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I
(Lagstiftningsakter)

DIREKTIV
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/36/EU
av den 5 april 2011
om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande
av rådets rambeslut 2002/629/RIF
dimension när det gäller åtgärder mot människohandel:
Övergripande EU-åtgärder mot människohandel”, som
godkändes av rådet den 30 november 2009. I detta
sammanhang bör åtgärder eftersträvas i tredjeländer
som är ursprungsländer eller länder där offren för männi
skohandel överförs, i syfte att öka medvetenheten,
minska sårbarheten, stödja och hjälpa offren för männi
skohandel, bekämpa de bakomliggande orsakerna till
människohandel och bistå dessa tredjeländer att utarbeta
lämplig lagstiftning mot människohandel.

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artiklarna 82.2 och 83.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit
téns yttrande (1),
(3)

I detta direktiv erkänns det att människohandeln är köns
specifik och att handeln med kvinnor och män ofta har
olika syften. Hjälp- och stödåtgärderna bör därför också
vid behov vara könsspecifika. Push- och pullfaktorerna
kan variera beroende på den sektor som berörs, som
människohandel för sexindustrin eller utnyttjande av ar
betskraft inom exempelvis byggbranschen eller jordbruks
sektorn eller för slavarbete i hemmet.

(4)

Unionen har åtagit sig att förebygga och bekämpa män
niskohandel och att skydda rättigheterna för de personer
som faller offer för människohandel. I detta syfte har
rådets rambeslut 2002/629/RIF av den 19 juli 2002
om bekämpande av människohandel (3) och EU:s plan
för bästa metoder, standarder och förfaranden för att
bekämpa och förhindra människohandel (4) antagits. Vi
dare ges i Stockholmsprogrammet – ett öppet och säkert
Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd (5),
som antagits av Europeiska rådet, en tydlig prioritet åt
kampen mot människohandel. Andra åtgärder bör också
beaktas, exempelvis stöd för utvecklande av gemen
samma indikatorer för unionen för att identifiera offer
för människohandel, genom utbyte av bästa praxis mel
lan samtliga berörda aktörer, framför allt inom offentliga
och privata sociala tjänster.

efter att ha hört Regionkommittén,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de natio
nella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Människohandel är ett allvarligt brott som ofta begås
inom ramen för organiserad brottslighet, en grov kränk
ning av de grundläggande rättigheterna och uttryckligen
förbjudet enligt Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna. Att förhindra och bekämpa
människohandel är en prioriterad angelägenhet för unio
nen och medlemsstaterna.

(2)

Detta direktiv utgör en del av en övergripande strategi
mot människohandel, vilken omfattar åtgärder som in
begriper tredjeländer i enlighet med dokumentet ”Åt
gärdsinriktat dokument om förstärkning av EU:s yttre

(1) Yttrande av den 21 oktober 2010 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 december 2010 (ännu ej
offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 21 mars 2011.

(3) EGT L 203, 1.8.2002, s. 1.
(4) EUT C 311, 9.12.2005, s. 1.
(5) EUT C 115, 4.5.2010, s. 1.
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(7)

I detta direktiv antas ett integrerat, holistiskt och männi
skorättsbaserat synsätt när det gäller kampen mot männi
skohandel, och vid genomförandet bör hänsyn tas till
rådets direktiv 2004/81/EG av den 29 april 2004 om
uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fal
lit offer för människohandel eller som har fått hjälp till
olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga
myndigheterna (2) samt till Europaparlamentets och rå
dets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om mi
nimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbets
givare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (3).
Skärpt förebyggande och lagföring och bättre skydd av
offrens rättigheter är viktiga mål för detta direktiv. Detta
direktiv genomsyras även av en kontextuell förståelse av
de olika formerna av människohandel, och direktivet
syftar till att bekämpa var och en av dessa former med
de mest effektiva åtgärderna.

(8)

Barn är mer utsatta än vuxna och löper därför större risk
att bli offer för människohandel. Vid tillämpningen av
detta direktiv måste barnets bästa komma i främsta rum
met i enlighet med Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna och 1989 års FN-konvention
om barnets rättigheter.

(9)

och barn, till Förenta nationernas konvention mot gräns
överskridande organiserad brottslighet från 2000 och Eu
roparådets konvention om åtgärder mot människohandel
från 2005 är avgörande steg för att stärka det interna
tionella samarbetet i kampen mot människohandel. Det
bör noteras att Europarådets konvention innehåller en
utvärderingsmekanism, som består av expertgruppen för
åtgärder mot människohandel (Greta) och partskommit
tén. För att undvika dubbelarbete bör samordning mellan
de internationella organisationer som är behöriga när det
gäller åtgärder mot människohandel stödjas.

Medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter bör
fortsätta att samarbeta i syfte att skärpa kampen mot
människohandel. Det är i detta hänseende av avgörande
betydelse med ett nära samarbete över gränserna vilket
innefattar informationsutbyte och utbyte av bästa praxis,
liksom med en fortsatt öppen dialog mellan medlems
staternas polisväsen, rättsliga myndigheter och finans
myndigheter. Samordningen av utredningar och lagföring
av fall av människohandel bör underlättas genom ett
förstärkt samarbete med Europol och Eurojust och inrät
tande av gemensamma utredningsgrupper samt genom
genomförande av rådets rambeslut 2009/948/RIF av
den 30 november 2009 om förebyggande och lösning
av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga
förfaranden (1).

Medlemsstaterna bör uppmuntra det civila samhällets or
ganisationer, däribland erkända och aktiva icke-statliga
organisationer på området vilka arbetar med personer
som är offer för människohandel, och nära samarbeta
med dessa organisationer, särskilt när det gäller initiativ
till policy-beslut, informationskampanjer och kampanjer
för att öka medvetenheten, forsknings- och utbildnings
program och fortbildning samt när det gäller att följa
upp och utvärdera effekterna av åtgärderna mot männi
skohandel.

Tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och
bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor

(1) EUT L 328, 15.12.2009, s. 42.
(2) EUT L 261, 6.8.2004, s. 19.
(3) EUT L 168, 30.6.2009, s. 24.
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(10)

Detta direktiv inverkar inte på principen om ”non-refou
lement”, i överensstämmelse med 1951 års konvention
angående flyktingars rättsliga ställning (Genèvekonventio
nen) samt i enlighet med artiklarna 4 och 19.2 i Euro
peiska unionens stadga om de grundläggande rättighe
terna.

