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Zadeva: Mnenje o pravni podlagi za predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti žrtev 
(razveljavitev Okvirnega sklepa 2002/629/PNZ)
(KOM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

Spoštovana ga. Svensson in g. López Aguilar,

Odbor za pravice žensk in enakost spolov in Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve sta v pismu z dne 7. septembra 2010 v skladu s členom 37 poslovnika Odbor 
za pravne zadeve zaprosila, da preuči pravno podlago predloga direktive o preprečevanju 
trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti žrtev, ki razveljavlja Okvirni sklep 
2002/629/PNZ.

Komisija kot pravno podlago predlaga člen 82(2) PDEU skupaj s členom 83(1) PDEU. 

Odbor je zadevo obravnaval na seji 20. septembra 2010.

I. Ozadje
Veljavni zakonodajni okvir o trgovini z ljudmi na ravni EU vključuje Okvirni sklep Sveta 
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2002/629/PNZ1 in Direktivo Sveta 2004/81/ES2, na mednarodni ravni pa Konvencijo ZN o 
otrokovih pravicah, Konvencijo ZN proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, še 
posebej protokol h konvenciji o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, 
zlasti ženskami in otroki, in Konvencijo Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi. 

Komisija je leta 2009 predložila predlog za nov okvirni sklep, ki pa je bil ob začetku 
veljavnosti Lizbonske pogodbe umaknjen. Kot je znano, je bil z Lizbonsko pogodbo 
odpravljen sistem stebrov in se sedaj praktično vsa zakonodaja, ki sodi v področje svobode, 
varnosti in pravice, vključno s členoma 82 in 83 PDEU o sodelovanju v kazenskih zadevah iz 
poglavja 4 naslova V, sprejema po rednem zakonodajnem postopku.

Komisija je 29. marca 2010 predstavila predlog direktive (KOM(2010)0095), ki bi 
razveljavila Okvirni sklep 2002/629/PNZ. 

Odbor za pravice žensk in enakost spolov in Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve sta v okviru sodelovanja po postopku iz člena 51 poslovnika na skupni seji 2. 
septembra 2010 predlagala, da bi se v preambuli predlagane direktive kot dodatno pravno 
podlago navedlo sklicevanje na člen 79(2). 

Člen 79 PDEU iz poglavja 2 naslova V vsebuje določbe o politiki priseljevanja, ki je bila že 
pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe prenesena v okvir „stebra Skupnosti”.

Kot je utemeljeno v poročilu, je treba sklicevanje na člen 79 PDEU dodati zaradi skladnosti s 
pogodbami; in sicer naj bi se moral celostni pristop iz predlagane direktive kazati tudi v 
usklajenosti z drugimi povezanimi pravnimi instrumenti, direktiva ne bi smela na splošno 
posegati v pravila o azilni politiki, za azilne politike pa bi bilo treba okrepiti skladen pristop. 
Omenja se tudi vse pogostejše pojave trgovine z ljudmi in izkoriščanja delovne sile ter 
prizadevanja, da bi žrtve zaščitili kar v največji meri.

II. Ustrezni členi PDEU 

Komisija predlaga, da se kot pravna podlaga uporabita člena 82 in 83.  Ta določata:

Člen 823

1. Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah v Uniji temelji na načelu vzajemnega 
priznavanja sodb in sodnih odločb in vključuje približevanje zakonov in drugih predpisov 
držav članic na področjih, navedenih v odstavku 2 in v členu 83.

Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za:

(a) ...;

                                               
1 Okvirni sklep Sveta 2002/629/PNZ z dne 19. julija 2002 o boju proti trgovanju z ljudmi (UL L 203, 1.8. 2002, 
str. 1).
2 Direktiva Sveta 2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o dovoljenju za prebivanje za državljane tretjih držav, ki so 
žrtve trgovine z ljudmi ali so jim pomagali pri nezakoniti preselitvi in ki sodelujejo s pristojnimi organi (UL L 
261, 6.8.2004, str. 19).
3 Poudarki so dodani.
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(b) ...;

(c) ...;

(d) ....

2. Evropski parlament in Svet lahko z direktivami, sprejetimi po rednem zakonodajnem 
postopku, določita minimalna pravila, potrebna za lažje vzajemno priznavanje sodb in sodnih 
odločb ter policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah s čezmejnimi 
posledicami. V teh pravilih se upoštevajo razlike med pravnimi sistemi in izročili držav 
članic.

Pravila se nanašajo na:

(a) ...;

(b) pravice posameznikov v kazenskem postopku;

(c) pravice žrtev kaznivih dejanj;

(d) ....

