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EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för rättsliga frågor
Ordföranden

22.9.2010

Till Juan Fernando López Aguilar, 
ordförande,
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,
Bryssel,
och
Eva-Britt Svensson, 
ordförande,
utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, 
Bryssel

Ärende: Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om förebyggande och bekämpande av människohandel 
(upphävande av rambeslut 2002/629/RIF) (KOM(2010)0095 – C7-0087/2010 –
2010/0065(COD))

Med en skrivelse av den 7 september 2010 begärde utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor i enlighet med artikel 37 i arbetsordningen att utskottet för rättsliga 
frågor skulle kontrollera den rättsliga grunden för förslaget till direktiv om förebyggande och 
bekämpande av människohandel samt skydd av offer och om upphävande av 
rambeslut 2002/629/RIF.

Den rättsliga grund som kommissionen föreslagit är artikel 82.2 i EUF-fördraget i 
kombination med artikel 83.1 i EUF-fördraget. 

Vid utskottssammanträdet den 20 september 2010 behandlade utskottet detta ärende.
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I. Bakgrund
Det aktuella rättsliga ramverket om människohandel består på EU-nivå av rådets rambeslut 
2002/629/RIF1 och rådets direktiv 2004/81/EG2, samt på internationell nivå av FN:s 
konvention om barnets rättigheter, FN:s konvention mot gränsöverskridande brottslighet, 
särskilt det härtill hörande protokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av 
handel med människor, särskilt kvinnor och barn, och Europarådets konvention om åtgärder 
mot människohandel. 

Kommissionen lade 2009 fram ett förslag till nytt rambeslut, som drogs tillbaka efter 
Lissabonfördragets ikraftträdande. Som vi vet försvann det tidigare pelarsystemet i och med 
Lissabonfördraget, och numera måste så gott som all lagstiftning som omfattas av vad som nu 
är området med frihet, säkerhet och rättvisa – däribland artiklarna 82 och 83 i EUF-fördraget 
om straffrättsligt samarbete i kapitel 4 i avdelning V – antas i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

Den 29 mars 2010 lade kommissionen fram förslaget till direktiv (KOM(2010)0095), som är 
avsett att upphäva rambeslut 2002/629/RIF.

Vid det gemensamma utskottssammanträdet den 2 september 2010 föreslog utskottet för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och utskottet för medborgerliga 
fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, som samarbetar inom förfarandet enligt 
artikel 51 i arbetsordningen, att man i ingressen till förslaget till direktiv skulle lägga till en 
hänvisning till artikel 79.2 som en ytterligare rättslig grund.

Artikel 79 i EUF-fördraget, som hör till kapitel 2 i avdelning 5, innehåller bestämmelser om 
invandringspolitik, som hade överförts till ”gemenskapspelaren” redan innan 
Lissabonfördraget trädde i kraft.

Enligt betänkandet är det motiverat att lägga till en hänvisning till artikel 79 i EUF-fördraget 
på grund av behovet av samstämdhet med fördragen, tanken att det holistiska synsättet i 
förslaget till direktiv också måste resultera i samstämdhet med andra rättsakter med koppling 
till direktivet, argumentet att direktivet inte generellt kan påverka bestämmelserna om 
asylpolitiken och behovet av att förstärka ett tillvägagångssätt som är samstämt med 
asylpolitiken. Vidare hänvisas till att människohandel och utnyttjande av arbetskraft ökar, 
samt till målet att skydda offren så mycket som möjligt.

II. De relevanta artiklarna i EUF-fördraget 

Kommissionen föreslår att artiklarna 82 och 83 ska användas som rättslig grund. I dessa 
artiklar föreskrivs följande:

                                               
1 Rådets rambeslut 2002/629/RIF av den 19 juli 2002 om bekämpande av människohandel (EGT L 203, 
1.8.2002, s. 1).
2 Rådets direktiv 2004/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har 
fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de 
behöriga myndigheterna (EUT L 261, 6.8.2004, s. 19). 
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Artikel 821

1. Det straffrättsliga samarbetet inom unionen ska bygga på principen om ömsesidigt 
erkännande av domar och rättsliga avgöranden och inbegripa en tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra författningar på de områden som avses i punkt 2 och 
artikel 83.

Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta 
om åtgärder för att

a) …,

b) …,

c) …,

d) ....

2. Om det är nödvändigt för att underlätta det ömsesidiga erkännandet av domar och 
rättsliga avgöranden samt polissamarbete och rättsligt samarbete i sådana straffrättsliga 
frågor som har en gränsöverskridande dimension, får Europaparlamentet och rådet genom 
direktiv i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa minimiregler. I dessa 
minimiregler ska skillnaderna mellan medlemsstaternas rättsliga traditioner och rättssystem 
beaktas.

