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Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af 
ofrene herfor og om ophævelse af rammeafgørelse 2002/629/RIA 
(KOM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender anmodede med skrivelse af 7. september 2010 Retsudvalget om 
en udtalelse om holdbarheden af retsgrundlaget for et forslag til direktiv om forebyggelse og 
bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor og om ophævelse af 
rammeafgørelse 2002/629/RIA, jf. forretningsordenens artikel 37, stk. 2.

Kommissionens foreslåede retsgrundlag er artikel 82, stk. 2, i TEUF sammenholdt med artikel 
83, stk. 1, TEUF.  

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 20. september 2010. 

I. Baggrund
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Den nuværende lovgivningsmæssige ramme for menneskehandel består på EU-plan af Rådets 
rammeafgørelse 2002/629/RIA1 og Rådets direktiv 2004/81/EF2, og på internationalt plan af 
FN's Konvention om Barnets Rettigheder, FN's konvention om bekæmpelse af 
grænseoverskridende organiseret kriminalitet, særlig protokollen hertil om forebyggelse, 
bekæmpelse og straf for handel med mennesker, herunder særlig handel med kvinder og børn, 
samt Europarådets konvention om bekæmpelse af menneskehandel. 

I 2009 fremlagde Kommissionen et forslag til en ny rammeafgørelse, der blev trukket tilbage 
efter Lissabontraktatens ikrafttræden. Som bekendt blev det tidligere søjlesystem afskaffet 
ved Lissabon-traktaten, og nu skal stort set al lovgivning, der henhører under området med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed, herunder artikel 82 og 83 i TEUF om retligt samarbejde i 
straffesager i kapitel 4 i afsnit V, vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Den 29. marts 2010 forelagde Kommissionen et forslag til direktiv (KOM(2010)0095), der 
tager sigte på at ophæve rammeafgørelse 2002/629/RIA. 

Under det fælles udvalgsmøde den 2. september 2010, foreslog Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, der samarbejder i henhold til proceduren i forretningsordenens artikel 51, at 
tilføje en henvisning i præamblen til det foreslåede direktiv til artikel 79, stk. 2, som 
supplerende hjemmel. 

Artikel 79 i kapitel 2 i afsnit V i TEUF indeholder bestemmelser om indvandringspolitik, der 
allerede var blevet overflyttet til "fællesskabssøjlen" inden Lissabontraktatens ikrafttræden. 

I henhold til betænkningen er begrundelse for at tilføje henvisning til artikel 79 TEUF 
behovet for overensstemmelse med traktaterne. Ideen er, at det foreslåede direktivs holistiske
tilgang også skal sikre overensstemmelse med andre tilknyttede juridiske instrumenter, at 
direktivet ikke generelt må indskrænke anvendelsen af regler om asylpolitik samt behovet for 
at forbedre overensstemmelsen med asylpolitikkerne. Der henvises endvidere til det stigende 
problem med menneskehandel og udnyttelse som arbejdskraft og målsætningen om at 
beskytte ofrene i videst muligt omfang.

II. De relevante artikler i TEUF 

Kommissionen foreslår, at artikel 82 og 83 anvendes som retsgrundlag.  Disse artikler har 
følgende ordlyd:

Artikel 823

1. Det retlige samarbejde i straffesager i Unionen bygger på princippet om gensidig 

                                               
1 Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA af 19. juli 2002 om bekæmpelse af menneskehandel (EFT L 203 af 
1.8.2002, s. 1).
2 Direktiv 2004/81/EF af 29. april 2004 om udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har 
været ofre for menneskehandel, eller som er indrejst som led i ulovlig indvandring, og som samarbejder med de 
kompetente myndigheder (EUT L 261 af 6.8.2004, s. 19).
3 Understregelserne er tilføjet.
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anerkendelse af domme og retsafgørelser og omfatter indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser på de områder, der er nævnt i stk. 2 
og i artikel 83.

Europa-Parlamentet og Rådet vedtager efter den almindelige lovgivningsprocedure 
foranstaltninger med henblik på:

a) ...;

b) ...;

c) ...;

d) ....

2. I den udstrækning det er nødvendigt for at lette den gensidige anerkendelse af domme og 
retsafgørelser samt det politimæssige og retlige samarbejde i straffesager med en 
grænseoverskridende dimension, kan Europa-Parlamentet og Rådet fastsætte minimumsregler 
ved direktiver efter den almindelige lovgivningsprocedure. Disse minimumsregler tager 
hensyn til forskellene mellem medlemsstaternes retstraditioner og retssystemer.

Reglerne vedrører:

a) ...;

b) enkeltpersoners rettigheder inden for strafferetsplejen

c) kriminalitetsofres rettigheder 

d) ....