3. Kadar član Sveta meni, da bi osnutek direktive iz odstavka 2 lahko kršil temeljna načela 
njegovega kazenskega pravnega sistema, lahko zahteva, da se osnutek direktive predloži 
Evropskemu svetu. V tem primeru se redni zakonodajni postopek začasno prekine. Po 
razpravi in v primeru soglasja Evropski svet v štirih mesecih od te začasne prekinitve vrne 
osnutek Svetu, s čimer se začasna prekinitev rednega zakonodajnega postopka konča.

...

Člen 83
(prejšnji člen 31 PEU)

1. Evropski parlament in Svet lahko z direktivami, sprejetimi po rednem zakonodajnem 
postopku, določita minimalna pravila glede opredelitve kaznivih dejanj in sankcij na področju 
posebno hudih oblik kriminala s čezmejnimi posledicami zaradi narave ali učinkov teh dejanj 
ali zaradi posebne potrebe po skupnem boju proti njim.

Ta področja kriminala so: terorizem, trgovina z ljudmi in spolna zloraba žensk in otrok, 
nedovoljen promet s prepovedanimi drogami in orožjem, pranje denarja, korupcija, 
ponarejanje plačilnih sredstev, računalniški kriminal in organizirani kriminal.

...

2. ...

3. Kadar član Sveta meni, da bi osnutek direktive iz odstavka 1 ali 2 lahko vplival na temeljna 
načela njegovega kazenskega pravnega sistema, lahko zahteva, da se osnutek direktive 
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predloži Evropskemu svetu. V tem primeru se redni zakonodajni postopek začasno prekine. Po 
razpravi in v primeru soglasja Evropski svet v štirih mesecih od te začasne prekinitve vrne 
osnutek Svetu, s čimer se začasna prekinitev rednega zakonodajnega postopka konča.

V primeru nesoglasja, in če želi najmanj devet držav članic med seboj vzpostaviti okrepljeno 
sodelovanje na podlagi zadevnega osnutka direktive, te o tem v enakem roku uradno obvestijo 
Evropski parlament, Svet in Komisijo. V takem primeru se šteje, da je uvedba okrepljenega 
sodelovanja iz člena 20(2). Pogodbe o Evropski uniji in iz člena 329(1) te pogodbe odobrena, 
in se uporabljajo določbe o okrepljenem sodelovanju.

Pristojna odbora sta predlagala, da se kot dodatna pravna podlaga doda naslednja 
določba:

Člen 79

1. Unija oblikuje skupno politiko priseljevanja, s katero v vseh fazah zagotovi učinkovito 
upravljanje migracijskih tokov, pravično obravnavo državljanov tretjih držav, ki zakonito 
prebivajo v državah članicah, in preprečevanje nezakonitega priseljevanja in trgovine z 
ljudmi ter okrepljene ukrepe za boj proti temu.

2. Za namene iz odstavka 1, Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku 
sprejmeta ukrepe na naslednjih področjih:

(a) pogoji vstopa in prebivanja ter standardi glede postopkov držav članic za izdajo vizumov 
in dovoljenj za prebivanje za daljši čas, tudi tistih zaradi združitve družine;

(b) opredelitev pravic državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici, in 
pogojev, ki urejajo svobodo gibanja in prebivanja v drugih državah članicah;

(c) nezakonito priseljevanje in nedovoljeno prebivanje, tudi odstranitev in vračanje oseb, ki 
prebivajo brez dovoljenja;

(d) boj proti trgovini z ljudmi, zlasti z ženskami in otroci.

3. ....

4. ...

5. ...

III. Sodna praksa v zvezi s pravno podlago1

Če ima ukrep dvojni cilj ali dve sestavini, pri čemer je eden ali ena izmed njiju glavna ali 
prevladujoča, mora biti pravna podlaga določena na osnovi člena Pogodbe, ki ustreza 
glavnemu cilju ali sestavini akta.  Kadar je uskladitev nacionalne zakonodaje le postranska 

                                               
1 Naslednji odlok temelji na delu Constitutional Law of the European Union (Ustavno pravo Evropske unije), 
Lenaerts in Van Nuffel, Sweet & Maxwell, London. Poudarki so dodani.
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posledica ukrepa, ki je prvotno namenjen doseganju drugega cilja, je treba ukrep sprejeti le na 
podlagi tistega člena Pogodbe, ki ustreza njegovemu glavnemu ali prevladujočemu cilju ali 
sestavini1.  To merilo se pogosto omenja kot načelo težnosti.

