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0087/2010 – 2010/0065(COD)) – arvamus õigusliku aluse kohta

Austatud härra López Aguilar ja proua Svensson

Oma 7. septembri 2010. aasta kirjaga palusid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjon ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon õiguskomisjonilt vastavalt 
kodukorra artiklile 37 arvamust ettepaneku võtta vastu direktiiv, milles käsitletakse 
inimkaubanduse tõkestamist ja selle vastast võitlust ning ohvrite kaitset ja millega 
tunnistatakse kehtetuks raamotsus 2002/629/JSK, õigusliku aluse sobivuse kohta.

Euroopa Komisjoni esitatud õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 82 lõige 
2 koos Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 83 lõikega 1.

Õiguskomisjon arutas eespool mainitud küsimust 20. septembri 2010. aasta koosolekul.
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I. Taust

Kehtiv inimkaubandust käsitlev õigusraamistik koosneb praegu ELi tasandil nõukogu 
raamotsusest 2002/629/JSK1 ja nõukogu direktiivist 2004/81/EÜ2 ning rahvusvahelisel 
tasandil ÜRO lapse õiguse konventsioonist, ÜRO riikidevahelise organiseeritud kuritegevuse 
vastasest konventsioonist, eelkõige seda täiendavast protokollist inimestega, eelkõige naiste ja 
lastega, kauplemise takistamise, sellise kauplemise vastu võitlemise ja selle eest karistamise
kohta, ning Euroopa Nõukogu inimkaubandusvastasest konventsioonist. 

Komisjon esitas 2009. aastal ettepaneku võtta vastu uus raamotsus, kuid võttis selle tagasi 
pärast Lissaboni lepingu jõustumist. Nagu teada, tegi Lissaboni leping lõpu endisele 
sammaste süsteemile ning nüüd tuleb praktiliselt kõik õigusaktid, mis puudutavad vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajanevat ala, sh Euroopa Liidu toimimise lepingu V jaotise 4. peatüki 
artikleid 82 ja 83 õigusalase koostöö kohta kriminaalasjades, võtta vastu seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt.

Komisjon esitas 29. märtsil 2010 ettepaneku võtta vastu direktiiv (KOM(2010)0095), mille 
eesmärk on tunnistada kehtetuks raamotsus 2002/629/JSK. 

Komisjonide ühisel koosolekul, mis toimus 2. septembril 2010, tegid naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjon ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon, 
tegutsedes ühiselt vastavalt kodukorra artikliga 51 sätestatud menetlusele, ettepaneku lisada 
kavandatava direktiivi preambulisse täiendava õigusliku alusena viite artikli 79 lõikele 2. 

Euroopa Liidu toimimise lepingu V jaotise 2. peatüki artiklis 79 sisalduvad sätted 
sisserändepoliitika kohta, mis viidi „ühenduse sambasse” üle juba enne Lissaboni lepingu 
jõustumist.

Vastavalt raportile on viide Euroopa toimimise lepingu artiklile 79 põhjendatud vajadusega 
järjekindlalt arvestada aluslepinguid, põhimõtetega, et kavandatava direktiivi puhul 
rakendatavast terviklikust lähenemisviisist peab tulenema ka kooskõla teiste seotud 
õigusaktidega ja et direktiiv ei saa piirata varjupaigapoliitika reeglite kohaldamist, ning 
vajadusega tugevdada järjekindlat lähenemisviisi varjupaigapoliitikale. Viidatakse ka inimeste 
tööalase ärakasutamise eesmärgil toimuva inimkaubanduse suurenemisele ning eesmärgile 
ohvreid võimalikult laialdaselt kaitsta.

