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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre právne veci
predseda

22.9.2010

Pán Juan Fernando López Aguilar,
predseda
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
BRUSEL
a
Pani Eva-Britt Svensson,
predsedníčka
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
BRUSEL

Vec: stanovisko k právnemu základu návrhu smernice Európskeho parlamentu a 
Rady o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu (zrušenie 
rámcového rozhodnutia 2002/629/SVV) (KOM(2010)0095 – C7-0087/2010 –
2010/0065(COD))

Vážený pán López Aguilar a vážená pani Svensson,

listom zo 7. septembra 2010 Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť a Výbor pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci požiadali Výbor pre právne veci o posúdenie právneho 
základu návrhu smernice o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane 
obetí, ktorou sa zrušuje rámcové rozhodnutie 2002/629/SVV, a to v súlade s článkom 37 
rokovacieho poriadku.

Právnym základom, ktorý navrhuje Komisia, je článok 82 ods. 2 ZFEÚ v súčinnosti článkom 
83 ods. 1 ZFEÚ.

Výbor preskúmal uvedenú otázku na svojej schôdzi 20. septembra 2010.

I. Východiská
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Súčasný právny rámec o obchodovaní s ľuďmi pozostáva na úrovni EÚ z rámcovej smernice 
Rady 2002/629/SVV1, zo smernice Rady 2004/81/ES2 a na medzinárodnej úrovni z Dohovoru 
OSN o právach dieťaťa, Dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu, najmä 
z jeho protokolu o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi, predovšetkým so ženami a deťmi, 
jeho potláčaní a trestaní, a z Dohovoru Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

V roku 2009 Komisia predložila návrh nového rámcového rozhodnutia, ktorý bol stiahnutý po 
nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy. Ako vieme, Lisabonská zmluva odbúrala pôvodný 
systém pilierov a v súčasnosti sa prakticky všetky právne predpisy patriace do terajšieho 
priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, vrátane článkov 82 a 83 ZFEÚ o spolupráci 
v trestných veciach v kapitole 4 hlavy V, musia prijímať v rámci riadneho legislatívneho 
postupu.

Dňa 29. marca 2010 Komisia predložila návrh smernice (KOM(2010)0095), ktorého cieľom 
je zrušenie rámcového rozhodnutia 2002/629/SVV.

Počas spoločnej schôdze výborov z 2. septembra 2010 Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 
a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci v spolupráci podľa postupu 
uvedeného v článku 51 rokovacieho poriadku navrhli pridanie odkazu v preambule 
navrhovanej smernice na článok 79 ods. 2 ako dodatočný právny základ.

Článok 79 ZFEÚ v kapitole 2 hlavy V obsahuje ustanovenia o prisťahovaleckej politike, ktoré 
už boli prevedené do piliera Spoločenstva pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy.

Podľa správy je pridanie odkazu na článok 79 ZFEÚ zdôvodnené potrebou zabezpečenia 
súladu so zmluvami, myšlienkou, že holistický prístup navrhovanej smernice musí viesť aj k 
súladu s inými súvisiacimi právnymi nástrojmi, skutočnosťou, že smernica nemôže všeobecne 
stanovovať pravidlá azylovej politiky, a potrebou zlepšiť konzistentnosť s azylovými 
politikami. Odkazuje sa aj na rozširujúci sa fenomén obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania 
v práci a na čo najširšiu ochranu obetí.

II. Príslušné články ZFEÚ

Komisia navrhuje použiť ako právny základ články 82 a 83. Tieto články majú toto znenie:

Článok 823

1. Justičná spolupráca v trestných veciach v Únii je založená na zásade vzájomného 
uznávania rozsudkov a iných justičných rozhodnutí a zahŕňa aproximáciu zákonov a iných 
právnych predpisov členských štátov v oblastiach uvedených v odseku 2 a článku 83.

Európsky parlament a Rada prijmú v súlade s riadnym legislatívnym postupom opatrenia 
zamerané na:

                                               
1 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV z 19. júla 2002 o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (Ú. v. ES L 203, 
1.8.2002, s. 1).
2 Smernica Rady 2004/81/ES z 29. apríla 2004 o povoleniach na trvalý pobyt vydávaných štátnym príslušníkom 
tretích krajín, ktorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli predmetom konania umožňujúceho 
nelegálne prisťahovalectvo a ktorí spolupracovali s príslušnými orgánmi (Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 19).
3 Doplnené zvýraznenie.
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a) ...;

b) ...;

c) ...;

d) ....

2. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom 
prostredníctvom smerníc ustanoviť minimálne pravidlá s cieľom uľahčiť v potrebnom rozsahu 
vzájomné uznávanie rozsudkov a iných justičných rozhodnutí, ako aj policajnú a justičnú 
spoluprácu v trestných veciach, ktoré majú cezhraničný rozmer. Tieto minimálne pravidlá 
zohľadňujú rozdiely medzi právnymi tradíciami a systémami členských štátov.