(11)

I syfte att angripa den senaste utvecklingen inom männi
skohandel införs i detta direktiv ett vidare begrepp för
vad som bör anses utgöra människohandel än det som
används i rambeslut 2002/629/RIF och omfattar därför
ytterligare former av utnyttjande. Inom ramen för detta
direktiv bör påtvingat tiggeri betraktas som en form av
tvångsarbete eller tvångstjänst enligt definitionen i 1930
års ILO-konvention nr 29 angående tvångs- eller obliga
toriskt arbete. Utnyttjande för tiggeri, inbegripet utnytt
jande för tiggeri av en person som är offer för männi
skohandel och som befinner sig i beroendeställning, faller
därför inom tillämpningsområdet för definitionen av
människohandel endast när alla rekvisit för tvångsarbete
eller tvångstjänster föreligger. Med beaktande av tillämp
lig rättspraxis bör giltigheten av ett eventuellt samtycke
till att utföra ett sådant arbete eller en sådan tjänst be
dömas i varje enskilt fall. När det gäller barn bör dock ett
eventuellt samtycke aldrig betraktas som giltigt. Uttrycket
”utnyttjande av brottslig verksamhet” bör förstås som
utnyttjande av en person för att begå brott, bland annat
fickstölder, snatterier, narkotikahandel och annan lik
nande verksamhet som är föremål för påföljder och
som medför ekonomisk vinning. Definitionen omfattar
också människohandel i syfte att avlägsna organ, vilket
utgör en allvarlig kränkning av den mänskliga värdighe
ten och den fysiska integriteten, samt till exempel andra
gärningar, som illegal adoption eller tvångsäktenskap, i
den mån dessa uppfyller brottsrekvisiten för människo
handel.

(12)

Påföljdsnivåerna i detta direktiv återspeglar den växande
oron bland medlemsstaterna över utvecklingen av feno
menet människohandel. Av detta skäl utgår detta direktiv
från nivåerna 3 och 4 i rådets slutsatser av den 24 och
25 april 2002 om den metod som ska tillämpas vid
tillnärmning av påföljder. Om brottet begås under vissa
omständigheter, t.ex. mot ett särskilt utsatt brottsoffer,
bör straffet vara strängare. Inom ramen för detta direktiv
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gärningens art bör lagföring vara möjlig under en till
räckligt lång tidsperiod efter det att brottsoffret har upp
nått myndighetsålder. Längden på den tillräckligt långa
tidsperioden för lagföring bör fastställas i enlighet med
nationell lagstiftning. Personal inom brottsbekämpande
myndigheter och åklagare bör ha lämplig utbildning, sär
skilt i syfte att förbättra internationell brottsbekämpning
och ökat internationellt rättsligt samarbete. De som har
ansvaret för att utreda och lagföra sådana brott bör också
ha tillgång till de utredningsverktyg som används när det
gäller organiserad brottslighet eller andra grova brott.
Sådana verktyg kan omfatta avlyssning av kommunika
tion, dold övervakning, inklusive elektronisk övervakning,
övervakning av bankkonton och andra ekonomiska ut
redningar.

bör särskilt utsatta personer omfatta åtminstone alla
barn. Bland andra faktorer som kan beaktas vid bedöm
ningen av ett brottsoffers utsatthet ingår exempelvis kön,
graviditet, hälsotillstånd och funktionshinder. Om brottet
är särskilt allvarligt, till exempel om det har inneburit fara
för brottsoffrets liv, har begåtts med användande av grovt
våld som tortyr, narkotikaanvändning/medicinintag under
tvång, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt,
fysiskt eller sexuellt våld, eller på annat sätt har vållat
brottsoffret särskilt allvarlig skada, bör detta också återspeglas i strängare påföljder. När det enligt detta direktiv
hänvisas till överlämnande bör denna hänvisning tolkas i
överensstämmelse med rådets rambeslut 2002/584/RIF
av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder
och överlämnande mellan medlemsstaterna (1). Vid verk
ställigheten av domen kan beaktas det begångna brottets
svårighetsgrad.

(13)

(14)

(15)

Man bör i kampen mot människohandel fullt ut använda
sig av befintliga instrument om beslag och förverkande
av vinning av brott, som Förenta nationernas konvention
mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess
tilläggsprotokoll, Europarådets konvention från 1990 om
penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av
vinning av brott, rådets rambeslut 2001/500/RIF av
den 26 juni 2001 om penningtvätt, identifiering, spå
rande, spärrande, beslag och förverkande av hjälpmedel
till och vinning av brott (2) samt rådets rambeslut
2005/212/RIF av den 24 februari 2005 om förverkande
av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från
brott (3). Man bör uppmuntra till att egendom som tagits
i beslag och förverkats som hjälpmedel till och vinning
av brott som avses i detta direktiv används för att främja
hjälp till och skydd för brottsoffer, vilket inbegriper er
sättning till brottsoffer samt brottsbekämpande åtgärder
mot människohandel över gränserna inom unionen.

Offer för människohandel bör, i enlighet med de grund
läggande principerna i de berörda medlemsstaternas rätts
system, skyddas från lagföring eller bestraffning för
brottslig verksamhet såsom användning av falska hand
lingar eller brott som avses i prostitutions- eller utlän
ningslagstiftningen, som offren har tvingats begå som en
direkt följd av att de har utsatts för människohandel.
Syftet med sådant skydd är att garantera offrens mänsk
liga rättigheter, undvika ytterligare viktimisering och upp
muntra dem att träda fram som vittnen i straffrättsliga
förfaranden mot gärningsmännen. Detta skydd bör inte
utesluta lagföring eller bestraffning för brott som en per
son av egen fri vilja har begått eller deltagit i.

För att utredning och lagföring av brott som rör männi
skohandel ska vara framgångsrika bör de i princip inte
vara beroende av en anmälan eller angivelse av målsä
ganden för att kunna inledas. När det krävs på grund av

(1) EGT L 190, 18.7.2002, s. 1.
(2) EGT L 182, 5.7.2001, s. 1.
(3) EUT L 68, 15.3.2005, s. 49.
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(16)

I syfte att säkerställa effektiv lagföring av internationella
kriminella grupper som huvudsakligen är verksamma i en
medlemsstat och som ägnar sig åt människohandel i
tredjeländer, bör behörigheten för människohandelsbrott
fastställas i fall då gärningsmannen är medborgare i med
lemsstaten i fråga och brottet begås utanför medlems
statens territorium. På samma sätt bör det också vara
möjligt att fastställa behörigheten i fall då gärningsman
nen har sitt hemvist i en medlemsstat, brottsoffret är
medborgare eller har sitt hemvist i en medlemsstat, eller
då brottet begås till förmån för en juridisk person som är
etablerad inom en medlemsstats territorium, och brottet
begås utanför den medlemsstatens territorium.