Nasprotno pa splošni člen Pogodbe predstavlja zadostno pravno podlago, kadar se želi z 
ukrepom uskladiti nacionalne ukrepe, čeprav se želi z njim postransko doseči tudi cilj, ki ga 
določajo posebni členi pogodbe2.  Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da mora izbira pravne 
podlage za ukrep Skupnosti temeljiti na objektivnih dejstvih, ki jih je mogoče sodno 
preskusiti, kar zlasti velja za cilj in vsebino ukrepa3.

Načeloma imajo ukrepi samo eno pravno podlago. Če se pri pregledu namena in vsebine 
ukrepa Skupnosti izkaže, da ima dvojni cilj, ali če ima dve sestavini, tako da sodi v področje 
uporabe različnih pravnih podlag, pri čemer je ena glavna ali prevladujoča, druga pa zgolj 
stranska, mora ukrep temeljiti na samo eni pravni podlagi, in sicer na tisti, ki se zahteva za 
glavni ali prevladujoči cilj oziroma sestavino4.

Izjemoma mora ukrep, če se zanj ugotovi, da ima hkrati več ciljev ali sestavin, ki so neločljivo 
povezane in med njimi nobena ni drugotnega ali posrednega pomena glede na druge, temeljiti 
na ustreznih različnih pravnih podlagah, pod pogojem, da so zadevni postopki med seboj 
skladni5.

Načeloma pa dvojna pravna podlaga ni možna, če so postopki, določeni za posamezne pravne 
podlage, medsebojno nezdružljivi6.

IV. Pravna podlaga, ki jo je izbrala Komisija

Komisija je upravičila uporabo dvojne pravne podlage na naslednji način: 
V boju proti trgovini z ljudmi je približevanje kazenskih predpisov držav članic nujno zato, da 
se izboljša sodelovanje v kazenskih zadevah. Zato je v Pogodbi izrecno določeno, da se 
sprejmejo samo direktive.

...

                                               
1Zadeva 68/86 Združeno kraljestvo proti Svetu [1988] ECR 855, ostavki14-16; zadeva C-70/88 Evropski 
parlament proti Svetu [1991] ECR I-4529, odstavki 16-18; Sodišče Evropskih skupnosti, zadeva C-155/91 
Komisija proti Svetu [1993] ECR I-939, odstavki 18-20; zadeva C-187/93 Evropski parlament proti Svetu [1994] 
ECR I-2857, odstavki 23-26; zadeva C-426/93 Nemčija proti Svetu [1995] ECR I-3723, odst. 33; zadeva C-
271/94 Evropski parlament proti Svetu [1996] ECR I-1689, odstavki 28-32; zadeva C-84/94 Združeno kraljestvo
proti Svetu [1996] ECR I-5755, odstavki 11-12 in 22; združeni zadevi C-164-165/97 Evropski parlament proti 
Svetu [1999] ECR I-1339, odst. 16; zadeva C-36/98 Španija proti Svetu [2001] ECR I-779, odst. 59; zadeva C-
281/01 Komisija proti Svetu [2002] ECR I-12649, odstavki 33-49; zadeva C-338/01 Komisija proti Svetu [2004] 
ECR I-4829, odst. 55. 
2 Zadeva C-377/98 Nizozemska proti Evropskemu parlamentu in Svetu [2001] ECR I-7079, odstavka 27-28; 
zadeva C-491/01 British American Tobacco (Investments) in Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, odstavka 
93-94.
3 Zadeva C-440/05 Komisija proti Svetu [2007] ECR I-9097.
4 Zadeva C-91/05 Komisija proti Svetu [2008] ECR I-3651.
5 Zadeva C-338/01 Komisija proti Svetu [2004] ECR I-4829.
6 Zadeva C-178/03 Komisija proti Parlamentu in Svetu [2006] ECR I-107.
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s predlogom se bodo kazensko materialno pravo držav članic in njihova procesna pravila 
približali v večjem obsegu kot s sedanjim okvirnim sklepom. To bo imelo pozitiven učinek na 
mednarodni kazenski pregon in pravosodno sodelovanje ter na zaščito žrtev in pomoč žrtvam. 
...

V. Presoja cilja in vsebine predlagane direktive

Za ugotovitev cilja in vsebine predlagane direktive je treba preučiti njene določbe. 

Člen 1 določa, da je namen te direktive vzpostaviti minimalna pravila glede opredelitve 
kaznivih dejanj in kazni na področju trgovine z ljudmi. Njen cilj je tudi uvesti skupne določbe 
za okrepitev preprečevanja kaznivih dejanj in zaščite žrtev. 