Týkajú sa

a) ...;

b) práv jednotlivcov v trestnom konaní;

c) práv obetí trestných činov;

d) ....

3. Ak sa člen Rady domnieva, že navrhovanou smernicou uvedenou v odseku 2 by mohli byť 
dotknuté základné aspekty jeho systému trestného súdnictva, môže požiadať, aby o návrhu 
smernice rokovala Európska rada. V takom prípade sa riadny legislatívny postup pozastaví. 
Európska rada po prerokovaní v prípade dosiahnutia konsenzu vráti do štyroch mesiacov od 
tohto pozastavenia návrh späť Rade, čím sa ukončí pozastavenie riadneho legislatívneho 
postupu.

...

Článok 83
(pôvodný článok 31 ZEU)

1. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom 
prostredníctvom smerníc ustanoviť minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných 
činov a sankcií v oblastiach obzvlášť závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom 
vyplývajúcim z povahy alebo dôsledkov týchto trestných činov alebo z osobitnej potreby 
bojovať proti nim na spoločnom základe.

Týmito oblasťami trestnej činnosti sú: terorizmus, obchodovanie s ľuďmi a sexuálne 
zneužívanie žien a detí, nedovolené obchodovanie s drogami, nedovolené obchodovanie 
so zbraňami, pranie špinavých peňazí, korupcia, falšovanie platobných prostriedkov, 
počítačová kriminalita a organizovaná trestná činnosť.

...
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2. ...

3. Ak sa člen Rady domnieva, že navrhovanou smernicou uvedenou v odseku 1 alebo 2 by 
mohli byť dotknuté základné aspekty jeho systému trestného súdnictva, môže požiadať, aby 
o návrhu smernice rokovala Európska rada. V takom prípade sa riadny legislatívny postup 
pozastaví. Európska rada po prerokovaní v prípade dosiahnutia konsenzu vráti do štyroch 
mesiacov od tohto pozastavenia návrh späť Rade, čím sa ukončí pozastavenie riadneho 
legislatívneho postupu.

Ak sa konsenzus nedosiahne a ak si aspoň deväť členských štátov želá na základe dotknutého 
návrhu smernice nadviazať posilnenú spoluprácu, v rovnakej lehote to oznámia Európskemu 
parlamentu, Rade a Komisii. V takom prípade sa povolenie vykonávať posilnenú spoluprácu 
podľa článku 20 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 329 ods. 1 tejto zmluvy považuje za 
udelené a uplatnia sa ustanovenia o posilnenej spolupráci.

Príslušné výbory navrhujú pridanie tohto ustanovenia ako dodatočného právneho 
základu:

Článok 79

1. Únia tvorí spoločnú prisťahovaleckú politiku s cieľom zabezpečiť vo všetkých etapách 
účinné riadenie migračných tokov, spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v členských štátoch, ako aj predchádzanie 
a posilnený boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi.

2. Na účely odseku 1 Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom 
prijmú opatrenia v týchto oblastiach:

a) podmienky vstupu a pobytu, ako aj normy týkajúce sa udeľovania dlhodobých víz 
a povolení na dlhodobý pobyt členskými štátmi vrátane tých, ktoré sú udeľované na účely 
zlúčenia rodiny;

b) vymedzenie práv štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú 
v členskom štáte, vrátane podmienok, ktorými sa spravuje sloboda pohybu a pobytu v iných 
členských štátoch;

c) nelegálne prisťahovalectvo a neoprávnený pobyt vrátane odsunu a repatriácie osôb, ktoré 
sa zdržiavajú na území štátu neoprávnene;

d) boj proti obchodovaniu s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi.

3. ....

4. ...

5. ...
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III. Judikatúra týkajúca sa právneho základu1

Ak má opatrenie dvojaký účel alebo dvojaký komponent a ak sa jeden z nich dá určiť za 
hlavný alebo prevažujúci účel alebo komponent, právny základ sa musí určiť na základe 
článku zmluvy, ktorý zodpovedá hlavnému účelu alebo hlavnému komponentu aktu. Ak je 
napríklad harmonizácia vnútroštátnych právnych predpisov iba sprievodným účinkom 
opatrenia, ktoré je prvotne zamerané na iný cieľ, opatrenie sa musí prijať iba na základe 
osobitného článku zmluvy, ktorý zodpovedá hlavnému alebo prevažujúcemu účelu alebo 
komponentu2. Toto kritérium sa často uvádza ako kritérium „ťažiska“.

