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Pamatinis sprendimas 2002/629/TVR) teisinio pagrindo

Gerb. J. F. López Aguilar ir E. B. Svensson,

2010 m. rugsėjo 7 d. laišku Moterų teisių ir lyčių lygybės ir Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetai kreipėsi į Teisės reikalų komitetą su prašymu pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 37 straipsnį apsvarstyti pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, kuria panaikinamas Pamatinis 
sprendimas 2002/629/TVR, teisinį pagrindą.

Komisijos siūlomas teisinis pagrindas yra SESV 82 straipsnio 2 dalis kartu su SESV 
83 straipsnio 1 dalimi. 

Komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2010 m. rugsėjo 20 d. posėdyje.

I. Pagrindiniai faktai

Dabartinę kovos su prekyba žmonėmis teisinę sistemą ES lygmeniu sudaro Tarybos pamatinis 
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sprendimas 2002/629/TVR1 ir Tarybos direktyva 2004/81/EB2, o tarptautiniu lygmeniu 
JT Vaiko teisių konvencija, JT konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, ypač 
jos Protokolas dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo 
bei baudimo už vertimąsi ja, ir Europos Tarybos konvencija dėl veiksmų kovojant su prekyba 
žmonėmis.

2009 m. Komisija pateikė pasiūlymą dėl naujo pamatinio sprendimo, tačiau įsigaliojus 
Lisabonos sutarčiai šis pasiūlymas buvo atsiimtas. Kaip žinoma, Lisabonos sutartimi 
panaikinta ankstesnė ramsčių sistema ir šiuo metu iš esmės visi teisės aktai, priklausantys 
dabartinei laisvės, saugumo ir teisingumo erdvei, įskaitant SESV 82 ir 83 straipsnius dėl 
teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose (V antraštinės dalies 4 skyrius), turi būti 
priimami pagal įprastą teisėkūros procedūrą. 

2010 m. kovo 29 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos (COM(2010)0095)), kuria 
ketinama panaikinti Pamatinį sprendimą 2002/629/TVR.  

Bendro komitetų 2010 m. rugsėjo 2 d. posėdžio metu Moterų teisių ir lyčių lygybės ir Piliečių 
laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetai, bendradarbiaudami pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 51 straipsnyje nurodytą procedūrą, pasiūlė siūlomos direktyvos preambulėje kaip 
papildomą teisinį pagrindą nurodyti 79 straipsnio 2 dalį. 

SESV 79 straipsnyje (V antraštinės dalies 2 skyrius) įtvirtintos nuostatos dėl imigracijos 
politikos, kurios dar prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai buvo priskirtos prie vadinamojo 
Bendrijos ramsčio.

Pranešime teigiama, kad SESV 79 straipsnis turi būti nurodytas, kadangi būtina nuosekliai 
laikytis Sutarčių, kadangi atsižvelgiant į visapusišką požiūrį, kurio laikomasi siūlomoje 
direktyvoje, turi būti užtikrintas suderinamumas su kitais susijusiais teisės aktais, taip pat 
kadangi direktyvoje negali būti iš esmės neatsižvelgiama į prieglobsčio politikos nuostatas ir į 
būtinybę sustiprinti nuoseklesnį požiūrį į prieglobsčio politiką. Be to, atkreipiamas dėmesys į 
plintančius prekybos žmonėmis ir išnaudojimo darbe reiškinius ir į siekį kaip įmanoma geriau 
apsaugoti aukas.

II. Susiję SESV straipsniai 

Komisijos siūlomas teisinis pagrindas yra 82 ir 83 straipsniai. Pagal šiuos straipsnius 
numatyta:

82 straipsnis3

1. Teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose Sąjungoje grindžiamas nuosprendžių 
ir teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo principu bei apima valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų suderinimą 2 dalyje ir 83 straipsnyje nurodytose srityse.
                                               
1 2002 m. liepos 19 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/629/TVR dėl kovos su prekyba žmonėmis (OL L 
203, 2002 8 1, p. 1).
2 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/81/EB dėl leidimo gyventi šalyje išdavimo trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba kurie dalyvavo vykdant nelegalios imigracijos padėjimo 
veiksmus, bendradarbiaujantiems su kompetentingomis institucijomis (OL L 261, 2004 8 6, p. 19). 
3 Išskirta Teisės reikalų komiteto.
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Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, patvirtina 
priemones, kuriomis siekiama:

a) ...;

b) ...;

c) ...;

d) ....

2. Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami direktyvas pagal įprastą teisėkūros procedūrą, 
gali nustatyti tokias minimalias taisykles, kokių reikia nuosprendžių ir teismo sprendimų 
tarpusavio pripažinimui bei policijos ir teisminiam bendradarbiavimui tarpvalstybinio 
pobūdžio baudžiamosiose bylose palengvinti. Šiose minimaliose taisyklėse atsižvelgiama 
į skirtingas valstybių narių teisines tradicijas ir sistemas.

Jos yra susijusios su:

a) ...;

b) asmenų teisėmis baudžiamajame procese;

c) nusikaltimų aukų teisėmis;

d) ....

3. Kai Tarybos narė mano, kad 2 dalyje nurodytos direktyvos projektas paveiktų pagrindinius 
jos baudžiamosios teisės sistemos aspektus, ji gali prašyti, kad direktyvos projektas būtų 
perduotas Europos Vadovų Tarybai. Tuo atveju įprasta teisėkūros procedūra yra sustabdoma. 
Po svarstymo, jeigu pavyksta pasiekti bendrą sutarimą, Europos Vadovų Taryba per keturis 
mėnesius nuo sustabdymo grąžina projektą Tarybai, kuri nutraukia įprastos teisėkūros 
procedūros sustabdymą.

...

83 straipsnis
(ES sutarties ex 31 straipsnis)

1. Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami direktyvas pagal įprastą teisėkūros procedūrą, 
gali nustatyti minimalias taisykles dėl nusikalstamų veikų ir sankcijų apibrėžimo ypač sunkių 
nusikaltimų, turinčių tarpvalstybinį pobūdį, pasireiškiantį dėl tokių nusikaltimų pobūdžio 
arba poveikio, arba ypatingo poreikio kovoti su jais remiantis bendru pagrindu, srityse.

Šios nusikaltimų sritys yra: terorizmas, prekyba žmonėmis bei seksualinis moterų ir vaikų 
išnaudojimas, neteisėta prekyba narkotikais, neteisėta prekyba ginklais, pinigų plovimas, 
korupcija, mokėjimo priemonių klastojimas, kompiuteriniai nusikaltimai ir organizuotas 
nusikalstamumas.
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...

2. ...

3. Kai Tarybos narė mano, kad 1 ar 2 dalyse nurodytos direktyvos projektas paveiktų 
pagrindinius jos baudžiamosios teisės sistemos aspektus, ji gali prašyti, kad direktyvos 
projektas būtų perduotas Europos Vadovų Tarybai. Tuo atveju įprasta teisėkūros procedūra 
yra sustabdoma. Po svarstymo, jeigu pavyksta pasiekti bendrą sutarimą, Europos Vadovų 
Taryba per keturis mėnesius nuo sustabdymo grąžina projektą Tarybai, kuri nutraukia 
įprastos teisėkūros procedūros sustabdymą.

Jeigu nepavyksta pasiekti susitarimo ir ne mažiau kaip devynios valstybės narės siekia 
tvirčiau bendradarbiauti, remdamosi atitinkamu direktyvos projektu, jos per tokį patį 
laikotarpį atitinkamai praneša apie tai Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Šiuo 
atveju leidimas pradėti Europos Sąjungos sutarties 20 straipsnio 2 dalyje ir šios Sutarties 
329 straipsnio 1 dalyje nurodytą tvirtesnį bendradarbiavimą laikomas suteiktu bei taikomos 
nuostatos dėl tvirtesnio bendradarbiavimo.

Atsakingi komitetai siūlo kaip papildomą teisinį pagrindą nurodyti šias nuostatas:

79 straipsnis

1. Sąjunga kuria bendrą imigracijos politiką, kuria siekiama visais etapais užtikrinti
veiksmingą migrantų srautų valdymą, palankų režimą teisėtai valstybėse narėse gyvenantiems 
trečiųjų šalių piliečiams bei neteisėtos imigracijos ir prekybos žmonėmis prevenciją ir 
sustiprintas kovos su jomis priemones.