(17)

Medan direktiv 2004/81/EG behandlar utfärdandet av
uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som fallit of
fer för människohandel, och Europaparlamentets och rå
det direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om
unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt
att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas
territorier (4) reglerar unionsmedborgares och deras famil
jemedlemmars utövande av rätten att röra sig fritt och
uppehålla sig på medlemsstaternas territorium, inbegripet
skyddet mot utvisning, fastställs i det här direktivet sär
skilda skyddsåtgärder för offer för människohandel. Detta
direktiv omfattar följaktligen inte villkoren för människo
handelsoffers vistelse på medlemsstaternas territorium.

(18)

Det är nödvändigt att offer för människohandel har möj
lighet att utöva sina rättigheter effektivt. Därför bör hjälp
och stöd finnas tillgängligt för dem före, under och en
lämplig tid efter straffrättsliga förfaranden. Medlemssta
terna bör tillhandahålla medel till hjälp, stöd och skydd
åt brottsoffer. Den hjälp och det stöd som ges bör åtmin
stone omfatta ett minimum av åtgärder som är nödvän
diga för att brottsoffret ska kunna återhämta sig och
undkomma människohandlarna. När dessa åtgärder ge
nomförs i praktiken bör en individuell bedömning

(4) EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.
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i enlighet med nationella förfaranden genomföras för att
beakta den berörda personens omständigheter, kulturella
bakgrund och behov. En person bör erhålla hjälp och
stöd så snart det finns skäligen grundad indikation att
anta att personen kan ha blivit utsatt för människohandel
och oberoende av om personen är villig att träda fram
som vittne. Om brottsoffret inte vistas lagligen i den
berörda medlemsstaten, bör hjälp och stöd ges för
behållslöst åtminstone under betänketiden. Om identifie
ringsprocessen har avslutats eller betänketiden löpt ut
och det visar sig att brottsoffret i fråga inte är berättigat
till uppehållstillstånd eller i övrigt inte har laglig rätt att
vistas i landet eller om brottsoffret har lämnat medlems
statens territorium, är den berörda medlemsstaten inte
skyldig att fortsätta med sina hjälp- och stödåtgärder
till den personen på grundval av detta direktiv. Om så
är nödvändigt bör hjälpen och stödet fortsätta under en
lämplig tid efter att de straffrättsliga förfarandena har
upphört, t.ex. om medicinsk behandling pågår på grund
av allvarliga fysiska eller psykiska konsekvenser av brottet
eller om brottsoffrets säkerhet äventyras på grund av
brottsoffrets vittnesmål under dessa straffrättsliga för
faranden.

(19)

(20)

I rådets rambeslut av 2001/220/RIF av den 15 mars
2001 om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaran
den (1) fastställs en rad rättigheter för brottsoffer i sam
band med straffrättsliga förfaranden, bland annat rätten
till skydd och ersättning. Offer för människohandel bör
dessutom utan dröjsmål få tillgång till juridisk rådgivning
och, i enlighet med brottsoffrens roll i det berörda rätts
systemet, till juridiskt ombud, även när det gäller att söka
ersättning för skada. Sådan juridisk rådgivning och till
gång till juridiskt ombud kan också tillhandahållas av de
behöriga myndigheterna för att söka ersättning från sta
ten. Syftet med juridisk rådgivning är att offren ska
kunna få information och rådgivning om de olika möj
ligheter som finns tillgängliga. Den juridiska rådgivningen
bör ges av en person med lämplig juridisk utbildning
utan att denne nödvändigtvis behöver vara jurist. Till
gången till juridisk rådgivning och, i enlighet med brott
soffrens roll i det berörda rättssystemet, till juridiskt om
bud bör vara kostnadsfri åtminstone när brottsoffret inte
har tillräckliga ekonomiska resurser, på ett sätt som är
förenligt med medlemsstaternas interna förfaranden. Ef
tersom det är osannolikt att i synnerhet barn som är
offer för människohandel har sådana resurser, kommer
tillgången till juridisk rådgivning och juridiskt ombud i
praktiken att vara kostnadsfri för dem. Dessutom bör
offren, på grundval av en individuell riskbedömning
som utförs i enlighet med nationella förfaranden, skyddas
från repressalier, hotelser och risken för att åter bli före
mål för människohandel.

Offer för människohandel som redan utsatts för sådana
övergrepp och sådan förnedrande behandling som män
niskohandel ofta är förenad med, till exempel sexuell
exploatering, sexuella övergrepp, våldtäkt, slaveriliknande
förhållanden eller avlägsnande av organ, bör skyddas från
sekundär viktimisering och ytterligare trauma under de

(1) EGT L 82, 22.3.2001, s. 1.
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straffrättsliga förfarandena. Man bör undvika onödiga
upprepningar av förhör under utredning, åtal och rätte
gång genom att exempelvis, när det är lämpligt och så
tidigt som möjligt i förfarandet, göra videoinspelningar
av förhören. Offer för människohandel bör därför under
brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden erhålla
behandling som är anpassad till deras individuella behov.
Vid bedömningen av de individuella behoven bör hänsyn
tas till omständigheter som deras ålder, huruvida de är
gravida, deras hälsotillstånd, eventuella funktionshinder
och andra personliga förhållanden samt till de fysiska
och psykiska konsekvenserna av den brottsliga verksam
het som brottsoffret har utsatts för. Om och på vilket sätt
behandlingen ska genomföras ska beslutas i varje enskilt
fall i enlighet med nationell rätt, regler om juridiskt
handlingsutrymme, praxis och riktlinjer.

(21)

Ett brottsoffer bör tillhandahållas hjälp- och stödåtgärder
med informerat samtycke. Brottsoffer bör därför infor
meras om de betydelsefulla delarna av åtgärderna och
åtgärderna bör inte påtvingas offren. Om ett brottsoffer
vägrar att ta emot hjälp- eller stödåtgärder bör detta inte
medföra skyldigheter för den berörda medlemsstatens
behöriga myndigheter att erbjuda brottsoffret alternativa
åtgärder.

