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Drodzy Państwo!

W piśmie z dnia 7 września 2010 r. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Komisja 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwróciły się do Komisji 
Prawnej zgodnie z art. 37 Regulaminu o rozpatrzenie podstawy prawnej wniosku dotyczącego 
dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz 
ochrony ofiar, uchylającej decyzję ramową 2002/629/WSiSW.

Podstawą prawną zaproponowaną przez Komisję jest art. 82 ust. 2 TFUE w związku z art. 83 
ust. 1 TFUE.

Komisja rozpatrzyła powyższą sprawę na posiedzeniu w dniu 20 września 2010 r.

I. Kontekst
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Aktualne ramy prawne dotyczące handlu ludźmi na szczeblu UE to decyzja ramowa Rady 
2002/629/WSiSW1, dyrektywa Rady 2004/81/WE2, zaś na szczeblu międzynarodowym to 
Konwencja ONZ o prawach dziecka, Konwencja ONZ przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej, a w szczególności protokół uzupełniający do tej konwencji w 
sprawie zapobiegania, likwidacji i karania handlu ludźmi, a w szczególności kobietami i 
dziećmi, a także Konwencja Rady Europy sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi.

W 2009 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie nowej decyzji ramowej, który wycofano 
po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. Jak wiemy, traktat ten zniósł wcześniejszy system 
filarowy i w chwili obecnej niemal całe prawodawstwo dotyczące obszaru wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w tym art. 82 i 83 TFUE w rozdziale 4 tytułu V dotyczące 
współpracy w sprawach karnych, musi być przyjmowane w ramach zwykłej procedury 
prawodawczej.

W dniu 29 marca 2010 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie dyrektywy 
(COM(2010)0095) mającej uchylić decyzję ramową 2002/629/WSiSW.

W trakcie wspólnego posiedzenia komisji, które odbyło się w dniu 2 września 2010 r. 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Komisja Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, współpracujące ze sobą w ramach procedury 
przewidzianej w art. 51 Regulaminu, zaproponowały dodanie w preambule proponowanej 
dyrektywy odniesienia do art. 79 ust. 2 jako dodatkowej podstawy prawnej.

Artykuł 79 TFUE w rozdziale 2 tytułu V zawiera przepisy na temat polityki imigracyjnej, 
która została przeniesiona do „filara wspólnotowego” przed wejściem w życie traktatu 
lizbońskiego.

Zgodnie ze sprawozdaniem dodanie odniesienia do art. 79 TFUE uzasadnia się koniecznością 
zachowania spójności z traktatami; kompleksowe podejście w ramach proponowanej 
dyrektywy musi wyrażać się również w spójności z innymi powiązanymi instrumentami 
prawnymi; co do zasady dyrektywa nie może naruszać zasad dotyczących polityki azylu oraz 
nie może uniemożliwiać dalszego uspójnienia podejścia do tej polityki. Odniesiono się 
również do szerzącego się zjawiska handlu ludźmi i wyzysku w pracy oraz do celu możliwie 
najbardziej wszechstronnej ochrony ofiar.

II. Odnośne artykuły TFUE

Komisja proponuje podstawę prawną z art. 82 i 83. Artykuły te stanowią, co następuje:

Artykuł 823

1. Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych w Unii opiera się na zasadzie 

                                               
1 Decyzja ramowa Rady 2002/629/WSiSW z 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi (Dz.U. L 203 
z 1.8.2002, s. 1).
2 Dyrektywa Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego 
obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań 
ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami (Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 
19). 
3 Podkreślone przez Komisję Prawną.
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wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych oraz obejmuje zbliżanie przepisów 
ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich w dziedzinach, o których mowa w 
ustępie 2 i w artykule 83.

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, 
przyjmują środki mające na celu:

(a) ...;

(b) ...;

(c) ...;

(d) ....

2. W zakresie niezbędnym dla ułatwienia wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń 
sądowych, jak również współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych o wymiarze transgranicznym, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze 
dyrektyw zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą ustanawiać normy minimalne. 
Normy takie uwzględniają różnice między tradycjami i systemami prawnymi Państw 
Członkowskich.

Dotyczą one:

(a) ...;

(b) praw jednostek w postępowaniu karnym;

(c) praw ofiar przestępstw;

(d) ....

3. Jeżeli członek Rady uzna, że projekt dyrektywy, o której mowa w ustępie 2, mógłby
naruszać podstawowe aspekty jego systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, 
może zażądać przedłożenia tej kwestii Radzie Europejskiej. W takim przypadku zwykła 
procedura ustawodawcza zostaje zawieszona. Po przeprowadzeniu dyskusji i w przypadku 
konsensusu Rada Europejska, w terminie czterech miesięcy od takiego zawieszenia, odsyła 
projekt do Rady, co oznacza zakończenie zawieszenia zwykłej procedury prawodawczej.