II. Euroopa Liidu toimimise lepingu asjaomased artiklid 

Komisjoni ettepanek on kasutada õigusliku alusena artikleid 82 ja 83. Nendes artiklites on 
sätestatud järgmist:

                                               
1 Nõukogu 19. juuli 2002. aasta raamotsus 2002/629/JSK inimkaubanduse vastu võitlemise kohta (EÜT L 203, 
1.8.2002, lk 1).
2 Nõukogu direktiiv 2004/81/EÜ, 29. aprill 2004, elamisloa väljaandmise kohta kolmandate riikide kodanikele, 
kes on inimkaubanduse ohvrid või kes on olnud seotud ebaseaduslikule sisserändele kaasaaitamisega, kuid 
teevad pädevate asutustega koostööd (ELT L 261, 6.8.2004, lk 19). 
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Artikkel 821

1. Liidus põhineb kriminaalasjades tehtav õigusalane koostöö kohtuotsuste ja õigusasutuste 
otsuste vastastikuse tunnustamise põhimõttel ning hõlmab liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormide lähendamist lõikes 2 ja artiklis 83 osutatud valdkondades.

Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu 
meetmed, et:
a) ...;
b) ...;
c) ...;
d) ....

2. Määral, mil see on vajalik kohtuotsuste ja õigusasutuste otsuste vastastikuse tunnustamise 
ning samuti politsei- ja õiguskoostöö hõlbustamiseks piiriülese mõõtmega kriminaalasjades, 
võivad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt kehtestada 
direktiividega miinimumeeskirjad. Sellised eeskirjad võtavad arvesse liikmesriikide 
õigustraditsioonide ja -süsteemide vahelisi erinevusi.

Need käsitlevad:

a) ...;
b) isikute õigusi kriminaalmenetluses;
c) kuriteoohvrite õigusi;
d) ....
3. Kui nõukogu liige leiab, et lõikes 2 osutatud direktiivi eelnõu mõjutaks tema 
kriminaalõigussüsteemi aluspõhimõtteid, võib ta nõuda, et direktiivi eelnõu esitataks Euroopa 
Ülemkogule. Sellisel juhul seadusandlik tavamenetlus peatatakse. Pärast arutelu ja 
konsensuse korral saadab Euroopa Ülemkogu nelja kuu jooksul pärast asjaomase menetluse 
peatamist eelnõu tagasi nõukogule, kes lõpetab seadusandliku tavamenetluse peatamise.

...

Artikkel 83
(endine EL lepingu artikkel 31)

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad seadusandliku tavamenetluse kohaselt direktiivide 
abil kehtestada miinimumeeskirjad kuritegude ja karistuste määratlemiseks eriti ohtlike 
piiriülese mõõtmega kuriteoliikide puhul tulenevalt nende kuritegude olemusest või mõjust või 
erivajadusest võidelda nende vastu ühistel alustel.

Need kuriteoliigid on järgmised: terrorism, inimkaubandus ning naiste ja laste seksuaalne 

                                               
1 Allakriipsutus lisatud.
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ärakasutamine, ebaseaduslik uimastikaubandus, ebaseaduslik relvaäri, rahapesu, 
korruptsioon, maksevahendite võltsimine, arvutikuriteod ja organiseeritud kuritegevus.

...

2. ...

3. Kui nõukogu liige leiab, et lõikes 1 või 2 osutatud direktiivi eelnõu mõjutaks tema 
kriminaalõigussüsteemi aluspõhimõtteid, võib ta nõuda, et direktiivi eelnõu esitataks Euroopa 
Ülemkogule. Sellisel juhul seadusandlik tavamenetlus peatatakse. Pärast arutelu ja 
konsensuse korral saadab Euroopa Ülemkogu nelja kuu jooksul pärast asjaomase menetluse 
peatamist eelnõu tagasi nõukogule, kes lõpetab seadusandliku tavamenetluse peatamise.

Kui puudub kokkulepe, kuid vähemalt üheksa liikmesriiki soovib asjaomase direktiivi eelnõu 
alusel sisse seada tõhustatud koostöö, teavitavad liikmesriigid sellest Euroopa Parlamenti, 
nõukogu ja komisjoni sama tähtaja jooksul. Sellisel juhul loetakse Euroopa Liidu lepingu 
artikli 20 lõikes 2 ja käesoleva lepingu artikli 329 lõikes 1 osutatud luba tõhustatud koostöö 
alustamiseks antuks ning kohaldatakse tõhustatud koostöö sätteid.