(22)

Utöver de åtgärder som är tillgängliga för alla offer för
människohandel bör medlemsstaterna säkerställa att sär
skilda hjälp-, stöd- och skyddsåtgärder finns tillgängliga
för barn som är offer för människohandel. Dessa åtgärder
bör utformas i enlighet med barnets bästa och i över
ensstämmelse med 1989 års FN-konvention om barnets
rättigheter. Om det råder osäkerhet om åldern på en
person som har utsatts för människohandel och om
det finns skäl att tro att personen är under 18 år, bör
den personen förutsättas vara ett barn och omedelbart
erhålla hjälp, stöd och skydd. Hjälp- och stödåtgärder för
barn som är offer för människohandel bör inriktas på
deras fysiska och psykosociala återhämtning och på en
varaktig lösning för den berörda personen. Tillgång till
utbildning skulle hjälpa barn att återintegreras i samhäl
let. Med hänsyn till att barn som är offer för männi
skohandel är särskilt utsatta, bör kompletterande skydds
åtgärder finnas tillgängliga för att skydda dem i samband
med förhör som ingår i brottsutredningar och straffrätts
liga förfaranden.

(23)

Särskild uppmärksamhet bör ägnas ensamkommande
barn som fallit offer för människohandel eftersom de
behöver specifik hjälp och specifikt stöd på grund av
sin särskilda utsatthet. Från det att ett ensamkommande
barn som fallit offer för människohandel identifierats och
till dess att man har funnit en varaktig lösning bör med
lemsstaterna tillämpa mottagningsåtgärder som svarar
mot barnets behov och se till att relevanta rättssäkerhets
garantier tillämpas. Nödvändiga åtgärder bör vidtas för
att vid behov se till att det utses en förmyndare och/eller
ett ombud i syfte att slå vakt om barnets bästa. Man bör
så snabbt som möjligt fatta beslut om framtiden för varje
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organisation och med beaktande av behovet av en mini
mistruktur med fastställda uppgifter, i syfte att bedöma
hur människohandeln utvecklas, samla in statistik, mäta
resultaten av åtgärder för att bekämpa människohandel
och lämna regelbundna rapporter. De nationella rappor
törerna eller motsvarande mekanismer ingår redan i ett
informellt nätverk inom unionen som inrättats genom
rådets slutsatser om inrättandet av ett informellt EU-nät
verk med nationella rapportörer eller motsvarande i frå
gor som rör människohandel av den 4 juni 2009. En
samordnare för kampen mot människohandel skulle ingå
i detta nätverk, vilket förser unionen och medlemssta
terna med objektiv, tillförlitlig, jämförbar och aktuell stra
tegisk information på området människohandel och
inom vilket man utbyter erfarenheter och bästa praxis
när det gäller att på unionsnivå förebygga och bekämpa
människohandel. Europaparlamentet bör ha rätt att delta
i de nationella rapportörernas gemensamma verksamhet
eller i likvärdiga mekanismer.

ensamkommande brottsoffer som är barn i syfte att finna
varaktiga lösningar utifrån en individuell bedömning av
vad som är barnets bästa, vilket bör komma i främsta
rummet. En varaktig lösning kan vara återsändande och
återintegrering till ursprungslandet eller återvändandelan
det, integrering i värdlandet, beviljande av internationell
status eller av annan status i enlighet med medlemssta
ternas nationella lagstiftning.

(24)

När i enlighet med detta direktiv en förmyndare och/eller
ett ombud ska utses för ett barn får dessa roller utföras
av samma person eller av en juridisk person, en institu
tion eller en myndighet.

(25)

Alla medlemsstater bör fastställa och/eller stärka sina
strategier för att förebygga människohandel, inbegripet
åtgärder för att minska den efterfrågan som ligger till
grund för alla former av utnyttjande och åtgärder för
att minska risken för att människor blir offer för männi
skohandel, med hjälp av forskning, bland annat forskning
om nya former av människohandel, information, insam
ling av harmoniserade uppgifter, kampanjer för att öka
medvetenheten och utbildning. Vid sådana initiativ bör
medlemsstaterna inta ett jämställdhetsperspektiv och anta
ett synsätt som värnar om barnets rättigheter. Tjäns
temän som kan väntas komma i kontakt med offer eller
potentiella offer för människohandel bör få lämplig ut
bildning för att kunna identifiera och bemöta sådana
brottsoffer. Sådan skyldighet till fortbildning bör främjas
för tjänstemän inom följande personalkategorier när de
kan väntas komma i kontakt med brottsoffer: polismän,
gränskontrolltjänstemän, migrationstjänstemän, åklagare,
jurister, domare och domstolspersonal, yrkesinspektörer,
personal inom socialvård och barnavård samt inom
hälso- och sjukvård liksom konsulär personal, men kan
beroende på lokala förhållanden också omfatta andra
grupper av offentliga tjänstemän som kan väntas komma
i kontakt med människohandelsoffer i sitt arbete.

(26)

(27)

I direktiv 2009/52/EG föreskrivs påföljder för arbets
givare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt
och som visserligen inte har åtalats eller dömts för män
niskohandel men som utnyttjar arbete eller tjänster från
en person med vetskap om att personen i fråga är offer
för människohandel. Dessutom bör medlemsstaterna
överväga möjligheten att införa påföljder för dem som
utnyttjar tjänster från en person med vetskap om att
personen i fråga är offer för människohandel. Denna
ytterligare kriminalisering skulle kunna inbegripa age
rande av arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vi
stas lagligt i unionen och unionsmedborgare, samt även
omfatta personer som köper sexuella tjänster från en
person som är offer för människohandel, oavsett deras
nationalitet.

Nationella övervakningssystem, till exempel nationella
rapportörer eller motsvarande mekanismer, bör inrättas
av medlemsstaterna på ett sätt som passar deras interna
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(28)

För att kunna utvärdera resultaten av åtgärder mot män
niskohandel bör unionen fortsätta att utveckla arbetet
med tillvägagångssätt och metoder för inhämtande av
uppgifter i syfte att ta fram jämförbar statistik.