...

Artykuł 83
(dawny artykuł 31 TUE)

1. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze dyrektyw zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą, mogą ustanowić normy minimalne odnoszące się do określania przestępstw 
oraz kar w dziedzinach szczególnie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym, 
wynikające z rodzaju lub skutków tych przestępstw lub ze szczególnej potrzeby wspólnego ich 
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zwalczania.

Powyższe dziedziny przestępczości są następujące: terroryzm, handel ludźmi oraz seksualne 
wykorzystywanie kobiet i dzieci, nielegalny handel narkotykami, nielegalny handel bronią, 
pranie pieniędzy, korupcja, fałszowanie środków płatniczych, przestępczość komputerowa 
i przestępczość zorganizowana.

...

2. ...

3. Jeżeli członek Rady uzna, że projekt dyrektywy, o której mowa w ustępie 1 lub 2, mógłby 
naruszać podstawowe aspekty jego systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, 
może zażądać przedłożenia tej kwestii Radzie Europejskiej. W takim przypadku zwykła 
procedura ustawodawcza zostaje zawieszona. Po przeprowadzeniu dyskusji i w przypadku 
konsensusu Rada Europejska, w terminie czterech miesięcy od takiego zawieszenia, odsyła 
projekt do Rady, co oznacza zakończenie zawieszenia zwykłej procedury prawodawczej.

W takim samym terminie, w przypadku braku porozumienia i w sytuacji gdy co najmniej 
dziewięć Państw Członkowskich pragnie ustanowić wzmocnioną współpracę na podstawie 
danego projektu dyrektywy, informują one o tym Parlament Europejski, Radę i Komisję. W 
takim przypadku uznaje się, że upoważnienie do podjęcia wzmocnionej współpracy, o którym 
mowa w artykule 20 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej i w artykule 329 ustęp 1 niniejszego 
Traktatu, zostało udzielone i stosuje się postanowienia w sprawie wzmocnionej współpracy.

Właściwe komisje proponują dodanie następujących przepisów jako dodatkową 
podstawę prawną:

Artykuł 79

1. Unia rozwija wspólną politykę imigracyjną mającą na celu zapewnienie, na każdym etapie, 
skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi, sprawiedliwego traktowania obywateli 
państw trzecich przebywających legalnie w Państwach Członkowskich, a także zapobieganie 
nielegalnej imigracji i handlowi ludźmi oraz wzmocnione ich zwalczanie.

2. Do celów ustępu 1 Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 
prawodawczą, przyjmują środki w następujących dziedzinach:

(a) warunki wjazdu i pobytu, jak również normy dotyczące procedur wydawania przez 
Państwa Członkowskie długoterminowych wiz i dokumentów pobytowych, w tym do celów 
łączenia rodzin;

(b) określenie praw obywateli państw trzecich przebywających legalnie w Państwie 
Członkowskim, w tym warunków dotyczących swobody przemieszczania się i pobytu w innych 
Państwach Członkowskich;

(c) nielegalna imigracja i nielegalny pobyt, w tym wydalanie i odsyłanie osób przebywających 
nielegalnie;
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(d) zwalczanie handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi.

3. ....

4. ...

5. ...

III. Orzecznictwo związane z podstawą prawną1

Jeżeli dany środek ma dwa cele lub dwie części składowe i jeżeli jeden z nich identyfikuje się 
jako główny lub dominujący cel lub składnik, podstawa prawna musi zostać wyznaczona na 
podstawie artykułu traktatu odpowiadającego głównemu celowi lub głównemu składnikowi 
aktu. Przykładowo w przypadku, gdy harmonizacja prawodawstwa krajowego jest jedynie 
skutkiem ubocznym środka zmierzającego do realizacji innego celu, środek ten musi zostać 
przyjęty jedynie w oparciu o konkretny artykuł traktatu odpowiadający jego głównemu lub 
dominującemu celowi lub składnikowi2 Kryterium to nazywane jest często kryterium „środka 
ciężkości”. Natomiast ogólny artykuł traktatu stanowi wystarczającą podstawę prawną, w 
przypadku gdy dany środek ma na celu harmonizację środków krajowych, nawet jeżeli ma on 
również cel drugorzędny polegający na realizacji dążeń leżących u podstaw konkretnych 
artykułów traktatu3. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wybór podstawy prawnej 
wspólnotowego aktu prawnego musi być oparty na obiektywnych czynnikach, które mogą 
zostać poddane kontroli sądowej. Należą do nich w szczególności cel i treść danego aktu4.

