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Arvoisat puheenjohtajat

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta ja kansalaisvapauksien sekä oikeus-
ja sisäasioiden valiokunta pyysivät 7. syyskuuta 2010 päivätyllä kirjeellä työjärjestyksen 
37 artiklan mukaisesti lausuntoa seuraavan ehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta, uhrien 
suojelemisesta ja puitepäätöksen 2002/629/YOS kumoamisesta.

Komission ehdottama oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 82 artiklan 2 kohta yhdessä 
SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdan kanssa. 

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 20. syyskuuta 2010.
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I. Taustaa
Ihmiskauppaa koskevan nykyisen oikeudellisen kehyksen muodostavat EU:n tasolla 
neuvoston puitepäätös 2002/629/YOS1 ja neuvoston direktiivi 2004/81/EY2 sekä 
kansainvälisellä tasolla YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus, järjestäytyneen rikollisuuden 
vastainen YK:n yleissopimus ja erityisesti sen lisäpöytäkirja ihmiskaupan, erityisesti naisten 
ja lasten kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta, sekä Euroopan neuvoston 
yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta.

Komissio esitti vuonna 2009 uutta puitepäätöstä koskevan ehdotuksen, joka peruutettiin 
Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Kuten tiedämme, Lissabonin sopimuksella 
poistettiin aikaisempi pilarijärjestelmä, ja nykyään käytännöllisesti katsoen kaikki 
lainsäädäntö, joka kuuluu nyt vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alaan, mukaan luettuina 
SEUT:n V osaston 2 jakson 82 ja 83 artikla yhteistyöstä rikosasioissa, on hyväksyttävä 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Komissio esitti 29. maaliskuuta 2010 direktiiviehdotuksen (KOM(2010)0095), jonka on 
määrä korvata puitepäätös 2002/629/YOS.

Työjärjestyksen 51 artiklassa määrätyn menettelyn mukaista yhteistyötä tehneet naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunta esittivät 2. syyskuuta 2010 pitämässään yhteisessä kokouksessa, että 
ehdotetun direktiivin johdanto-osaan olisi lisättävä viittaus 79 artiklan 2 kohtaan täydentävänä 
oikeusperustana.

SEUT:n V osaston 2 jakson 79 artikla sisältää maahanmuuttopolitiikkaa koskevia määräyksiä, 
jotka oli jo siirretty "yhteisön pilariin" ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa.

Mietinnön mukaan perusteena sille, että tekstiin olisi lisättävä viittaus SEUT:n 79 artiklaan, 
on tarve olla johdonmukainen perussopimusten kanssa; ehdotetun direktiivin 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan on oltava myös johdonmukainen muihin aiheeseen 
liittyvien oikeudellisten välineiden kanssa; direktiivillä ei voida yleisesti rajoittaa 
turvapaikkapolitiikkaa koskevia sääntöjä eikä tarvetta vahvistaa turvapaikkapolitiikkojen 
johdonmukaisuutta. Siinä viitataan myös ihmiskaupan ja työvoiman hyväksikäytön kasvuun 
sekä pyrkimykseen suojella uhreja mahdollisimman laajasti.

                                               
1 Neuvoston 19. heinäkuuta 2002 tehty puitepäätös 2002/629/YOS ihmiskaupan torjunnasta (EYVL L 203, 
1.8.2002, s. 1).
2 Neuvoston direktiivi 2004/81/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, oleskeluluvasta, joka myönnetään 
yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat 
ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi (EUVL L 261, 
6.8.2004, s. 19). 
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II. SEUT-sopimuksen asiaa koskevat artiklat 

Komissio ehdottaa oikeusperustaksi 82 ja 83 artiklaa. Näissä artikloissa määrätään seuraavaa:

82 artikla1

1. Oikeudellinen yhteistyö unionissa rikosoikeuden alalla perustuu tuomioistuinten 
tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen, 
ja siihen kuuluu jäsenvaltioiden lakien ja asetusten lähentäminen 2 kohdassa ja 83 artiklassa 
tarkoitetuilla aloilla.

Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on:

(a) ...;

(b) ...;

(c) ...;

(d) ....

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
annetuilla direktiiveillä säätää vähimmäissäännöistä sikäli kuin se on tarpeen tuomioiden ja 
oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen sekä poliisiyhteistyön ja 
oikeudellisen yhteistyön helpottamiseksi rajatylittävissä rikosasioissa. Näissä 
vähimmäissäännöissä otetaan huomioon jäsenvaltioiden oikeusperinteiden ja -järjestelmien 
erot.

Vähimmäissäännöt koskevat seuraavia asioita:

(a) ...;

(b) yksilön oikeudet rikosasioiden käsittelyssä;

(c) rikosten uhrien oikeudet;

(d) ....

3. Jos neuvoston jäsen katsoo, että ehdotus 2 kohdassa tarkoitetuksi direktiiviksi vaikuttaisi 
jäsenen rikosoikeusjärjestelmän perusteisiin, se voi pyytää asian saattamista Eurooppa-
neuvoston käsiteltäväksi. Tässä tapauksessa tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukainen 
menettely keskeytetään. Kun asiaa on käsitelty ja jos on päästy yhteisymmärrykseen, 
Eurooppa-neuvosto palauttaa ehdotuksen neljän kuukauden kuluessa keskeyttämisestä 
neuvostolle, mikä lopettaa tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisen menettelyn 
keskeyttämisen.

...
                                               
1 Alleviivaus lisätty.
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83 artikla
(aiempi SEU-sopimuksen 31 kohta)

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
annetuilla direktiiveillä säätää rikosten ja seuraamusten määrittelyä koskevista 
vähimmäissäännöistä erityisen vakavan rikollisuuden alalla, joka on rajatylittävää joko 
rikosten luonteen tai vaikutusten johdosta tai sen vuoksi, että niiden torjuminen yhteisin 
perustein on erityisesti tarpeen.

Nämä rikollisuuden alat ovat terrorismi, ihmiskauppa sekä naisten ja lasten seksuaalinen 
hyväksikäyttö, laiton huumausainekauppa, laiton asekauppa, rahanpesu, lahjonta, 
maksuvälineiden väärentäminen, tietokonerikollisuus ja järjestäytynyt rikollisuus.

...

2. ...

3. Jos neuvoston jäsen katsoo, että ehdotus 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuksi direktiiviksi 
vaikuttaisi jäsenen rikosoikeusjärjestelmän perusteisiin, se voi pyytää asian saattamista 
Eurooppa-neuvoston käsiteltäväksi. Tässä tapauksessa tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
mukainen menettely keskeytetään. Kun asiaa on käsitelty ja jos on päästy 
yhteisymmärrykseen, Eurooppa-neuvosto palauttaa ehdotuksen neljän kuukauden kuluessa 
keskeyttämisestä neuvostolle, mikä lopettaa tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisen 
menettelyn keskeyttämisen.

Jos asiasta ei päästä yhteisymmärrykseen ja jos vähintään yhdeksän jäsenvaltiota haluaa 
aloittaa tiiviimmän yhteistyön kyseisen direktiiviehdotuksen pohjalta, niiden on saman 
määräajan kuluessa ilmoitettava asiasta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. 
Tällöin lupa aloittaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 20 artiklan 2 kohdassa ja tämän 
sopimuksen 329 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tiiviimpi yhteistyö katsotaan annetuksi ja 
määräyksiä tiiviimmästä yhteistyöstä sovelletaan.