(29)

Mot bakgrund av Stockholmsprogrammet och för att
utveckla en sammanhållen strategi mot människohandel
inom unionen i syfte att ytterligare stärka unionens och
medlemsstaternas engagemang och ansträngningar när
det gäller att förebygga och bekämpa människohandel
bör medlemsstaterna underlätta utförandet av uppgifterna
för samordnaren för kampen mot människohandel, vilket
exempelvis kan innebära att man förbättrar samord
ningen och samstämmigheten och undviker dubbelarbete
mellan unionens institutioner och organ samt mellan
medlemsstaterna och internationella aktörer, bidrar till
utformningen av befintliga eller nya åtgärder och strate
gier inom unionen rörande kampen mot människohandel
eller rapporterar till unionsinstitutionerna.

(30)

Syftet med detta direktiv är att ändra och utöka bestäm
melserna i rambeslut 2002/629/RIF. Eftersom de änd
ringar som görs är många och genomgripande bör ram
beslutet för tydlighetens skull ersättas i sin helhet med
avseende på de medlemsstater som deltar i antagandet av
detta direktiv.

(31)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet
om bättre lagstiftning (1) bör rådet uppmuntra medlems
staterna att för egen del och i unionens intresse upprätta
egna tabeller som så långt det är möjligt visar överens
stämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgär
derna samt att offentliggöra dessa tabeller.

(1) EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
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(32)

(33)

(34)

(35)

(36)
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Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att bekämpa
människohandel, inte i tillräcklig utsträckning kan upp
nås av medlemsstaterna och därför, på grund av åtgär
dernas omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europe
iska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i
samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är
nödvändigt för att uppnå detta mål.

Detta direktiv tar hänsyn till de grundläggande rättighe
terna och beaktar de principer som erkänns i synnerhet i
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättig
heterna, särskilt principen om människans värdighet, för
budet mot slaveri, tvångsarbete och människohandel, tor
tyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling
eller bestraffning, barnets rättigheter, rätten till frihet
och säkerhet, yttrandefrihet och informationsfrihet, skydd
av personuppgifter, rätten till ett effektivt rättsmedel och
en rättvis rättegång samt principerna om legalitet och
proportionalitet i fråga om brott och straff. Detta direktiv
syftar särskilt till att säkerställa att dessa rättigheter och
principer respekteras fullt ut och måste genomföras i
enlighet med detta.

I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kung
arikets och Irlands ställning med avseende på området
med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om
Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unio
nens funktionssätt, har Irland meddelat att landet önskar
delta i antagandet och tillämpningen av detta direktiv.

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om För
enade kungarikets och Irlands ställning med avseende på
området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till för
draget om Europeiska unionen och fördraget om Euro
peiska unionens funktionssätt, och utan att det påverkar
tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar För
enade kungariket inte i antagandet av detta direktiv, som
inte är bindande för eller tillämpligt på Förenade kung
ariket.