Pädevate komisjonide ettepanek on lisada täiendava õigusliku alusena ka järgmine 
säte:

Artikkel 79

1. Liit töötab välja ühise sisserändepoliitika, mille eesmärk on tagada kõigil etappidel 
sisserändevoogude tõhus juhtimine, liikmesriikides seaduslikult elavate kolmandate riikide 
kodanike õiglane kohtlemine ning tõhusamad meetmed ebaseadusliku sisserände ja 
inimkaubanduse ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks.

2. Lõikes 1 osutatud eesmärgil võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt vastu meetmed järgmistes valdkondades:

a) liikmesriiki sisenemise ja seal viibimise tingimused ning normid, mille kohaselt 
liikmesriigid väljastavad pikaajalisi viisasid ja elamislube, sealhulgas neid, mille eesmärk on 
perekondade taasühinemine;

b) liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike õiguste määratlemine, 
sealhulgas liidusisest liikumisvabadust ja teistes liikmesriikides elamist reguleerivate 
tingimuste sätestamine;

c) ebaseaduslik sisseränne ja ebaseaduslik elamine riigis, sealhulgas ebaseaduslikult riigis 
elavate isikute väljasaatmine ja repatrieerimine;

d) võitlemine inimkaubanduse, eelkõige naiste ja lastega kauplemise vastu.

3. ....

4. ...

5. ...
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III. Kohtupraktika õigusliku aluse kohta1

Kui meetmel on kaks eesmärki või see koosneb kahest komponendist, millest üht võib pidada 
peamiseks või ülekaalukaks, siis tuleb õiguslik alus määrata aluslepingu selle artikli alusel, 
mis vastab õigusakti peamisele eesmärgile või peamisele komponendile. Kui näiteks 
siseriiklike õigusnormide ühtlustamine on vaid ennekõike mingit muud eesmärki taotleva 
meetme juhuslik kõrvalmõju, siis tuleb see meede võtta ainult aluslepingu selle konkreetse 
artikli alusel, mis vastab õigusakti peamisele eesmärgile või komponendile2. Sellele 
kriteeriumile viidatakse sageli kui „raskuskeskme-kriteeriumile”.

Seevastu on asutamislepingu üldine artikkel piisav õiguslik alus, kui meetme eesmärk on 
siseriiklike meetmete ühtlustamine, isegi juhul kui sellega püütakse teises järjekorras 
saavutada ka asutamislepingu eriartiklites sätestatud eesmärki3. Väljakujunenud kohtupraktika 
kohaselt peab ühenduse õigusakti õigusliku aluse valik põhinema objektiivsetel asjaoludel, 
mis on kohtulikult kontrollitavad ja mille hulka kuuluvad eriti õigusakti eesmärk ja sisu4.

Põhimõtteliselt peab õigusakt põhinema ainult ühel õiguslikul alusel. Kui ühenduse meetme 
eesmärgi ja sisu läbivaatamisel selgub, et meetmel on kaks eesmärki või see koosneb kahest 
komponendist, mis kuuluvad erinevate õiguslike aluste kohaldamisalasse, ja kui üht võib 
pidada peamiseks või ülekaalukaks, teine on aga vaid juhuslik, siis peab õigusakt toetuma 
üheleainsale õiguslikule alusele – nimelt sellele, mida nõuab peamine või ülekaalus olev 
eesmärk või komponent5.

Ainult siis, kui on erandlikult kindlaks tehtud, et õigusaktil on samaaegselt mitu eesmärki või 
kui sellel on mitu omavahel lahutamatut komponenti, millest üks ei ole teise suhtes 
teisejärguline ega kaudne, peab selline õigusakt toetuma vastavatele erinevatele õiguslikele 
alustele, niivõrd kui nende menetlused on omavahel kooskõlas6.

Põhimõtteliselt on kahekordse õigusliku aluse kasutamine välistatud juhul, kui kummagi 
õigusliku aluse jaoks ette nähtud menetlused on ühildamatud7.