Co do zasady akt prawny powinien mieć tylko jedną podstawę prawną. W przypadku gdy 
analiza celu i treści wspólnotowego aktu prawnego wykaże, że wyznaczono mu dwa cele lub 
ma dwie części składowe opierające się na dwóch różnych podstawach prawnych i jeśli jeden 
z tych aspektów można zidentyfikować jako główny lub dominujący, podczas gdy drugi ma 
jedynie charakter pomocniczy, wówczas ten akt prawny należy wydać na pojedynczej 
podstawie prawnej, tj. na tej podstawie, która wymagana jest z racji głównego lub 
przeważającego celu lub takiej części składowej5.

W wyjątkowych przypadkach natomiast, jeśli zostanie ustalone, że dany akt prawny dąży do 
                                               
1 Poniższy fragment zaczerpnięto z publikacji „Constitutional Law of the European Union”, Lenaerts i Van 
Nuffel, Sweet&Maxwell, Londyn. Podkreślone przez Komisję Prawną.
2Sprawa 68/86 Zjednoczone Królestwo przeciwko Radzie, Zb. Orz.. 1988, s. 855, par. 14-16; Sprawa C-70/88 
Parlament Europejski przeciwko Radzie, Zb. Orz. 1991, s. I-4529, par. 16-18; Sprawa C-155/91 Komisja przeciwko 
Radzie, Zb. Orz. 1993, s. I-939, par. 18-20; Sprawa C-187/93 Parlament Europejski przeciwko Radzie, Zb. Orz. 
1994, s. I-2857, par. 23-26; Sprawa C-426/93 Niemcy przeciwko Radzie, Zb. Orz. 1995, s. I-3723, par. 33; Sprawa 
C-271/94 Parlament Europejski przeciwko Radzie, Zb. Orz. 1996, s. I-1689, par. 28-32; Sprawa C-84/94 
Zjednoczone Królestwo przeciwko Radzie, Zb. Orz. 1996, s. I-5755, par. 11-12 i 22; Sprawy połączone C-164-
165/97 Parlament Europejski przeciwko Radzie, Zb. Orz. 1999, s. I-1339, par. 16; Sprawa C-36/98 Niemcy 
przeciwko Radzie, Zb. Orz. 2001, s. I-779, par. 59; Sprawa C-281/01 Komisja przeciwko Radzie, Zb. Orz. 2002, s. I-
12649, par. 33-49; Sprawa C-338/01 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2004, s. I-4829, par. 55.
3 Sprawa C-377/98, Holandia przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie [2001] Zb. Orz. I-7079, ust. 27-
28. Sprawa C-491/01 British American Tobacco (Investments) i Imperial Tobacco [2002] Zb. Orz. I-11453, 
ust. 93-94.
4 Sprawa C-440/05 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2007, I-9097.
5 Sprawa C-91/05 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2008, I-3651.
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realizacji większej liczby celów lub ma większą liczbę części składowych, które są 
nierozerwalnie związane, przy czym żaden z aspektów nie jest drugorzędny lub pośredni w 
stosunku do drugiego, wówczas taki akt prawny należy wydać na odpowiadających im 
różnych podstawach prawnych, jeżeli związane z nimi procedury są ze sobą zgodne1.

Co do zasady zastosowanie podwójnej podstawy prawnej nie jest możliwe, gdy procedury 
ustalone dla poszczególnych podstaw prawnych są ze sobą niezgodne2.

IV. Wybór podstawy prawnej przez Komisję

Komisja uzasadnia odwołanie się do podwójnej podstawy prawnej następującymi słowami:
W ramach zwalczania handlu ludźmi konieczne jest zbliżenie przepisów i regulacji karnych 
państw członkowskich, umożliwiające poprawę współpracy w sprawach karnych. Traktat 
wyraźnie przewiduje, że w takim celu można przyjąć jedynie dyrektywy.

...

Wniosek doprowadzi do zbliżenia materialnego prawa karnego i przepisów proceduralnych 
państw członkowskich w większym stopniu niż czyni to obecna decyzja ramowa. Będzie to 
miało pozytywny wpływ na międzynarodową współpracę sądową i w zakresie ścigania oraz 
ochronę pokrzywdzonych i udzielanie im wsparcia. ...

V. Ocena celu i treści proponowanej dyrektywy

W celu ustalenia celu i treści proponowanej dyrektywy, konieczne jest przeanalizowanie jej 
przepisów.

Artykuł 1 stanowi, że dyrektywa dąży do ustalenia minimalnych reguł określania przestępstw 
kryminalnych i sankcji w obszarze handlu ludźmi. Zmierza ona również do wprowadzenia 
wspólnych przepisów w celu lepszego zapobiegania tym przestępstwom i ochrony jego ofiar.

Artykuł 2 stanowi, że państwa członkowskie zobowiązane są podjąć niezbędne kroki w celu 
zapewnienia karalności niektórych czynów umyślnych jako przestępstw związanych z 
handlem ludźmi.

Artykuł 3 dotyczy podżegania, pomocnictwa i usiłowania.

Artykuł 4 zawiera przepisy dotyczące kar.