3. Hvis et medlem af Rådet finder, at et udkast til direktiv som nævnt i stk. 2 vil berøre 
grundlæggende aspekter af den pågældende medlemsstats strafferetlige system, kan 
medlemmet anmode om, at udkastet til direktiv forelægges Det Europæiske Råd. I så fald 
suspenderes den almindelige lovgivningsprocedure. Efter drøftelse skal Det Europæiske Råd i 
tilfælde af konsensus inden fire måneder efter denne suspension forelægge Rådet udkastet på 
ny, hvilket bringer suspensionen af den almindelige lovgivningsprocedure til ophør.

...

Artikel 83
(tidl. artikel 31 i TEU)

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan ved direktiv efter den almindelige lovgivnings-procedure 
fastsætte minimumsregler for, hvad der skal anses for strafbare handlinger, samt for straffene 
herfor på områder med kriminalitet af særlig grov karakter, der har en grænseoverskridende 
dimension som følge af overtrædelsernes karakter eller konsekvenser eller af et særligt behov 
for at bekæmpe dem på fælles grundlag.
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Der er tale om følgende kriminalitetsområder: terrorisme, menneskehandel og seksuel 
udnyttelse af kvinder og børn, ulovlig narkotikahandel, ulovlig våbenhandel, hvidvaskning af 
penge, korruption, forfalskning af betalingsmidler, edb-kriminalitet og organiseret 
kriminalitet.

...

2. ...

3. Hvis et medlem af Rådet finder, at et udkast til direktiv som nævnt i stk. 1 eller 2 vil berøre 
grundlæggende aspekter af den pågældende medlemsstats strafferetlige system, kan 
medlemmet anmode om, at udkastet til direktiv forelægges Det Europæiske Råd. I så fald 
suspenderes den almindelige lovgivningsprocedure. Efter drøftelse skal Det Europæiske Råd i 
tilfælde af konsensus inden fire måneder efter denne suspension forelægge Rådet udkastet på 
ny, hvilket bringer suspensionen af den almindelige lovgivningsprocedure til ophør.

I tilfælde af uenighed, og hvis mindst ni medlemsstater ønsker at indføre et forstærket 
samarbejde på grundlag af det pågældende udkast til direktiv, underretter de inden for 
samme tidsfrist Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen herom. I et sådant tilfælde 
anses den bemyndigelse til at indlede et forstærket samarbejde, der er nævnt i artikel 20, stk. 
2, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 329, stk. 1, i denne traktat, for at være 
givet, og bestemmelserne om forstærket samarbejde finder anvendelse.

De kompetente udvalg foreslår at tilføje følgende bestemmelse som supplerende 
hjemmel:

Artikel 79

1. Unionen udformer en fælles indvandringspolitik med henblik på at sikre en effektiv styring 
af migrationsstrømme i alle faser, en retfærdig behandling af tredjelandsstatsborgere, der 
opholder sig lovligt i medlemsstaterne, samt forebyggelse og øget bekæmpelse af ulovlig 
indvandring og menneskehandel.

2. Med henblik på stk. 1 vedtager Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige 
lovgivningsprocedure foranstaltninger på følgende områder:

a) betingelser for indrejse og ophold samt standarder for medlemsstaternes udstedelse af 
langtidsvisa og opholdstilladelser, bl.a. med henblik på familiesammenføring

b) definition af rettighederne for tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt i en 
medlemsstat, herunder betingelserne for fri bevægelighed og ophold i de øvrige 
medlemsstater

c) ulovlig indvandring og ulovligt ophold, herunder udsendelse og repatriering af personer 
med ulovligt ophold

d) bekæmpelse af menneskehandel, især handel med kvinder og børn.

3. ....
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4. ...

5. ...

III. Retspraksis vedrørende retsgrundlaget1

Såfremt en foranstaltning har et dobbelt formål, eller at den består af to led, og det ene af 
disse kan bestemmes som det vigtigste eller fremherskende formål eller led, skal 
retsgrundlaget fastsættes på grundlag af de artikler i traktaten, der kræves af det vigtigste 
formål eller led.   Hvis f.eks. harmonisering af national lovgivning kun er en sekundær 
virkning af en foranstaltning, der primært forfølger et andet mål, skal foranstaltningen kun 
vedtages med hjemmel i den specifikke artikel i traktaten, der kræves af dens vigtigste eller 
fremherskende formål eller led2.  Dette kriterium betegnes ofte som "tyngdepunktkriteriet".