Člen 2 določa, da države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da so nekatera naklepna 
dejanja kaznovana kot kazniva dejanja, povezana s trgovino z ljudmi.

Člen 3 obravnava napeljevanje, pomoč in poskus.

Člen 4 vsebuje določbe o kaznih.

Člena 5 in 6 obravnavata odgovornost pravnih oseb in sankcije zanje.

Člen 7 obravnava nepreganjanje ali neuporabo kazni za žrtve.

Člen 8 vsebuje določbe o preiskovanju in pregonu.
Člen 9 obravnava pristojnost.

Člen 10 obravnava pomoč in podporo žrtvam trgovine z ljudmi.

Člen 11 vsebuje določbe o zaščiti žrtev trgovine z ljudmi v kazenskih preiskavah in 
postopkih.

Člen 12 vsebuje splošne določbe o ukrepih za pomoč in podporo otrokom, ki so žrtve trgovine 
z ljudmi, ter za njihovo zaščito.

Člen 13 obravnava pomoč in podporo otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi, člen 14 pa 
zaščito otrok, ki so žrtve trgovine z ljudmi, v kazenskih preiskavah in postopkih.

Člen 15 vsebuje določbe o preprečevanju, zlasti ukrepih, ki jih sprejmejo države članice za 
zmanjšanje povpraševanja, ki spodbuja vse oblike izkoriščanja, povezane s trgovino z ljudmi, 
ter o ustreznih ukrepih, kot so informacijske kampanje in kampanje za izboljšanje 
osveščenosti, raziskovalni in izobraževalni programi ter redno usposabljanje uradnikov, ki bi
se pri svojem delu lahko srečali z žrtvami in potencialnimi žrtvami, pri čemer jim bo tako 
usposabljanje omogočilo odkriti žrtve in potencialne žrtve trgovine z ljudmi ter z njimi 
ravnati.   Člen prav tako določa, da države članice proučijo možnost sprejetja ukrepov, da se 
kot kaznivo dejanje obravnava uporaba storitev, ki so predmet izkoriščanja, če je znano, da je 
oseba žrtev kaznivega dejanja iz člena 2 direktive.

Člen 16 določa, da nacionalni poročevalci ali enakovredni mehanizmi izvajajo ocene o trendih 
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trgovine z ljudmi, proučujejo rezultate ukrepov za boj proti trgovini z ljudmi in poročajo 
zadevnim nacionalnim organom

Člen 17 razveljavlja okvirni sklep 2002/629/PNZ. Člen 18 obravnava prenos, člen 19
poročanje, člen 20 pa začetek veljavnosti.

VI. Ocena 

Iz zgornje ocene vsebine predloga direktive je razvidno, da ta skoraj izključno obravnava 
zadeve, ki sodijo v okvir členov 82 in 83 PDEU, zlasti opredelitev kaznivih dejanj in kazni za 
posebno hude oblike kriminala s čezmejnimi posledicami, med njimi trgovino z ljudmi, zaradi 
narave ali učinkov teh dejanj ali zaradi posebne potrebe po skupnem boju proti njim.  Enako 
je mogoče ugotoviti tudi po predlogih sprememb, ki sta jih vnesla oba pristojna odbora.

Posledično bi moral predlog direktive, ob upoštevanju kritičnih pripomb Sodišča Evropske 
unije, temeljiti na določbah Pogodbe, ki obravnavajo kazensko pravo, ni pa razloga za 
navedbo določbe o politiki priseljevanja.

V. Sklep in priporočilo

Na podlagi zgoraj navedenega ocenjujemo, da dodatna pravna podlaga iz člena 79(2) PDEU 
ni utemeljena.

Odbor za pravne zadeve je zato na seji 20. septembra 2010 z enim vzdržanim glasom1 sprejel 
odločitev, da vam priporoči sledeče: predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti žrtev, ki razveljavlja Okvirni 
sklep 2002/629/PNZ, bi moral temeljiti na pravni podlagi iz členov 82(2) in 83(1) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije.

S spoštovanjem

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Klaus-Heiner Lehne (predsednik), Luigi Berlinguer (podpredsednik), 
Raffaele Baldassarre (podpredsednik), Evelyn Regner (podpredsednica), Sebastian Valentin Bodu 
(podpredsednik), Eva Lichtenberger (poročevalka), Françoise Castex, Marielle Gallo, Kurt Lechner, Francesco 
Enrico Speroni, Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov), József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström in 
Tadeusz Zwiefka.