De ska omfatta

a) …,

b) personers rättigheter vid det straffrättsliga förfarandet,

c) brottsoffers rättigheter,

d) ....

3. Om en rådsmedlem anser att ett utkast till direktiv enligt punkt 2 skulle negativt påverka 
grundläggande aspekter av dennes straffrättsliga system, får den rådsmedlemmen begära att 
utkastet till direktiv överlämnas till Europeiska rådet. I detta fall ska det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet tillfälligt upphävas. Efter diskussion, och om konsensus uppnås, ska 
Europeiska rådet inom fyra månader från det tillfälliga upphävandet hänskjuta utkastet till 
rådet, varvid det tillfälliga upphävandet av det ordinarie lagstiftningsförfarandet avbryts.

...

                                               
1 Med tillägg av understrykningar.
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Artikel 83
(f.d. artikel 31 i EU-fördraget)

1. Europaparlamentet och rådet får genom direktiv i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet fastställa minimiregler om fastställande av brottsrekvisit och 
påföljder inom områden med särskilt allvarlig brottslighet med ett gränsöverskridande inslag 
till följd av brottens karaktär eller effekter eller av ett särskilt behov av att bekämpa dem på 
gemensamma grunder.

Detta gäller följande områden av brottslighet: terrorism, människohandel och sexuellt 
utnyttjande av kvinnor och barn, olaglig narkotikahandel, olaglig handel med vapen, 
penningtvätt, korruption, förfalskning av betalningsmedel, it-brottslighet och organiserad 
brottslighet.

...

2. ...

3. Om en rådsmedlem anser att ett utkast till direktiv enligt punkt 1 eller 2 skulle negativt 
påverka grundläggande aspekter av dennes straffrättsliga system, får den rådsmedlemmen 
begära att utkastet till direktiv överlämnas till Europeiska rådet. I detta fall ska det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet tillfälligt upphävas. Efter diskussion, och om konsensus uppnås, ska 
Europeiska rådet inom fyra månader från det tillfälliga upphävandet hänskjuta utkastet till 
rådet, varvid det tillfälliga upphävandet av det ordinarie lagstiftningsförfarandet avbryts.

Om ingen enighet uppnås och om minst nio medlemsstater önskar upprätta ett fördjupat 
samarbete på grundval av utkastet till direktiv, ska de inom samma tidsfrist underrätta 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om detta. I detta fall ska det bemyndigande att 
inleda ett fördjupat samarbete som avses i artikel 20.2 i fördraget om Europeiska unionen 
och artikel 329.1 i det här fördraget anses vara beviljat, och bestämmelserna om fördjupat 
samarbete ska tillämpas.

De ansvariga utskotten föreslår att följande bestämmelse ska läggas till som en 
ytterligare rättslig grund:

Artikel 79

1. Unionen ska utforma en gemensam invandringspolitik i syfte att i alla lägen säkerställa en 
effektiv förvaltning av migrationsströmmarna, en rättvis behandling av 
tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i medlemsstaterna samt förebyggande av och 
förstärkt bekämpning av olaglig invandring och människohandel.

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet besluta om åtgärder på följande områden:

a) Villkor för inresa och vistelse, normer för medlemsstaternas utfärdande av visering och 
uppehållstillstånd för längre tid, inbegripet sådana som avser familjeåterförening.

b) Fastställande av rättigheterna för tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i en 
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medlemsstat, inbegripet villkoren för fri rörlighet och vistelse i övriga medlemsstater.

c) Olaglig invandring och olaglig vistelse, inbegripet avvisning, utvisning och återvändande 
av personer som vistas olagligt.

d) Bekämpning av människohandel, särskilt handel med kvinnor och barn.

3. ....

4. ...

5. ...

III. Rättspraxis i fråga om rättslig grund1

Om det finns två avsikter med en åtgärd eller om den har två beståndsdelar, och om en av 
dessa kan identifieras som den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen, 
måste den rättsliga grunden fastställas på grundval av den fördragsartikel som motsvarar den 
huvudsakliga avsikten eller beståndsdelen i akten. Om till exempel harmoniseringen av 
nationell lagstiftning endast är av underordnad betydelse när en åtgärd i första hand avser ett 
annat syfte måste åtgärden antas endast på grundval av den särskilda fördragsartikel som 
motsvarar dess huvudsakliga eller avgörande avsikt eller beståndsdel2. Detta kriterium 
benämns ofta ”tyngdpunktskriteriet”.