Asiasta vastaavat valiokunnat ehdottavat seuraavan määräyksen lisäämistä 
täydentäväksi oikeusperustaksi:

79 artikla

1. Unioni kehittää yhteisen maahanmuuttopolitiikan, jolla pyritään kaikissa vaiheissa 
varmistamaan muuttovirtojen tehokas hallinta, jäsenvaltioissa laillisesti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu sekä laittoman maahanmuuton ja 
ihmiskaupan ehkäiseminen ja tehostettu torjunta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan parlamentti ja 
neuvosto hyväksyvät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen toimenpiteitä seuraavilla 
aloilla:
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(a) maahantuloa ja maassa oleskelua koskevat edellytykset sekä vaatimukset pitkäaikaisten 
viisumien ja oleskelulupien myöntämiseksi jäsenvaltioissa, myös perheenyhdistämistä varten;

(b) jäsenvaltioissa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeuksien 
määrittely, mukaan lukien edellytykset, jotka koskevat liikkumis- ja oleskeluvapautta muissa 
jäsenvaltioissa;

(c) laiton maahanmuutto ja luvaton oleskelu, laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden 
maasta poistaminen ja palauttaminen mukaan luettuna;

(d) ihmiskaupan, erityisesti nais- ja lapsikaupan torjunta.

3. ....

4. ...

5. ...

III. Oikeusperustaa koskeva oikeuskäytäntö1

Jos toimenpiteellä on kaksi eri tarkoitusta tai kaksi eri tekijää ja jos toinen näistä on 
yksilöitävissä pääasialliseksi tai määrääväksi tarkoitukseksi tai tekijäksi, oikeusperustan 
määrittelemisen perustana on käytettävä perussopimuksen artiklaa, joka vastaa pääasiallista 
tarkoitusta tai tekijää. Jos esimerkiksi kansallisen lainsäädännön yhdenmukaistaminen on vain 
toissijainen tulos säädöksestä, jolla ensisijaisesti pyritään muuhun tavoitteeseen, säädöksen 
antamisen perustana on käytettävä vain sitä perussopimuksen nimenomaista artiklaa, joka 
vastaa säädöksen pääasiallista tarkoitusta tai tekijää2. Tähän perusteeseen viitataan usein 
"painopisteperusteena".

Vastaavasti perussopimuksen yleinen artikla muodostaa riittävän oikeusperustan, kun 
säädöksellä pyritään kansallisten säädösten yhdenmukaistamiseen, vaikka kyseisellä 
säädöksellä pyritään toissijaisesti myös saavuttamaan tavoite, josta säädetään 
perussopimuksen erityisissä artikloissa3. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukaan yhteisön toimenpiteen oikeusperustan valinnan on perustuttava 

                                               
1 Seuraavan jakson lähde on Constitutional Law of the European Union, Lenaerts ja Van Nuffel, Sweet & 
Maxwell, Lontoo. Alleviivaus lisätty.
2Asia 68/86 Yhdistynyt kuningaskunta v. neuvosto, Kok. 1988, s. 855, 14–16 kohta; asia C-70/88 Euroopan 
parlamentti v. neuvosto, Kok. 1991 s. I-4529, 16–18 kohta; asia C-155/91 komissio v. neuvosto, Kok. 1993, s. I-
939, 18–20 kohta; asia C-187/93 Euroopan parlamentti v. neuvosto, Kok. 1994, s. I-2857, 23–26 kohta; asia C-
426/93 Saksa v. neuvosto, Kok. 1995 s. I-3723, 33 kohta; asia C-271/94 Euroopan parlamentti v. neuvosto, Kok. 
1996, s. I-1689, 28–32 kohta; asia C-84/94 Yhdistynyt kuningaskunta v. neuvosto, Kok. 1996 s. I-5755, 11–12 ja 
22 kohta; yhdistetyt asiat C-164-165/97 Euroopan parlamentti v. neuvosto, Kok. 1999 s. I-1339, 16 kohta; asia 
C-36/98 Espanja v. neuvosto, Kok. 2001 s. I-779, 59 kohta; asia C-281/01 komissio v. neuvosto, Kok. 2002. I-
12649, 33–49 kohta; asia C-338/01 komissio v. neuvosto, Kok. 2004 s. I-4829, 55 kohta. 
3 Asia C-377/98, Alankomaiden kuningaskunta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto, 
Kok. 2001, s. I-7079, 27–28 kohta; asia C-491/01, British American Tobacco (Investments) ja Imperial Tobacco, 
Kok. 2002, s. I-11453, 93–94 kohta.
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objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena ja 
joihin kuuluvat erityisesti toimenpiteen tarkoitus ja sisältö1.