Naopak, ak je opatrenie zamerané na harmonizáciu vnútroštátnych opatrení, je všeobecný 
článok zmluvy postačujúcim právnym základom, aj keď je toto opatrenie druhorado zamerané 
na dosiahnutie cieľa, ktorý uvádzajú konkrétne články zmluvy3. Podľa ustálenej judikatúry 
musí výber právneho základu pre opatrenie Spoločenstva spočívať na objektívnych faktoroch, 
ktoré podliehajú súdnemu preskúmaniu a medzi ktoré patria najmä cieľ a obsah opatrenia4.

Opatrenie by sa v zásade malo zakladať len na jednom právnom základe. Ak z preskúmania 
cieľa a obsahu opatrenia Spoločenstva vyplynie, že má dvojaký účel alebo dva komponenty, 
ktoré prislúchajú rôznym právnym základom, a ak sa jeden z nich dá označiť za hlavný alebo 
prevažujúci účel alebo komponent, kým druhý je len vedľajší, opatrenie sa musí zakladať len 
na jednom právnom základe, a to na základe, ktorý si vyžaduje tento hlavný alebo prevažujúci 
účel alebo komponent5.

Výnimočne, ak sa stanoví, že opatrenie súčasne sleduje niekoľko cieľov alebo má viacero 
komponentov, ktoré sú neoddeliteľne prepojené tak, že ani jeden z nich nie je vo vzťahu 
k inému sekundárny a nepriamy, opatrenie musí byť založené na viacerých zodpovedajúcich 
právnych základoch, pokiaľ sú postupy uplatňované v súlade s týmito právnymi základmi 
navzájom zlučiteľné6.

Ak sú však postupy ustanovené pre jednotlivé právne základy navzájom nezlučiteľné, nie je 
vo všeobecnosti možné použiť dvojitý právny základ7.

IV. Voľba právneho základu Komisiou

                                               
1 Nasledujúca pasáž je založená na Constitutional Law of the European Union, Lenaerts and Van Nuffel, Sweet 
& Maxwell, Londýn. Doplnené zvýraznenie.
2Vec 68/86 , Spojené kráľovstvo/Rada, Zb. 1988, Zb. 855, ods. 14 – 16: Vec C-70/88, Európsky parlament/Rada, 
Zb. 1991 I-4529, ods. 16 – 18; ESD, Vec C-155/91 Komisia/Rada (1993) Zb. I-939, ods. 18 – 20; Vec C-187/93, 
Európsky parlament/Rada, Zb. 1994 I-2857, ods. 23 – 26; Vec C-426/93, Nemecko/Rada, Zb. 1995 I-3723, ods. 
33; Vec C-271/94, Európsky parlament/Rada, Zb. 1996 I-1689, ods. 28 – 32; Vec C-84/94, Spojené 
kráľovstvo/Rada, Zb. 1996, I-5755, ods. 11 – 12 a 22; spojené veci C-164-165/97, Európsky parlament/Rada, 
Zb. 1999 I-1339, ods. 16; Vec C-36/98, Španielsko/Rada, Zb. 2001 I-779, ods. 59; Vec C-281/01 Komisia/Rada,
Zb. 2002. I-12649, ods. 33 – 49; Vec C-338/01 Komisia/Rada, Zb. 2004. I-4829, ods. 55.
3 Vec C-377/98, Holandsko/Európsky parlament a Rada, Zb. 2001 I-7079, ods. 27 – 28; Vec C-491/01, British 
American Tobacco (Investments) a Imperial Tobacco, Zb. 2002 I-11453, ods. 93 – 94.
4 Vec C-440/05 Komisia/Rada, Zb. 2007 I-9097.
5 Vec C-91/05 Komisia/Rada, Zb. 2008 I-3651.
6 Vec C-338/01 Komisia/Rada, Zb. 2004 I-4829.
7 Vec C-178/03 Komisia/Parlament a Rada, Zb. 2006 I-107.
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Komisia odôvodňuje uplatnenie dvojitého právneho základu takto:
Na zlepšenie spolupráce v trestných veciach v rámci boja proti obchodovaniu s ľuďmi je 
potrebná aproximácia zákonov a iných právnych predpisov členských štátov v oblasti 
trestného práva. Zmluva na tento konkrétny účel stanovuje výlučne prijatie smerníc.

...

Návrh zosúladí trestné právo hmotné a procesné pravidlá členských štátov vo väčšej miere 
než súčasné RR. Bude to mať priaznivý vplyv na presadzovanie práva a justičnú spoluprácu 
na medzinárodnej úrovni, ako aj na ochranu a pomoc poskytované obetiam. ...

V. Analýza cieľa a obsahu navrhovanej smernice

S cieľom stanoviť cieľ a obsah navrhovanej smernice treba preskúmať jej ustanovenia.

V článku 1 sa ustanovuje, že cieľom tejto smernice je stanoviť minimálne pravidlá týkajúce sa 
vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti obchodovania s ľuďmi. Jej cieľom je takisto 
zaviesť spoločné ustanovenia na posilnenie prevencie trestnej činnosti a ochrany jej obetí.