I motsats till detta utgör en allmän fördragsartikel en tillräcklig rättslig grund när en åtgärd 
syftar till att harmonisera nationella åtgärder, även om denna åtgärd också på ett underordnat 
sätt syftar till att nå ett mål som anges i särskilda fördragsartiklar3. Det är fast rättspraxis att 
valet av rättslig grund för en gemenskapsåtgärd måste grundas på objektiva faktorer som kan 
bli föremål för domstolsprövning, vilket särskilt omfattar åtgärdens syfte och innehåll4.

I princip ska en åtgärd ha endast en rättslig grund. Om bedömningen av en gemenskapsåtgärd 
visar att det finns två avsikter med densamma eller att den har två beståndsdelar, och om en 
av dessa kan identifieras som den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen, 
medan den andra endast är av underordnad betydelse, måste åtgärden ha en enda rättslig 
                                               
1 Följande avsnitt grundas på Constitutional Law of the European Union, Lenaerts och Van Nuffel, Sweet & 
Maxwell, London. Med tillägg av understrykningar.
2Mål 68/86, Förenade kungariket mot rådet, REG 1988, s. 855, punkterna 14–16. Mål C-70/88, 
Europaparlamentet mot rådet, REG 1991, s. I-4529, punkterna 16–18. Mål C-155/91, kommissionen mot rådet, 
REG 1993, s. I-939, punkterna 18–20. Mål C-187/93, Europaparlamentet mot rådet, REG 1994, s. I-2857, 
punkterna 23–26. Mål C-426/93, Tyskland mot rådet, REG 1995, s. I-3723, punkt 33. Mål C-271/94, 
Europaparlamentet mot rådet, REG 1996, s. I-1689, punkterna 28–32. Mål C-84/94, Förenade kungariket mot 
rådet, REG 1996, s. I-5755, punkterna 11–12 och 22. De förenade målen C-164/97 och C-165/97, 
Europaparlamentet mot rådet, REG 1999, s. I-1339, punkt 16. Mål C-36/98, Spanien mot rådet, REG 2001, s. I-
779, punkt 59. Mål C-281/01, kommissionen mot rådet, REG 2002, s. I-12649, punkterna 33–49. Mål C-338/01, 
kommissionen mot rådet, REG 2004, s. I-4829, punkt 55. 
3 Mål C-377/98, Nederländerna mot Europaparlamentet och rådet, REG 2001, s. I-7079, punkterna 27–28. Mål 
C-491/01, British American Tobacco (Investments) och Imperial Tobacco, REG 2002, s. I-11453, punkterna 93–
94.
4 Mål C-440/05, kommissionen mot rådet, REG 2007, s. I-9097.
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grund, nämligen den som krävs med hänsyn till den huvudsakliga eller avgörande avsikten 
eller beståndsdelen1.

Endast om det visas att det finns flera avsikter med den aktuella åtgärden eller att den har flera 
beståndsdelar, vilka har ett sådant samband att de inte kan åtskiljas, utan att den ena är 
sekundär och indirekt i förhållande till den andra, ska en sådan rättsakt i undantagsfall antas 
med stöd av de däremot svarande olika rättsliga grunderna, under förutsättning att 
förfarandena för dessa är förenliga med varandra2.

I princip är det inte möjligt att använda sig av två rättsliga grunder när de beslutsförfaranden 
som fastställts för respektive rättslig grund är oförenliga sinsemellan3.

IV. Kommissionens val av rättslig grund

Kommissionen motiverar sin användning av två rättsliga grunder på följande sätt: 
I kampen mot människohandel är det nödvändigt med en tillnärmning av medlemsstaternas 
lagar och andra författningar på det straffrättsliga området för att förbättra det straffrättsliga 
samarbetet. I detta syfte föreskrivs i fördraget endast antagande av direktiv.

...

Förslaget innebär en större tillnärmning av medlemsstaternas straffrättsliga och 
straffprocessrättsliga lagstiftning än vad som är fallet med det nuvarande rambeslutet. Detta 
kommer att positivt inverka på internationell brottsbekämpning och internationellt rättsligt 
samarbete liksom på det skydd och den hjälp som offren får. 

...

V. Analys av syftet med och innehållet i förslaget till direktiv

För att fastställa syftet med och innehållet i förslaget till direktiv måste man undersöka 
bestämmelserna i det. 