Periaatteessa toimenpiteellä on oltava vain yksi oikeusperusta. Jos yhteisön toimenpidettä 
tarkasteltaessa ilmenee, että sillä on kaksi eri tarkoitusta tai kaksi eri tekijää, jotka kuuluvat 
eri oikeusperustojen soveltamisalaan, ja jos toinen näistä on yksilöitävissä pääasialliseksi tai 
määrääväksi tarkoitukseksi tai tekijäksi, kun taas toinen on ainoastaan liitännäinen tekijä, 
säädöksellä on oltava yksi ainoa oikeusperusta, toisin sanoen se, jota pääasiallinen tai 
määräävä tarkoitus tai tekijä edellyttää2.

Vain jos poikkeustapauksessa näytetään, että toimenpiteellä on useampi samanaikainen 
tarkoitus tai jos siinä on useita osatekijöitä, joita ei voida erottaa toisistaan ja joista mikään ei 
ole toiseen nähden toisarvoinen ja välillinen, tällaista toimenpidettä annettaessa voidaan 
käyttää useaa eri oikeusperustaa, mikäli niiden menettelyt ovat yhteensopivia3.

Periaatteessa kahden eri oikeusperustan käyttäminen ei ole mahdollista, jos eri 
oikeusperustoja koskevat menettelyt ovat keskenään yhteensopimattomia4.

IV. Komission valitsema oikeusperusta

Komissio perustelee kahden oikeusperustan valintaa näin: 
Ihmiskaupan torjunnassa jäsenvaltioiden rikoslainsäädännön lähentäminen on välttämätöntä 
rikosasioissa tehtävän yhteistyön parantamiseksi. Perussopimuksen mukaan ainoastaan 
direktiivi soveltuu tähän tarkoitukseen.

...

Ehdotuksella lähennetään jäsenvaltioiden aineellista rikosoikeutta ja menettelysääntöjä 
tuntuvammin kuin voimassa olevalla puitepäätöksellä. Tämä vaikuttaa myönteisesti 
kansainväliseen lainvalvontayhteistyöhön ja oikeudelliseen yhteistyöhön sekä uhrien 
suojeluun ja auttamiseen. ...

V. Direktiiviehdotuksen tarkoituksen ja sisällön analyysi

Direktiiviehdotuksen tavoitteen ja sisällön toteamiseksi on tarkasteltava sen säännöksiä.

1 artiklassa säädetään, että direktiivillä pyritään luomaan vähimmäissäännöt ihmiskauppaan 
liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelylle. Tavoitteena on myös vahvistaa yhteiset 
säännökset, joilla tehostetaan kyseisen rikollisuuden ehkäisyä ja sen uhrien suojelua.

2 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tietyt tahalliset teot säädetään rangaistaviksi ihmiskauppana.

3 artiklassa käsitellään yllytystä, avunantoa ja yritystä.
                                               
1 Asia C-440/05, komissio v. neuvosto, Kok. 2007, s. I-9097.
2 Asia C-91/01 komissio v. neuvosto, Kok. 2008. s. I-3651.
3 Asia C-338/01, komissio v. neuvosto, Kok. 2004, s. I-4829.
4 Asia C-178/03, komissio v. parlamentti ja neuvosto, Kok. 2006, s. I-107.
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4 artiklassa säädetään seuraamuksista.

5 ja 6 artiklassa käsitellään oikeushenkilöiden vastuuta ja seuraamuksia.

7 artiklan aiheena on uhrin syyttämättä jättäminen tai tälle määrättyjen seuraamusten 
soveltamatta jättäminen.

8 artikla sisältää säännöksiä tutkinnasta ja syytteeseenpanosta.
9 artikla koskee lainkäyttövaltaa.