2. Taikant 1 dalį, Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą, patvirtina priemones šiose srityse:

a) atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų bei ilgalaikių vizų ir leidimų gyventi, taip pat leidimų 
šeimoms susijungti išdavimo valstybėse narėse reikalavimų;

b) teisėtai valstybėje narėje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių teisių apibrėžimo, įskaitant 
sąlygas, reglamentuojančias judėjimo ir apsigyvenimo laisvę kitose valstybėse narėse;

c) neteisėtos imigracijos ir gyvenimo be leidimo, įskaitant be leidimo gyvenančių asmenų 
išsiuntimą ir repatriaciją;

d) kovos su prekyba žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais.

3. ....

4. ...

5. ...
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III. Teismo praktika teisinio pagrindo klausimu1

Jei priemone siekiama dvejopo tikslo arba kad ją sudaro du komponentai, vieną iš kurių 
galima laikyti pagrindiniu arba svarbiausiu tikslu ar komponentu, teisės akto teisinis 
pagrindas turi būti Sutarties straipsnis, kuris atitinka pagrindinį teisės akto tikslą ar 
svarbiausią komponentą. Jei, pvz., nacionalinių teisės aktų suderinimas tėra šalutinis 
priemonės, kuria visų pirma siekiama kito tikslo, poveikis, ši priemonė turi būti priimta 
remiantis vien tik konkrečiu Sutarties straipsniu, kuris atitinka jos pagrindinį arba svarbiausią 
tikslą ar komponentą2. Šis kriterijus dažnai vadinamas svarbiausio aspekto kriterijumi.

Vis dėlto, jei priemone siekiama suderinti nacionalines priemones, bendro pobūdžio Sutarties 
straipsnis yra užtektinai pagrįstas teisinis pagrindas net tuomet, kai šiuo teisės aktu, be kita ko, 
siekiama nepagrindinės svarbos tikslo, kurio siekiama tam tikrame Sutarties straipsnyje.3

Pagal nusistovėjusią teismo praktiką, Bendrijos priemonės teisinio pagrindo pasirinkimas turi 
būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriems taikoma teisminė peržiūra, atliekama, visų 
pirma dėl priemonės tikslo ir turinio4.

Iš esmės, priemonė turėtų būti grindžiama tik vienu teisiniu pagrindu. Jei išnagrinėjus 
Bendrijos priemonės tikslą ir turinį paaiškėja, kad ja siekiama dvejopo tikslo arba kad ją 
sudaro du komponentai, priklausantys skirtingų teisinių pagrindų taikymo sritims, ir vieną iš 
kurių galima laikyti pagrindiniu arba svarbiausiu tikslu ar komponentu, o kitas yra tik 
šalutinis, teisės aktas turi būti grindžiamas vienu teisiniu pagrindu – tuo, kurio reikia 
pagrindiniam arba svarbiausiam tikslui ar komponentui5.

Tačiau jeigu išimties tvarka nustatoma, kad minėtąja priemone tuo pat metu siekiama keleto 
tikslų arba ją sudaro keletas neatsiejamai susijusių komponentų, kurių nei vienas nėra šalutinis 
ir netiesioginis vienas kito atžvilgiu, tokia priemonė turės būti grindžiama įvairiais derančiais 
teisiniais pagrindais, jeigu jų procedūros neprieštarauja viena kitai6.

Iš esmės, dvejopas teisinis pagrindas yra neįmanomas, jei kiekvienam teisiniam pagrindui 

