadeusz 
Zwiefka.
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