Omvendt udgør en generel traktatbestemmelse en tilstrækkelig hjemmel, når en foranstaltning 
har til formål at harmonisere nationale foranstaltninger, selv om denne foranstaltning også 
sekundært søger at nå et formål, som forfølges af en specifik artikel i traktaten3.  Det følger af 
retspraksis, at valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt skal ske på grundlag af objektive 
forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol, herunder af retsaktens formål og 
indhold4.

En retsakt skal i princippet have en enkelt hjemmel. Hvis en gennemgang af en 
fællesskabsforanstaltnings formål og indhold viser, at den har et dobbelt formål, eller at den 
består af to led, hvorpå forskellige hjemler finder anvendelse, og det ene af disse kan 
bestemmes som det vigtigste eller fremherskende, mens det andet kun er sekundært, skal 
foranstaltningen have en enkelt hjemmel, nemlig den, der kræves af det vigtigste eller 
fremherskende formål eller led5.

Kun hvis det godtgøres, at der med retsakten samtidig forfølges flere formål, der på 
uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden at et af disse formål er sekundært og indirekte 
i forhold til det andet, bør en sådan retsakt dog undtagelsesvis vedtages med de dertil 
svarende forskellige hjemler, såfremt de procedurer, der er fastlagt i de respektive 
                                               
1 De følgende afsnit er baseret på Constitutional Law of the European Union, Lenaerts og Van Nuffel, Sweet & 
Maxwell, London. Understregelserne er tilføjet.
2Sag 68/86, Det Forenede Kongerige mod Rådet, Sml. 1988, s. 855, præmis 14-16, sag C-70/88 Europa-
Parlamentet mod Rådet, Sml. 1991- I, s. 4529, præmis 16-18; sag C-155/91, Kommissionen mod Rådet, Sml. 
1993- I, s. 939, præmis 18-20; sag C-187/93 Europa-Parlamentet mod Rådet, Sml. 1994- I, s. 2857, præmis 23-
26; sag C-426/93 Tyskland mod Rådet, Sml. 1995- I, s. 3723, præmis 33; sag C-271/94 Europa-Parlamentet mod 
Rådet, Sml. 1996- I, s. 1689, præmis 28-32; Sag C-84/94, Det Forenede Kongerige mod Rådet, Sml. 1996- I, s. 
5755, præmis 11-12 og 22; forenede sager C-164/97 og C-165/97, Europa-Parlamentet mod Rådet, Sml. 1999- I, 
s. 1339, præmis 16; sag C-36/98, Spanien mod Rådet, Sml. 2001- I, s. 779, præmis 59; sag C-281/01, 
Kommissionen mod Rådet, Sml. 2002- I, s. 12649, præmis 33-49; sag C-338/01, Kommissionen mod Rådet, Sml. 
2004- I, s. 4829, præmis 55; 

3 Sag C-377/98, Nederlandene mod Europa-Parlamentet og Rådet, Sml. 2001- I, s. 7079, præmis 27-28; sag C-
491/01, British American Tobacco (Investments) Ltd. og Imperial Tobacco Ltd., Sml. 2002-I, s. 11453, præmis 
93-94.
4 Sag C-440/05, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2007- I, s. 9097.
5 Sag C-91/05, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2008- I, s. 3651.
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hjemmelsbestemmelser, er forenelige1.

Principielt er anvendelsen af dobbelthjemmel udelukket, når de procedurer, der er fastlagt i de 
respektive hjemmelsbestemmelser, er uforenelige2.

IV. Kommissionens valg af retsgrundlag

Kommissionen giver følgende begrundelse for sin beslutning om at anvende et dobbelt 
retsgrundlag: 
Til bekæmpelse af menneskehandel er det nødvendigt at sikre en indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes straffelove og strafferetlige regler for at forbedre samarbejdet i 
straffesager. Med henblik herpå bestemmes det særligt i traktaten, at der kun skal vedtages 
direktiver.

...

Forslaget vil sikre en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes materielle strafferetlige og 
processuelle regler i videre omfang end den nuværende rammeafgørelse. Dette vil have en 
positiv virkning på den internationale retshåndhævelse, det retlige samarbejde og den 
beskyttelse og bistand, ofrene får. ...

V. Analyse af det foreslåede direktivs formål og indhold

Med henblik på at fastlægge det foreslåede direktivs formål og indhold, er det nødvendigt at 
undersøge dets bestemmelser.  

I artikel 1 bestemmes, at direktivet har til formål at fastsætte minimumsregler for 
afgrænsningen af forbrydelser og straffe i forbindelse med menneskehandel. Det har 
endvidere til formål at indføre fælles bestemmelser til i højere grad at forebygge denne form 
for kriminalitet og til at beskytte ofrene. 