10 artiklassa käsitellään ihmiskaupan uhrien auttamista ja tukemista.

11 artikla sisältää säännöksiä ihmiskaupan uhrien suojelusta rikostutkinnassa ja 
-oikeudenkäynnissä.

12 artiklassa annetaan yleinen säännös ihmiskaupan lapsiuhreille annettavasta avusta, tuesta 
ja suojelusta.

13 artiklassa käsitellään ihmiskaupan lapsiuhrien auttamista ja tukemista ja 14 artiklassa
ihmiskaupan lapsiuhrien suojelua rikostutkinnassa ja -oikeudenkäynnissä.

15 artikla sisältää säännöksiä ehkäisystä, erityisesti siitä, miten jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä hillitäkseen kysyntää, joka edistää kaikenlaista ihmiskauppaan liittyvää 
hyväksikäyttöä, sekä tarkoituksenmukaisia toimia, kuten tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä 
tutkimus- ja opetusohjelmia, ja edistettävä säännöllisen koulutuksen järjestämistä henkilöille, 
jotka työnsä puolesta joutuvat todennäköisesti kosketukseen ihmiskaupan uhrien ja 
potentiaalisten uhrien kanssa. Siinä säädetään myös, että jäsenvaltioiden on harkittava 
toimenpiteitä, joilla kriminalisoidaan hyväksikäytön muodostavien palvelujen käyttö, kun 
tiedetään, että kyseinen henkilö on direktiivin 2 artiklassa tarkoitetun rikoksen uhri.

16 artiklassa säädetään kansallisista raportoijista tai vastaavista toimenpiteistä, joilla 
arvioidaan ihmiskaupan suuntauksia, punnitaan ihmiskaupan torjuntatoimien tuloksia ja 
raportoidaan kansallisille viranomaisille.

17 artiklassa kumotaan puitepäätös 2002/629/YOS. 18 artikla koskee saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, 19 artikla raportointia ja 20 artikla voimaantuloa.

VI. Arviointi 

Edellä esitetystä direktiiviehdotuksen sisällön analyysistä ilmenee, että ehdotus koskee 
käytännössä yksinomaan SEUT:n 82 ja 83 artiklan piiriin kuuluvia kysymyksiä, erityisesti 
rikosten ja seuraamusten määrittelemistä erityisen vakavan rajatylittävän rikollisuuden –
ihmisillä käytävän kaupan – alalla. Tämä aiheutuu näiden rikosten luonteesta tai vaikutuksesta 
tai erityisestä tarpeesta torjua niitä yhteiseltä pohjalta. Asiasta vastaavissa valiokunnissa 
esitetyt tarkistukset eivät muuta tätä johtopäätöstä.

Kun otetaan huomioon tuomioistuimen esittämä arvostelu, direktiiviehdotuksen olisi näin 
ollen perustuttava perussopimuksen rikoslakia koskeviin määräyksiin, eikä 
maahanmuuttopolitiikkaa koskeviin määräyksiin ole mitään syytä viitata.
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V. Päätelmä ja suositus

Edellä esitetyn valossa on todettava, että SEUT:n 79 artiklan 2 kohdan lisääminen 
oikeusperustaksi ei ole perusteltua.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 20. syyskuuta 2010 yhden jäsenen 
pidättyessä äänestämästä1 esittää seuraavan suosituksen: ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta, uhrien suojelemisesta ja 
puitepäätöksen 2002/629/YOS kumoamisesta oikeusperustana olisi pidettävä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan 2 kohtaa ja 83 artiklan 1 kohtaa.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Klaus-Heiner Lehne (puheenjohtaja), Luigi 
Berlinguer (varapuheenjohtaja), Raffaele Baldassarre (varapuheenjohtaja), Evelyn Regner (varapuheenjohtaja), 
Sebastian Valentin Bodu (varapuheenjohtaja), Eva Lichtenberger (esittelijä), Françoise Castex, Marielle Gallo, 
Kurt Lechner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström 
ja Tadeusz Zwiefka.