                                               
1 Järgmine lõik põhineb teosel Constitutional Law of the European Union, Lenaerts ja Van Nuffel, Sweet & 
Maxwell, London. Allakriipsutus lisatud.
2Kohtuasi 68/86, Ühendkuningriik vs nõukogu, EKL 1988, lk 855, punktid 14–16; kohtuasi C-70/88, Euroopa 
Parlament vs nõukogu, EKL 1991, lk I-4529, punktid 16–18; Euroopa Kohtu kohtuasi C-155/91, Komisjon vs
nõukogu, EKL 1993, lk I-939, punktid 18–20; kohtuasi C-187/93, Euroopa Parlament vs nõukogu, EKL 1994, lk 
I-2857, punktid 23–26; kohtuasi C-426/93, Saksamaa vs nõukogu, EKL 1995, lk I-3723, punkt 33; kohtuasi C-
271/94, Euroopa Parlament vs nõukogu, EKL 1996, lk I-1689, punktid 28–32; kohtuasi C-84/94, 
Ühendkuningriik vs nõukogu, EKL 1996, lk I-5755, punktid 11–12 ja 22; liidetud kohtuasjad C-164/97 ja C-
165/97, Euroopa Parlament vs nõukogu, EKL 1999, lk I-1339, punkt 16; kohtuasi C-36/98, Hispaania vs
nõukogu, EKL 2001, lk I-779, punkt 59; kohtuasi C-281/01, Komisjon vs nõukogu, EKL 2002, lk I-12649, 
punktid 33–49; kohtuasi C-338/01, Komisjon vs nõukogu, EKL 2004, lk I-4829, punkt 55. 
3 Kohtuasi C-377/98, Madalmaad vs Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2001, lk I-7079, punktid 27–28; 
kohtuasi C-491/01, British American Tobacco (Investments) ja Imperial Tobacco, EKL 2002, lk I-11453, 
punktid 93–94.
4 Kohtuasi C-440/05, Komisjon vs nõukogu, EKL 2007, lk I-9097.
5 Kohtuasi C-91/05, Komisjon vs nõukogu, EKL 2008, lk I-3651.
6 Kohtuasi C-338/01, Komisjon vs nõukogu, EKL 2004, lk I-4829.
7 Kohtuasi C-178/03, Komisjon vs Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2006, I-107.
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IV. Komisjoni valitud õiguslik alus

Komisjon põhjendab kahe õigusliku aluse kasutamist järgmiselt: 
Selleks et parandada koostööd kriminaalasjades, on vaja võitluses inimkaubanduse vastu 
ühtlustada liikmesriikide kriminaalõiguse alaseid õigusnorme. Sel eesmärgil on aluslepingus 
ette nähtud ainult direktiivide vastuvõtmine.

...

Ettepanekuga ühtlustatakse liikmesriikide kriminaalmateriaalõigus ja menetluseeskirjad 
suuremal määral kui seda on tehtud kehtiva raamotsusega. Sellel on soodne mõju 
rahvusvahelisele õiguskaitsele ja õigusalasele koostööle ning ohvrite kaitsele ja abistamisele. 
...

V. Kavandatud direktiivi eesmärgi ja sisu analüüs

Kavandatava direktiivi sisu ja eesmärgi kindlaks tegemiseks tuleb uurida selle sätteid. 

Artiklis 1 sätestatakse, et direktiivi eesmärk on kehtestada miinimumeeskirjad kuritegude ja 
sanktsioonide määratlemiseks inimkaubanduse puhul. Samuti on direktiivi eesmärk 
kehtestada üldsätted, et tugevdada kuritegude tõkestamist ja kuriteoohvrite kaitset. 

Artiklis 2 sätestatakse, et liikmesriigid peavad võtma vajalikud meetmed tagamaks, et teatavad 
tahtlikud teod oleksid karistatavad kui inimkaubandusega seotud süüteod.

Artiklis 3 käsitletakse süüteole kihutamist, kaasaaitamist ja süüteokatset.

Artikkel 4 sisaldab karistusi käsitlevaid sätteid.
Artiklites 5 ja 6 käsitletakse vastutust ja sanktsioone juriidiliste isikute puhul.

Artiklis 7 käsitletakse ohvrile süüdistuse esitamata jätmist või ohvri karistamata jätmist.
Artikkel 8 sisaldab uurimist ja süüdistuse esitamist käsitlevaid sätteid.