Artykuły 5 i 6 zajmują się odpowiedzialnością i sankcjami dotyczącymi osób prawnych.

Artykuł 7 dotyczy odstąpienia od ścigania ofiary i nakładania na nią sankcji.

Artykuł 8 zawiera przepisy dotyczące prowadzenia dochodzeń i ścigania przestępstw.

Artykuł 9 zajmuje się kwestiami jurysdykcji.

                                               
1 Sprawa C-338/01 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2004, I-4829.
2 Sprawa C-178/03 Komisja przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb. Orz. 2006, s. I-107.
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Artykuł 10 dotyczy pomocy i wsparcia dla ofiar handlu ludźmi.

Artykuł 11 zawiera przepisy dotyczące ochrony ofiar handlu ludźmi podczas dochodzenia i 
postępowania karnego.

Artykuł 12 zawiera przepisy ogólne dotyczące środków pomocy, wsparcia i ochrony 
obejmujących dzieci będące ofiarami handlu ludźmi.

Artykuł 13 zajmuje się udzielaniem pomocy i wsparcia dzieciom będącym ofiarami handlu 
ludźmi, zaś artykuł 14 dotyczy ochrony dzieci będących ofiarami handlu ludźmi podczas 
dochodzenia i postępowania karnego.

Artykuł 15 zawiera przepisy dotyczące zapobiegania, a w szczególności podejmowania przez 
państwa członkowskie środków zniechęcających popyt, który jest źródłem wszelkich form 
wyzysku związanych z handlem ludźmi, a także właściwych działań, takich jak kampanie 
informacyjne i podnoszące poziom świadomości społecznej, programy badawcze i 
edukacyjne oraz wspieranie regularnego szkolenia urzędników, mogących mieć kontakt z 
ofiarami lub potencjalnymi ofiarami, których celem jest umożliwianie im identyfikowania 
ofiar i potencjalnych ofiar handlu ludźmi oraz udzielanie im pomocy. Stanowi on również, że 
państwa członkowskie zobowiązane są do podjęcia środków zmierzających do uznania za 
przestępstwo korzystania z usług stanowiących formę wyzysku w świadomości, że dana 
osoba jest ofiarą przestępstwa, o którym mowa w art. 2 dyrektywy.

Artykuł 16 przewiduje powołanie krajowych sprawozdawców lub wprowadzenie innych 
odnośnych środków dokonywania oceny tendencji w handlu ludźmi, analizę wyników 
czynności mających na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz składanie sprawozdań 
odnośnym władzom krajowym.

Artykuł 17 uchyla decyzję ramową 2002/629/WSiSW. Artykuł 18 dotyczy transpozycji, 
artykuł 19 sprawozdawczości, zaś artykuł 20 wejścia w życie.

VI. Ocena

Z powyższej analizy treści wniosku w sprawie dyrektywy wynika, że dotyczy ona prawie 
wyłącznie kwestii wchodzących w zakres art. 82 i 83 TFUE, zwłaszcza jeżeli chodzi o 
definicję przestępstw oraz sankcji w kwestii szczególnie poważnych przestępstw o wymiarze 
transgranicznym, a mianowicie handlu ludźmi, wynikających z natury lub wpływu takich 
przestępstw lub ze specjalnej potrzeby wspólnej walki z nimi. Wniosku tego nie zmieniają 
poprawki, które zostały przekazane do obu właściwych komisji.

A zatem, biorąc pod uwagę ograniczenia Trybunału Sprawiedliwości, wniosek dyrektywy 
powinien opierać się na postanowieniach traktatu dotyczących prawa karnego i nie ma 
powodu, by przytaczać tu przepisy odnoszące się do polityki imigracyjnej.

V. Wniosek i zalecenie

W świetle powyższych rozważań należy uznać, że dodanie art. 79 ust. 2 TFUE jako podstawy 
prawnej nie jest uzasadnione.
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Na posiedzeniu w dniu 20 września 2010 r. Komisja Prawna postanowiła przy jednym głosie 
wstrzymującym się1przekazać Panu następujące zalecenia: wniosek w sprawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego 
procederu oraz ochrony ofiar, uchylającej decyzję ramową 2002/629/WSiSW, powinien 
opierać się na podstawie prawnej z art. 82 ust. 2 i art. 83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej.

Z poważaniem,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 W głosowaniu końcowym uczestniczyli: Klaus-Heiner Lehne (przewodniczący), Luigi Berlinguer 
(wiceprzewodniczący), Raffaele Baldassarre (wiceprzewodniczący), Evelyn Regner (wiceprzewodnicząca), 
Sebastian Valentin Bodu (wiceprzewodniczący), Eva Lichtenberger (sprawozdawczyni), Françoise Castex, 
Marielle Gallo, Kurt Lechner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, 
Cecilia Wikström i Tadeusz Zwiefka.