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Dan
marks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unio
nen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
deltar Danmark inte i antagandet av detta direktiv, som
inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte
I detta direktiv fastställs minimiregler om fastställande av brotts
rekvisit och påföljder på området människohandel. Det inför
också gemensamma bestämmelser, med beaktande av genusper
spektivet, för att stärka åtgärderna för att förebygga detta brott
och förbättra skyddet av dess offer.
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Artikel 2
Människohandelsbrott
1.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att säkerställa att följande uppsåtliga gärningar är straff
belagda:
Rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av
personer, inbegripet utbyte eller överföring av kontroll över
dessa personer, genom hot om eller användning av våld eller
andra former av tvång, bortförande, bedrägeri, vilseledande,
maktmissbruk eller missbruk av en persons utsatta situation
eller givande eller mottagande av betalning eller förmåner för
att erhålla samtycke från en person som har kontroll över en
annan person i syfte att utnyttja denna person.
2.
Med en utsatt situation avses en situation där den berörda
personen inte har något verkligt eller godtagbart alternativ till
att underkasta sig utnyttjandet.
3.
Utnyttjande ska omfatta åtminstone utnyttjande av andras
prostitution eller andra former av sexuell exploatering, tvångs
arbete eller tvångstjänster, inklusive tiggeri, slaveri eller slaveri
liknande förhållanden, träldom, utnyttjande av brottslig verk
samhet eller avlägsnande av organ.
4.
Samtycke från den som är offer för människohandel till
utnyttjandet, oavsett om det är avsett eller faktiskt, ska sakna
betydelse, om något av de medel som anges i punkt 1 har
använts.
5.
När en handling som avses i punkt 1 involverar ett barn
ska det vara ett straffbelagt människohandelsbrott, även om
inget av de medel som anges i punkt 1 har använts.
6.
I detta direktiv avses med barn varje person som är under
18 år.
Artikel 3
Anstiftan, medhjälp och försök
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för
att säkerställa att anstiftan av, medhjälp till eller försök till något
av de brott som avses i artikel 2 är straffbart.
Artikel 4
Påföljder
1.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att säkerställa att ett brott som avses i artikel 2 är belagt
med ett maximistraff på minst fem års fängelse.
2.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att säkerställa att ett brott som avses i artikel 2 är belagt
med ett maximistraff på minst tio års fängelse, om brottet
a) har begåtts mot ett brottsoffer som var särskilt utsatt, vilket i
samband med detta direktiv ska inbegripa åtminstone brott
soffer som är barn,
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b) har begåtts inom ramen för en kriminell organisation i den
mening som avses i rådets rambeslut 2008/841/RIF av
den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brotts
lighet (1),
c) har uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inneburit fara för
brottsoffrets liv, eller
d) har begåtts med användande av grovt våld eller vållat brott
soffret särskilt allvarlig skada.
3.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att säkerställa att ett brott enligt artikel 2 som har begåtts av
en offentlig tjänsteman i samband med dennes tjänsteutövning
betraktas som en försvårande omständighet.
4.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att säkerställa att ett brott som avses i artikel 3 är belagt
med effektiva, proportionella och avskräckande påföljder som
kan leda till överlämnande.
Artikel 5
Juridiska personers ansvar
1.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att säkerställa att juridiska personer kan ställas till ansvar för
något av de brott som avses i artiklarna 2 och 3 och som
begåtts till förmån för den juridiska personen av en person
som agerat antingen enskilt eller som en del av den juridiska
personens organisation och som har en ledande ställning inom
den juridiska personen, grundad på
a) behörighet att företräda den juridiska personen,
b) befogenhet att fatta beslut på den juridiska personens vägnar,
eller
c) befogenhet att utöva kontroll inom den juridiska personen.
2.
Medlemsstaterna ska också säkerställa att en juridisk per
son kan ställas till ansvar när brister i den övervakning eller
kontroll som ska utföras av en sådan person som avses i punkt
1 har gjort det möjligt för en person som är underställd den
juridiska personen att till dennes förmån begå något av de brott
som avses i artiklarna 2 och 3.
3.
Den juridiska personens ansvar enligt punkterna 1 och 2
ska inte utesluta lagföring av fysiska personer som medverkar
som gärningsmän, anstiftare eller medhjälpare till något av de
brott som avses i artiklarna 2 och 3.
4.
I detta direktiv avses med juridisk person varje rättssubjekt
som har denna status enligt tillämplig lagstiftning, med undan
tag av stater eller offentliga organ vid utövandet av offentliga
maktbefogenheter samt offentliga internationella organisationer.
Artikel 6
Påföljder för juridiska personer
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för
att säkerställa att en juridisk person som har ställts till ansvar i
enlighet med artikel 5.1 eller 5.2 kan bli föremål för effektiva,
(1) EUT L 300, 11.11.2008, s. 42.
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proportionella och avskräckande påföljder, som ska innefatta
bötesstraff eller administrativa avgifter och som får innefatta
andra påföljder, som
a) fråntagande av rätt till offentliga förmåner eller stöd,
b) tillfälligt eller permanent näringsförbud,
c) rättslig övervakning,
d) rättsligt beslut om upplösning av verksamheten,
e) tillfällig eller permanent stängning av inrättningar som har
använts för att begå brottet.
Artikel 7
Beslag och förverkande
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för
att säkerställa att deras behöriga myndigheter har rätt att be
slagta och förverka hjälpmedel till och vinning av de brott som
avses i artiklarna 2 och 3.
Artikel 8
Avstående från att lagföra eller utdöma påföljd för
brottsoffret
Medlemsstaterna ska i överensstämmelse med de grundläggande
principerna i sina rättssystem vidta de åtgärder som är nödvän
diga för att säkerställa att de behöriga nationella myndigheterna
har befogenhet att avstå från att lagföra eller straffa människo
handelsoffer för deras deltagande i brottslig verksamhet som de
har tvingats att begå som en direkt följd av att de utsatts för
någon av de gärningar som avses i artikel 2.
Artikel 9
Utredning och lagföring
1.
Medlemsstaterna ska säkerställa att utredning eller lagfö
ring av brott som avses i artiklarna 2 och 3 inte är beroende av
anmälan eller angivelse av målsäganden och att straffrättsliga
förfaranden kan fortsätta även om målsäganden har tagit till
baka sina uppgifter.
2.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att, när så krävs på grund av gärningens art, möjliggöra
lagföring av ett brott som avses i artiklarna 2 och 3 under en
tillräckligt lång tidsperiod efter det att brottsoffret har uppnått
myndighetsålder.
3.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att säkerställa att de personer, enheter eller avdelningar som
har ansvaret för att utreda eller lagföra de brott som avses i
artiklarna 2 och 3 har lämplig utbildning.
4.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att säkerställa att effektiva utredningsverktyg, som de som
används när det gäller organiserad brottslighet eller andra grova
brott, är tillgängliga för de personer, enheter eller avdelningar
som har ansvaret för att utreda eller lagföra de brott som avses i
artiklarna 2 och 3.
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Artikel 10
Behörighet
1.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att fastställa sin behörighet när det gäller de brott som avses
i artiklarna 2 och 3 när
a) brottet helt eller delvis har begåtts inom medlemsstatens
territorium, eller
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beroende av att brottsoffret är villigt att samarbeta vid brotts
utredning, åtal eller rättegång, utan att detta påverkar tillämp
ningen av direktiv 2004/81/EG, eller liknande nationella be
stämmelser.

4.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att inrätta lämpliga mekanismer som syftar till att i ett tidigt
skede identifiera brottsoffer samt ge hjälp och stöd till dessa, i
samarbete med relevanta stödorganisationer.

b) gärningsmannen är medborgare i medlemsstaten.
2.
En medlemsstat ska underrätta kommissionen om den
beslutar att fastställa ytterligare behörighet över ett brott enligt
artiklarna 2 och 3 vilket har begåtts utanför dess territorium,
t.ex. när
a) brottet har begåtts mot en medborgare i den medlemsstaten
eller mot en person som har sitt hemvist på dess territorium,
eller
b) brottet har begåtts till förmån för en juridisk person som är
etablerad på dess territorium, eller
c) gärningsmannen har sitt hemvist på dess territorium.
3.
Vid lagföringen av ett brott som avses i artiklarna 2 och 3
vilket begåtts utanför den berörda medlemsstatens territorium
ska varje medlemsstat i fall som avses i punkt 1 b och får varje
medlemsstat i fall som avses i punkt 2 vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att säkerställa att dess behörighet inte är bero
ende av något av följande villkor, nämligen
a) att gärningarna är straffbelagda på den plats där de begicks,
eller
b) att åtal endast får väckas på grundval av en anmälan från
målsäganden på den plats där brottet begicks, eller en for
mell underrättelse från den stat där brottet begicks.

5.
De hjälp- och stödåtgärder som avses i punkterna 1 och 2
ska tillhandahållas med informerat samtycke och ska åtminstone
omfatta en levnadsstandard som kan säkerställa brottsoffrens
försörjning, genom åtgärder som tillhandahållande av lämplig
och säker bostad och materiellt understöd samt nödvändig sjuk
vård, och när det är lämpligt psykologiskt stöd, rådgivning och
information, översättning och tolkning.

6.
Den information som avses i punkt 5 ska, vid behov,
omfatta information om betänketid och återhämtningsperiod i
enlighet med direktiv 2004/81/EG samt information om möj
ligheten att beviljas internationellt skydd i enlighet med rådets
direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer
för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall be
traktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl
behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga
ställning och om innehållet i det beviljade skyddet (1) och rådets
direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminor
mer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller åter
kallande av flyktingstatus (2) eller i enlighet med andra interna
tionella instrument eller andra motsvarande nationella bestäm
melser.

7.
Medlemsstaterna ska ta hand om brottsoffer med särskilda
behov när dessa behov har sin grund i, framför allt, om de är
gravida, deras hälsotillstånd, eventuella funktionshinder, eventu
ella mentala eller psykiska störningar, eller på grund av att de
har utsatts för allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt
våld.