V článku 2 sa ustanovuje, že členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že 
niektoré úmyselné skutky sa budú trestať ako trestné činy súvisiace s obchodovaním s ľuďmi.

Článok 3 sa týka podnecovania, napomáhania, navádzania a pokusu.

Článok 4 obsahuje ustanovenia o trestoch.

Články 5 a 6 sa týkajú ručenia a sankcií, čo sa týka právnických osôb.

Článok 7 sa týka nestíhania obete alebo neukladania trestov obeti.

Článok 8 obsahuje ustanovenia o vyšetrovaní a trestnom stíhaní.

Článok 9 sa týka súdnej právomoci.

Článok 10 sa týka pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi.

Článok 11 obsahuje ustanovenia o ochrane obetí obchodovania s ľuďmi počas trestného 
vyšetrovania a konania.

V článku 12 sa vytyčujú všeobecné ustanovenia o pomoci, podpore a ochranných opatreniach 
pre obete obchodovania s deťmi.

Článok 13 sa týka pomoci a podpory obetiam obchodovania s deťmi a článok 14 ochrany 
obetí obchodovania s deťmi počas trestného vyšetrovania a konania.

Článok 15 obsahuje ustanovenia o predchádzaní, najmä o prijatí opatrení zo strany členských 
štátov na odrádzanie od dopytu, ktorý stimuluje všetky formy vykorisťovania súvisiaceho 
s obchodovaním s ľuďmi, a vhodných opatrení, ako sú napríklad informačné a osvetové 
kampane a výskumné a vzdelávacie programy a podpora pravidelnej odbornej prípravy 
úradníkov, ktorí môžu prichádzať do styku s obeťami a potenciálnymi obeťami, ktoré im 
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umožnia rozpoznávať obete a potenciálne obete obchodovania s ľuďmi a primerane s nimi 
zaobchádzať.  Rovnako sa v ňom ustanovuje, že členské štáty majú zvážiť prijatie opatrení, 
ktorými sa medzi trestné činy zaradí využívanie služieb, ktoré tvoria predmet vykorisťovania, 
ak sa tieto služby využívajú s vedomím, že daná osoba je obeťou trestného činu uvedeného 
v článku 2.

V článku 16 sa ustanovujú národní spravodajcovia alebo rovnocenné opatrenia, ktorých 
úlohou má byť posudzovanie trendov obchodovania s ľuďmi, meranie výsledkov 
dosiahnutých prostredníctvom opatrení proti obchodovaniu s ľuďmi a podávanie správ 
príslušným vnútroštátnym orgánom.

Článkom 17 sa zrušuje rámcové rozhodnutie 2002/629/SVV. Článok 18 sa týka transpozície, 
článok 19 podávania správ a článok 20 nadobudnutia účinnosti.

VI. Vyhodnotenie 

Z uvedenej analýzy obsahu návrhu smernice vyplýva, že sa prakticky výhradne týka 
záležitostí spadajúcich pod články 82 a 83 ZFEÚ, najmä vymedzenia trestných činov a 
sankcií v oblastiach obzvlášť závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom, menovite 
obchodovania s ľuďmi, vyplývajúcich z povahy alebo dôsledkov týchto trestných činov alebo 
z osobitnej potreby bojovať proti nim na spoločnom základe. Zmeny a doplnenia predložené 
oboma príslušnými výbormi tento záver nemenia.

A tak, so zreteľom na výhrady Súdneho dvora, návrh smernice by sa mal zakladať na 
ustanoveniach zmluvy, ktoré sa týkajú trestného práva, a nie je opodstatnené uvádzať 
ustanovenie o prisťahovaleckej politike.

V. Závery a odporúčania

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa domnievame, že pridanie právneho základu článku 79 
ods. 2 ZFEÚ nie je odôvodnené.

Na schôdzi, ktorá sa konala 20. septembra 2010, sa Výbor pre právne veci, pričom jeden 
poslanec sa zdržal hlasovania1, následne rozhodol odporučiť, že návrh smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí, 
ktorou sa ruší rámcové rozhodnutie 2002/629/SVV, by sa mal zakladať na právnom základe 
článkov 82 ods. 2 a 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

S pozdravom,

                                               
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Klaus-Heiner Lehne (predseda), Luigi Berlinguer (podpredseda), 
Raffaele Baldassarre (podpredseda), Evelyn Regner (podpresedníčka), Sebastian Valentin Bodu (podpredseda), 
Eva Lichtenberger (spravodajkyňa), Françoise Castex, Marielle Gallo, Kurt Lechner, Francesco Enrico Speroni, 
Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström a Tadeusz Zwiefka.
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Klaus-Heiner Lehne