I artikel 1 anges att direktivet syftar till att fastställa minimiregler om fastställande av
brottsrekvisit och påföljder inom området människohandel. Det syftar också till att införa 
gemensamma bestämmelser för att stärka åtgärderna för att förebygga sådana brott och 
förbättra skyddet av brottsoffer. 

I artikel 2 anges att medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att vissa 
avsiktliga handlingar är straffbelagda som människohandelsbrott.

Artikel 3 handlar om anstiftan, medhjälp och försök.

Artikel 4 innehåller bestämmelser om påföljder.

                                               
1 Mål C-91/05, kommissionen mot rådet, REG 2008, s. I-3651.
2 Mål C-338/01, kommissionen mot rådet, REG 2004, s. I-4829.
3 Mål C-178/03, kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2006, s. I-107.
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Artiklarna 5 och 6 behandlar ansvar och påföljder i fråga om juridiska personer.

Artikel 7 behandlar offrets befrielse från lagföring eller påföljd.

Artikel 8 innehåller bestämmelser om utredning och lagföring.
Artikel 9 handlar om behörighet.

Artikel 10 behandlar hjälp och stöd till offer för människohandel.

Artikel 11 innehåller bestämmelser om skydd av människohandelsoffer under 
brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden.

I artikel 12 anges allmänna bestämmelser om hjälp, stöd och skyddsåtgärder för barn som är 
offer för människohandel.

Artikel 13 handlar om hjälp och stöd till barn som är offer för människohandel och artikel 14
om skydd av barn som är offer för människohandel under brottsutredningar och straffrättsliga 
förfaranden.

Artikel 15 innehåller bestämmelser om förebyggande verksamhet, nämligen att 
medlemsstaterna ska anta åtgärder som minskar den efterfrågan som ligger till grund för alla 
former av utnyttjande som är relaterade till människohandel och lämpliga åtgärder som 
informationskampanjer och kampanjer för att öka medvetenheten, forsknings- och 
utbildningsprogram och regelbunden utbildning för tjänstemän som sannolikt kommer i 
kontakt med offer och potentiella offer, så att de kan identifiera och hantera offer och 
potentiella offer för människohandel. Den föreskriver också att medlemsstaterna ska överväga 
att vidta åtgärder för att straffbelägga användning av tjänster som omfattas av någon av 
formerna av utnyttjande, när denna användning sker med vetskap om att personen i fråga är 
offer för ett brott som avses i artikel 2 i direktivet.

I artikel 16 föreskrivs nationella rapportörer eller likvärdiga åtgärder för att bedöma hur 
människohandeln utvecklas, mäta resultaten av åtgärder för att bekämpa människohandel och 
rapportera till de berörda nationella myndigheterna.

Genom artikel 17 upphävs rambeslut 2002/629/RIF. Artikel 18 handlar om genomförande, 
artikel 19 om rapportering och artikel 20 om ikraftträdande.

VI. Bedömning 

Av den ovanstående analysen av innehållet i förslaget till direktiv framgår att det praktiskt 
taget uteslutande rör ämnen som omfattas av artiklarna 82 och 83 i EUF-fördraget, särskilt 
fastställande av brottsrekvisit och påföljder inom områden med särskilt allvarlig brottslighet 
med ett gränsöverskridande inslag – nämligen människohandel – till följd av brottens karaktär 
eller effekter eller av ett särskilt behov av att bekämpa dem på gemensamma grunder. Denna 
slutsats ändras inte av de ändringsförslag som ingivits i de båda ansvariga utskotten.

Med beaktande av domstolens anmärkningar bör förslaget till direktiv således grundas på de 
fördragsbestämmelser som rör straffrätt, medan det saknas skäl att hänvisa till 
bestämmelserna om invandringspolitik.
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VII. Slutsats och rekommendation

Mot bakgrund av ovanstående anser utskottet att det saknas skäl att lägga till artikel 79.2 i 
EUF-fördraget som rättslig grund.

Vid utskottssammanträdet den 20 september 2010 antog utskottet för rättsliga frågor med en 
nedlagd röst1 följande rekommendation: Den rättsliga grunden för förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om förebyggande och bekämpande av 
människohandel samt skydd av offer och om upphävande av rambeslut 2002/629/RIF bör 
vara artiklarna 82.2 och 83.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Klaus-Heiner Lehne (ordförande), Luigi Berlinguer 
(vice ordförande), Raffaele Baldassarre (vice ordförande), Evelyn Regner (vice ordförande), Sebastian Valentin 
Bodu (vice ordförande), Eva Lichtenberger (föredragande), Françoise Castex, Marielle Gallo, Kurt Lechner, 
Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström och Tadeusz 
Zwiefka.