                                               
1 ä i dalis parengta remiantis Europos Sąjungos konstitucine teise, Lenaerts and Van Nuffel, Sweet & Maxwell, 
Londonas. Išskirta Teisės reikalų komiteto.
2Byla 68/86, Jungtinė Karalystė prieš Tarybą, 1988 m. Rink. p. 855; 1416 punktai; byla C-70/88, Europos 
Parlamentas prieš Tarybą, 1991 m. Rink. I-4529, p. -4529; 1618 punktai; ETT byla C-155/91, Komisija prieš 
Tarybą, 1993 m. Rink. I-939, 1820 punktai; byla C-187/93, Europos Parlamentas prieš Tarybą, 1994 m. Rink. 
I-2857, 2326 punktai; byla C-426/93, Vokietija prieš Tarybą, 1995 m. Rink. I-3723, 33 punktas; byla C-271/94, 
Europos Parlamentas prieš Tarybą, 1996 m. Rink. I-1689, 2832 punktai; byla C-84/94, Jungtinė Karalystė 
prieš Tarybą, 1996 m. Rink. I-5755, 1112 ir 22 punktai; sujungtos bylos C-164165/97, Europos Parlamentas 
prieš Tarybą, 1999 m., Rink. I-1339, 16 punktas; byla C-36/98, Ispanija prieš Tarybą, 2001 m. Rink. I-779, 59 
punktas; byla C-281/91, Komisija prieš Tarybą, 2002 m. Rink. I-12649, 3349 punktai; byla C-338/01, Komisija 
prieš Tarybą, 2004 m. Rink., p. I-4829, 55 punktas. 
3 Byla C-377/98, Nyderlandai prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 2001 m. Rink., p. I-7079, 2728 punktai; 
byla C-491/01, British American Tobacco (Investments) ir Imperial Tobacco, 2002, Rink. I-11453, 93–
94 punktai.
4 Byla C-440/05, Komisija prieš Tarybą, 2007 m. Rink., p. I-9097.
5 Byla C-91/05, Komisija prieš Tarybą, 2008 m. Rink., p. I-3651.
6 Byla C-338/01, Komisija prieš Tarybą, 2004 m. Rink., p. I-4829.
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nustatytos procedūros yra nesuderinamos1.

IV. Komisijos pagrindimas dėl teisinio pagrindo pasirinkimo

Komisija grindžia dvejopo teisinio pagrindo pasirinkimą šiais teiginiais: 
Kovojant su prekyba žmonėmis būtina derinti valstybių narių baudžiamosios teisės aktų 
nuostatas, siekiant pagerinti bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Šiuo tikslu Sutartyje 
konkrečiai numatyta priimti tik direktyvas.

...

Pasiūlymu valstybių narių materialinės ir procesinės baudžiamosios teisės normos bus 
suderintos išsamiau nei galiojančiu pamatiniu sprendimu. Tai turės teigiamą poveikį 
tarptautiniam teisėsaugos ir teismų bendradarbiavimui, taip pat aukoms teikiamai apsaugai 
ir pagalbai. ...

V. Siūlomos direktyvos tikslo ir turinio analizė

Norint nustatyti siūlomos direktyvos tikslą ir turinį, būtina išnagrinėti jos nuostatas. 

1 straipsnyje numatyta, kad šioje direktyvoje siekiama nustatyti būtiniausias taisykles, 
susijusias su nusikalstamų veikų apibrėžtimi ir sankcijomis prekybos žmonėmis srityje. Ja taip 
pat siekiama įdiegti bendras nuostatas, kad būtų stiprinama nusikaltimų prevencija ir aukų 
apsauga.

2 straipsnyje nurodyta, kad valstybės narės turi imtis būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų 
baudžiama už tam tikras tyčines nusikalstamas veikas, susijusias su prekyba žmonėmis.

3 straipsnyje kalbama apie kurstymą, bendrininkavimą ir kėsinimąsi.

4 straipsnyje pateikiamos nuostatos dėl bausmių.

5 ir 6 straipsniuose apibrėžiama juridinių asmenų atsakomybė ir jiems taikomos sankcijos.

7 straipsnyje pateikiamos nuostatos dėl aukų netraukimo baudžiamojon atsakomybėn arba 
bausmių joms netaikymo.

8 straipsnyje kalbama apie tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą.

9 straipsnyje nustatoma jurisdikcija.

10 straipsnyje numatoma pagalba ir parama prekybos žmonėmis aukoms.

11 straipsnyje pateikiamos nuostatos dėl prekybos žmonėmis aukų apsaugos baudžiamojo 
tyrimo ir baudžiamojo proceso metu.