I artikel 2 bestemmes, at medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at 
sikre, at visse forsætlige handlinger er strafbare som lovovertrædelser i forbindelse med 
menneskehandel.

Artikel 3 vedrører anstiftelse, medvirken, tilskyndelse og forsøg

Artikel 4 indeholder bestemmelser om straffe.

Artikel 5 og 6 vedrører ansvar og sanktion, for så vidt angår juridiske personer.

Artikel 7 behandler manglende retsforfølgning af eller manglende anvendelse af straffe over 
for ofret.

Artikel 8 indeholder bestemmelser om efterforskning og retsforfølgning.
Artikel 9 vedrører jurisdiktionskompetence.
                                               
1 sag C-338/01, Kommissionen mod Rådet ,Sml. 2004- I, s. 9097.
2 Sag C-178/03, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, Sml. 2006-I,  s. 107.
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Artikel 10 vedrører bistand og støtte til ofre for menneskehandel.

Artikel 11 indeholder bestemmelser om beskyttelse af ofre for menneskehandel under 
efterforskningen og straffesagen.

Artikel 12 indeholder en almindelig bestemmelse om bistand, støtte og 
beskyttelsesforanstaltninger for børn, der har været ofre for menneskehandel.

Artikel 13 vedrører bistand og støtte til børn, der har været ofre for menneskehandel, og 
artikel 14 vedrører beskyttelse af børn, der har været ofre for menneskehandel, under 
efterforskningen og straffesagen. 

Artikel 15 indeholder bestemmelser om forebyggelse, nemlig at medlemsstaterne skal træffe 
foranstaltninger til at begrænse den efterspørgsel, der giver anledning til enhver form for 
udnyttelse i forbindelse med menneskehandel, iværksætte egnede aktioner såsom 
informations- og bevidstgørelseskampagner, forsknings- og uddannelsesprogrammer, og 
fremme regelmæssig uddannelse af offentligt ansatte, der kan forventes at komme i kontakt 
med ofre eller mulige ofre for menneskehandel.   I bestemmelsen fastsættes endvidere, at 
medlemsstaterne skal overveje at træffe foranstaltninger til at strafbelægge brug af tjenester i 
forbindelse med den i artikel 2 nævnte udnyttelse med viden om, at den pågældende er offer 
for en af lovovertrædelserne i artikel 2.

I artikel 16 bestemmes, at der skal indføres nationale rapportører eller andre tilsvarende 
ordninger til vurdering af tendenser i menneskehandelen, måling af resultaterne af aktioner til 
bekæmpelse af menneskehandel og aflæggelse af rapport til de relevante nationale 
myndigheder.

Artikel 17 ophæver Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA. Artikel 18 vedrører 
gennemførelse, artikel 19 rapportering og artikel 20 ikrafttræden.

VI. Vurdering 

Det fremgår af ovenstående analyse af indholdet af forslaget til direktiv, at det næsten 
udelukkende vedrører spørgsmål, der er omfattet af artikel 82 og 83 i TEUF, navnlig 
definitionen af strafbare handlinger og straffe herfor på områder med kriminalitet af særlig 
grov karakter, der har en grænseoverskridende dimension - nemlig menneskehandel - som
følge af overtrædelsernes karakter eller konsekvenser eller af et særligt behov for at bekæmpe 
dem på fælles grundlag.  Denne konklusion ændres ikke som følge at de ændringsforslag, der 
er blevet indgivet af de to kompetente udvalg.

Idet der henvises til udtalelserne fra Domstolen, bør forslaget til direktiv have hjemmel i 
traktatens bestemmelser, der vedrører strafferet, og der er ingen grund til at nævne 
bestemmelser om indvandringspolitik.

V. Konklusion og anbefalinger

På baggrund af ovenstående synes der ikke at være grund til at tilføje hjemmelen i artikel 79, 
stk. 2, i TEUF.
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På mødet den 20. september 2010 vedtog (1 hverken/eller)1 Retsudvalget således at henstille 
følgende: forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggelse og 
bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor og om ophævelse af 
rammeafgørelse 2002/629/RIA bør have artikel 82, stk. 2, og artikel 83, stk. 1, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde som retsgrundlag.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Til stede ved den endelige afstemning: Klaus-Heiner Lehne (formand), Luigi Berlinguer (næstformand), 
Raffaele Baldassarre (næstformand), Evelyn Regner (næstformand), Sebastian Valentin Bodu (næstformand), 
Eva Lichtenberger (ordfører), Françoise Castex, Marielle Gallo, Kurt Lechner, Francesco Enrico Speroni, 
Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström og Tadeusz Zwiefka.