Artikel 11

Artikel 12

Hjälp och stöd till offer för människohandel

Skydd av människohandelsoffer under brottsutredningar
och straffrättsliga förfaranden

1.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att säkerställa att brottsoffer får hjälp och stöd före,
under och en lämplig tid efter de straffrättsliga förfarandena
så att de kan utöva de rättigheter som fastställs i rambeslut
2001/220/RIF och i detta direktiv.

1.
De skyddsåtgärder som anges i denna artikel ska tillämpas
utöver de rättigheter som fastställs i rambeslut 2001/220/RIF.

2.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att säkerställa att en person erhåller hjälp och stöd så snart
de behöriga myndigheterna har en skäligen grundad indikation
att anta att personen i fråga kan ha varit utsatt för något av de
brott som avses i artiklarna 2 och 3.

2.
Medlemsstaterna ska säkerställa att offer för människohan
del ofördröjligen har tillgång till juridisk rådgivning och, i en
lighet med brottsoffrens roll i det berörda rättssystemet, till
juridiskt ombud, även för att söka ersättning för skada. Till
gången till juridisk rådgivning och juridiskt ombud ska vara
kostnadsfri när brottsoffret inte har tillräckliga ekonomiska re
surser.

3.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att säkerställa att hjälp och stöd till ett brottsoffer inte är

(1) EUT L 304, 30.9.2004, s.12.
(2) EUT L 326, 13.12.2005, s. 13.
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3.
Medlemsstaterna ska säkerställa att offer för människohan
del erhåller lämpligt skydd, på grundval av en individuell risk
bedömning, bland annat genom att få tillgång till program för
vittnesskydd eller andra liknande åtgärder, om det är lämpligt
och i enlighet med nationell rätt eller nationella förfaranden.

4.
Utan att det påverkar rätten till försvar, och i överens
stämmelse med en individuell bedömning av brottsoffrets per
sonliga omständigheter vilken görs av de behöriga myndighe
terna, ska medlemsstaterna säkerställa att offer för människo
handel erhåller särskild behandling som syftar till att förebygga
sekundär viktimisering genom att, i möjligaste mån och i enlig
het med nationell rätt samt regler om juridiskt handlings
utrymme, praxis eller riktlinjer, undvika följande, nämligen

a) onödig upprepning av förhör under utredning, åtal och rät
tegång,

b) visuell kontakt mellan brottsoffer och tilltalade, även under
avläggande av vittnesmål vid förhör och motförhör, genom
lämpliga hjälpmedel, bland annat användning av lämplig
kommunikationsteknik,
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och barn till brottsoffer som ges hjälp och stöd enligt
artikel 11 tillgång till utbildning i enlighet med sin nationella
lagstiftning.

2.
Medlemsstaterna ska utse en förmyndare eller ett ombud
för ett barn som fallit offer för människohandel från det att
barnet identifierats av myndigheterna, om de personer som i
enlighet med nationell lagstiftning har föräldraansvar inte kan
säkerställa barnets bästa och/eller företräda barnet till följd av en
intressekonflikt mellan dem och barnet.

3.
Medlemsstaterna ska vidta åtgärder, när så är lämpligt och
möjligt, för att ge hjälp och stöd till familjen till det barn som
är offer för människohandel, när familjen befinner sig på med
lemsstatens territorium. Framför allt ska medlemsstaterna, där
det är lämpligt och möjligt, tillämpa artikel 4 i rambeslut
2001/220/RIF på den familjen.

4.
Denna artikel ska tillämpas utan att det påverkar
artikel 11.

Artikel 15
c) avläggande av vittnesmål inför öppna dörrar, och

d) onödiga frågor om privatlivet.

Artikel 13
Allmänna bestämmelser om hjälp, stöd och skyddsåtgärder
för barn som är offer för människohandel
1.
Barn som är offer för människohandel ska ges hjälp, stöd
och skydd. Vid tillämpningen av detta direktiv ska barnets bästa
komma i främsta rummet.

2.
Om det råder osäkerhet om åldern på en person som har
utsatts för människohandel och om det finns skäl att tro att
personen är ett barn, ska medlemsstaterna säkerställa att denna
person förutsätts vara ett barn så att personen erhåller omedel
bar tillgång till hjälp, stöd och skydd i enlighet med artiklarna
14 och 15.

Artikel 14
Hjälp och stöd till barn som är offer
1.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att säkerställa att de särskilda åtgärder för att på kort och
lång sikt bistå och stödja barn som fallit offer för människo
handel i deras fysiska och psykosociala återhämtning vidtas efter
en individuell bedömning av varje enskilt barns särskilda om
ständigheter i syfte att finna en varaktig lösning för barnet med
beaktande av barnets synpunkter, behov och problem. Med
lemsstaterna ska inom rimlig tid ge barn som är brottsoffer

Skydd av barn som är offer för människohandel under
brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden
1.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att säkerställa att de behöriga myndigheterna i samband med
brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden, i enlighet med
brottsoffrens roll i det berörda rättssystemet, utser ett ombud
för ett barn som fallit offer för människohandel, om enligt den
nationella lagstiftningen personerna med föräldraansvar inte kan
företräda barnet på grund av en intressekonflikt mellan dem
och barnet.

2.
Medlemsstaterna ska i enlighet med brottsoffrens roll i det
berörda rättssystemet säkerställa att barn som fallit offer för
människohandel, om dessa inte har tillräckliga ekonomiska me
del, ofördröjligen ges tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning
och till ett kostnadsfritt juridiskt ombud, bland annat för att
kunna begära ersättning.