Artiklis 9 käsitletakse jurisdiktsiooni.
Artiklis 10 käsitletakse inimkaubanduse ohvrite abistamist ja toetamist.

Artikkel 11 käsitleb sätteid inimkaubanduse ohvrite kaitse kohta kriminaaluurimises ja -
menetluses.

Artiklis 12 sätestatakse üldsätted inimkaubanduse lapsohvritele pakutavate abi-, toetus- ja 
kaitsemeetmete kohta.

Artiklis 13 käsitletakse inimkaubanduse lapsohvrite abistamist ja toetamist ning artiklis 14
inimkaubanduse lapsohvrite kaitset kriminaaluurimises ja -menetluses.

Artikkel 15 sisaldab sätteid ennetustöö kohta, täpsemalt liikmesriikide võetavaid meetmeid 
kõikide inimkaubandusega seotud ärakasutamise vormide aluseks oleva nõudluse 
vähendamiseks, korraldatavaid asjakohaseid teavitus- ja teadlikkuse suurendamise 
kampaaniaid ning teadus- ja haridusprogramme, korrapäraste koolituste korraldamist ohvrite 
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või võimalike ohvritega tõenäoliselt kokku puutuvatele ametnikele, et nad oskaksid tuvastada 
inimkaubanduse ohvreid ja potentsiaalseid ohvreid ning nendega tegeleda. Samuti on selles 
sätestatud, et liikmesriigid peavad kaaluma meetmete võtmist selleks, et kriminaliseerida 
ärakasutamisega seotud teenuste kasutamine juhul, kui ollakse teadlik, et teenust pakkuv isik 
on mõne artiklis 2 nimetatud süüteo ohver.
Artiklis 16 nähakse ette riiklikud raportöörid või samaväärsed mehhanismid, et hinnata 
inimkaubandusalaseid suundumusi, mõõta inimkaubandusvastaste meetmete tulemuslikkust ja 
anda korrapäraselt aru asjakohastele siseriiklikele asutustele.

Artiklis 17 tunnistatakse kehtetuks raamotsus 2002/629/JSK. Artiklis 18 käsitletakse 
ülevõtmist, artiklis 19 aruandlust ja artiklis 20 jõustumist.

VI. Hinnang 

Eeltoodud kavandatava direktiivi sisu analüüsist nähtub, et selles käsitletakse peaaegu 
eranditult küsimusi, mis kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 82 ja 83 
kohaldamisalasse, eeskätt kuritegude ja karistuste määratlemist eriti ohtlike piiriülese 
mõõtmega kuriteoliikide, konkreetselt inimkaubanduse puhul tulenevalt nende kuritegude 
olemusest või mõjust või erivajadusest võidelda nende vastu ühistel alustel. Seda järeldust ei 
muuda ka kahe pädeva komisjoni esitatud muudatusettepanekud.

Seega, pidades silmas Euroopa Kohtu nõudeid, peab ettepanek võtta vastu direktiiv põhinema 
aluslepingu nendele sätetele, mis käsitlevad kriminaalõigust, ja sisserändepoliitika sätetele 
viidata ei ole mingit põhjust.

V. Järeldus ja soovitus

Eeltooduga seoses on õiguskomisjon seisukohal, et täiendava õigusliku aluse – Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 79 lõike 2 – lisamine ei ole põhjendatud.

Sellest tulenevalt otsustas õiguskomisjon 20. septembril 2010 toimunud koosolekul (üks liige 
jäi hääletamisel erapooletuks)1 soovitada järgmist: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja selle vastast võitlust 
ning ohvrite kaitset ja millega tunnistatakse kehtetuks raamotsus 2002/629/JSK, peaks 
põhinema Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 82 lõike 2 ja artikli 83 lõike 1 õiguslikul 
alusel. 

                                               
1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Klaus-Heiner Lehne (esimees), Luigi Berlinguer (aseesimees), Raffaele 
Baldassarre (aseesimees), Evelyn Regner (aseesimees), Sebastian Valentin Bodu (aseesimees), Eva 
Lichtenberger (rapportöör), Franēoise Castex, Marielle Gallo, Kurt Lechner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar 
Stoyanov, József Szįjer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström ja Tadeusz Zwiefka.
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