12 straipsnyje pateikiamos bendrosios pagalbos, paramos ir apsaugos priemonių taikymo 
prekybos žmonėmis aukomis tapusiems vaikams nuostatos.
                                               
1 Byla C - 178/03, Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 2006 m. rink., p. I-107.



AL\830995LT.doc 7/8 PE448.899v01-00

LT

13 straipsnyje kalbama apie pagalbą ir paramą vaikams, prekybos žmonėmis aukoms, o 
14 straipsnyje  apie vaikų, prekybos žmonėmis aukų, apsaugą baudžiamojo tyrimo ir 
proceso metu.

15 straipsnyje kalbama apie prevenciją, t. y. apie tai, kad valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, kad sumažintų visų formų išnaudojimą, susijusį su prekyba žmonėmis, skatinančią 
paklausą, ir atitinkamų veiksmų, pavyzdžiui, informavimo ir sąmoningumo didinimo 
kampanijų, mokslinių tyrimų ir švietimo programų, bei skatina rengti reguliarius mokymus 
pareigūnams, kuriems gali tekti susidurti su aukomis arba galimomis aukomis, kad jie galėtų 
atpažinti prekybos žmonėmis aukas ir galimas aukas ir mokėtų su jomis elgtis. Šiame 
straipsnyje taip pat numatyta, kad valstybės narės svarsto galimybę imtis priemonių, kad 
nusikalstama veika būtų laikoma naudojimasis paslaugomis, kurios laikomos išnaudojimu, 
žinant, kad jas teikiantis asmuo yra direktyvos 2 straipsnyje nurodytos nusikalstamos veikos 
auka.

16 straipsnyje nustatoma nacionalinių pranešėjų sistema arba lygiaverčiai mechanizmai, kurių 
paskirtis  analizuoti prekybos žmonėmis tendencijas, vertinti kovos su prekyba žmonėmis 
rezultatus ir teikti informaciją atitinkamoms nacionalinėms institucijoms.

17 straipsniu panaikinamas Pamatinis sprendimas 2002/629/TVR. 18 straipsnyje kalbama 
apie direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę, 19 straipsnyje  apie ataskaitų teikimą ir 20 
straipsnyje  apie direktyvos įsigaliojimą.

VI. Vertinimas 

Išnagrinėjus pasiūlymo dėl direktyvos turinį, atrodo, kad šioje direktyvoje iš esmės 
reglamentuojami vien tik į SESV 82 ir 83 straipsnių taikymo sritis patenkantys klausimai, 
visų pirma kalbant apie nusikalstamų veikų ir sankcijų apibrėžimą ypač sunkių nusikaltimų 
(t. y. prekybos žmonėmis), turinčių tarpvalstybinį pobūdį, pasireiškiantį dėl tokių nusikaltimų 
pobūdžio arba poveikio, arba ypatingo poreikio kovoti su jais remiantis bendru pagrindu, 
srityse. Šiai išvadai neturi įtakos pakeitimai, kuriuos pateikė du atsakingi komitetai.

Taigi, atsižvelgiant į Teisingumo Teismo apribojimus, pasiūlymas dėl direktyvos turėtų būti 
grindžiamas Sutarties nuostatomis, susijusiomis su baudžiamąja teise, o nuoroda į nuostatas 
dėl imigracijos politikos nereikalinga.  

V. Išvados ir rekomendacija

Remiantis tuo, kas minėta, manoma, kad nepagrįsta nurodyti papildomą teisinį pagrindą, t. y. 
SESV 79 straipsnio 2 dalį.

Atitinkamai 2010 m. rugsėjo 20 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas nusprendė (1 narys 
susilaikė1) Jums rekomenduoti, kad pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, kuria panaikinamas 
                                               
1 ä ie nariai dalyvavo galutiniame balsavime: Klaus-Heiner Lehne (pirmininkas), Luigi Berlinguer (pirmininko 
pavaduotojas), Raffaele Baldassarre (pirmininko pavaduotojas), Evelyn Regner (pirmininko pavaduotoja), 
Sebastian Valentin Bodu (pirmininko pavaduotojas), Eva Lichtenberger (pranešėja), Françoise Castex, Marielle 
Gallo, Kurt Lechner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia 
Wikström ir Tadeusz Zwiefka.
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Pamatinis sprendimas 2002/629/TVR, teisinis pagrindas turėtų būti Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 82 straipsnio 2 dalis ir 83 straipsnio 1 dalis.

Pagarbiai,

Klaus-Heiner Lehne