3.
Utan att det påverkar rätten till försvar ska medlemsstats
staterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa
att följande iakttas i samband med brottsutredningar och straff
rättsliga förfaranden som rör något av de brott som avses i
artiklarna 2 och 3:

a) Att barnet förhörs utan onödigt dröjsmål efter det att upp
gifterna har rapporterats till de behöriga myndigheterna.

b) Att barnet, vid behov, förhörs i lokaler som utformats eller
ställts i ordning för detta ändamål.
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c) Att barnet, vid behov, förhörs av eller genom yrkeskunniga
personer som är särskilt utbildade för detta ändamål.
d) Att samma personer, om så är möjligt och lämpligt, håller
alla förhör med barnet.
e) Att antalet förhör blir så få som möjligt och endast utförs
om det är strikt nödvändigt för brottsutredningar och straff
rättsliga förfaranden.
f) Att barnet får åtföljas av sitt juridiska ombud eller, om så är
lämpligt, av en vuxen som barnet självt har valt, såvida det
inte föreligger ett motiverat beslut som fastställer något an
nat med avseende på den personen.
4.
Medlemsstaterna ska, i samband med utredningar av något
av de brott som avses i artiklarna 2 och 3, vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att säkerställa att alla förhör med ett
barn som är offer för människohandel eller, i förekommande
fall, med ett barnvittne, får videoinspelas, och att dessa video
inspelade förhör får användas som bevisning i straffrättsliga
förfaranden inför domstol, i enlighet med bestämmelserna i
medlemsstaternas nationella lagstiftning.
5.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att säkerställa att det i samband med straffrättsliga förfaran
den i domstol som rör något av de brott som avses i artiklarna
2 och 3 kan beslutas
a) att förhöret hålls inom lyckta dörrar och
b) att barnet får höras i domstolen utan att vara närvarande,
särskilt genom användning av lämplig kommunikationstek
nik.
6.
Denna artikel ska tillämpas utan att det påverkar
artikel 12.
Artikel 16
Hjälp, stöd och skydd för ensamkommande barn som fallit
offer för människohandel
1.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att säkerställa att de särskilda åtgärderna för att hjälpa och
stödja barn som fallit offer för människohandel, enligt vad som
avses i artikel 14.1, vederbörligen beaktar de personliga och
särskilda förhållanden som gäller för ensamkommande barn
som fallit offer för människohandel.
2.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att finna en varaktig lösning på grundval av en individuell
bedömning av barnets bästa.
3.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att säkerställa att man, vid behov, utser en förmyndare för
ensamkommande barn som fallit offer för människohandel.
4.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att säkerställa att de behöriga myndigheterna i samband med
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brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden, i enlighet med
brottsoffrens roll i det berörda rättssystemet, utser ett ombud
om det inte finns någon medföljande vuxen eller om barnet
skilts från sin familj.

5.
Denna artikel ska tillämpas utan att det påverkar artiklarna
14 och 15.

Artikel 17
Ersättning till brottsoffer
Medlemsstaterna ska säkerställa att offer för människohandel får
tillgång till befintliga system för ersättning till brottsoffer för
uppsåtliga våldsbrott.

Artikel 18
Förebyggande
1.
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder, som utbild
ning, i syfte att motverka och minska den efterfrågan som ligger
till grund för alla former av utnyttjande som är relaterade till
människohandel.

2.
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder, även via In
ternet, till exempel informationskampanjer och kampanjer för
att öka medvetenheten samt forsknings- och utbildningspro
gram, om lämpligt i samarbete med relevanta organisationer
inom det civila samhället och andra aktörer, i syfte att öka
medvetenheten och minska risken för att människor, särskilt
barn, faller offer för människohandel.

3.
Medlemsstaterna ska främja regelbunden utbildning för
tjänstemän som sannolikt kan komma i kontakt med offer
och potentiella offer för människohandel, däribland poliser ute
på fältet, så att de kan identifiera och hantera offer och poten
tiella offer för människohandel.

4.
I syfte att på ett mer effektivt sätt förhindra och bekämpa
människohandel genom att motverka efterfrågan ska medlems
staterna överväga att vidta åtgärder för att straffbelägga använd
ning av tjänster som är ett resultat av utnyttjande som avses i
artikel 2, när denna användning sker med vetskap om att per
sonen i fråga är offer för ett brott som avses i artikel 2.

Artikel 19
Nationella rapportörer eller motsvarande mekanismer
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för
att inrätta nationella rapportörer eller motsvarande mekanismer.
Uppgifterna för dessa mekanismer ska omfatta bedömningar av
hur människohandeln utvecklas, mätning av resultaten av åtgär
der för att bekämpa människohandel, inbegripet insamlande av
statistik i nära samarbete med relevanta organisationer i det
civila samhället som verkar på detta område, samt utarbetande
av rapporter.
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Artikel 20
Samordning av unionens strategi mot människohandel
För att bidra till en samordnad och sammanhållen unionsstra
tegi mot människohandel ska medlemsstaterna underlätta utfö
randet av uppgifterna för samordnaren för kampen mot männi
skohandel. Framför allt ska medlemsstaterna till samordnaren
för kampen mot människohandel översända den information
som avses i artikel 19 och på grundval av vilken samordnaren
för kampen mot människohandel ska bidra till en rapport som
kommissionen vartannat år ska utarbeta om framstegen i kam
pen mot människohandel.
Artikel 21
Ersättande av rambeslut 2002/629/RIF
Rambeslut 2002/629/RIF om bekämpande av människohandel
ersätts härmed med avseende på de medlemsstater som deltar i
antagandet av detta direktiv, dock utan att det påverkar med
lemsstaternas skyldigheter när det gäller tidsfristen för inför
livande i nationell lagstiftning av rambeslutet.
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hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur
hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.
Artikel 23
Rapportering
1.
Kommissionen ska senast den 6 april 2015 överlämna en
rapport till Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av
i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder
som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i detta direktiv,
inbegripet en beskrivning av de åtgärder som vidtas i enlighet
med artikel 18.4, vid behov åtföljd av lagstiftningsförslag.
2.
Kommissionen ska senast den 6 april 2016 överlämna en
rapport till Europaparlamentet och rådet med en bedömning av
vilken inverkan den befintliga nationella lagstiftningen som kri
minaliserar användare av tjänster som är ett resultat av utnytt
jande av människohandel har på förebyggandet av människo
handel, vid behov åtföljd av lämpliga förslag.
Artikel 24

Med avseende på de medlemsstater som deltar i antagandet av
detta direktiv ska hänvisningar till rambeslut 2002/629/RIF an
ses som hänvisningar till detta direktiv.

Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 22

Artikel 25

Införlivande

Adressater

1.
Medlemsstaterna ska senast den 6 april 2013 sätta i kraft
de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa
detta direktiv.

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med
fördragen.

2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten
till de bestämmelser genom vilka skyldigheterna enligt detta
direktiv införlivas med deras nationella lagstiftning.
3.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de in
nehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan

Utfärdat i Strasbourg den 5 april 2011.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

J. BUZEK

GYŐRI E.

Ordförande

Ordförande

