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jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien
kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi
(EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98)

Oikaistu:
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▼B
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI
2008/115/EY,
annettu 16 päivänä joulukuuta 2008,
jäsenvaltioissa
menettelyistä

sovellettavista
yhteisistä
vaatimuksista
ja
laittomasti
oleskelevien
kolmansien
maiden
kansalaisten palauttamiseksi
I LUKU
YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla
Kohde
Tässä direktiivissä säädetään yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä,
joita jäsenvaltioiden on yhteisön oikeuden yleisperiaatteisiin kuuluvien
perusoikeuksien sekä kansainvälisen oikeuden mukaisesti sovellettava
palauttaessaan laittomasti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia,
mukaan luettuina pakolaisten suojeluun ja ihmisoikeuksiin liittyvät vel
voitteet.
2 artikla
Soveltamisala
1.
Tätä direktiiviä sovelletaan jäsenvaltion alueella laittomasti oleske
leviin kolmansien maiden kansalaisiin.
2.
Jäsenvaltiot voivat päättää, että ne eivät sovella tätä direktiiviä
kolmansien maiden kansalaisiin,
▼C1
a) joita koskee pääsyn epääminen Schengenin rajasäännöstön 13 artik
lan mukaisesti tai jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat pysäyttäneet
tai ottaneet kiinni heidän ylittäessään laittomasti jäsenvaltion ulko
rajan maa-, meri- tai ilmateitse ja joille ei ole sen jälkeen myönnetty
lupaa tai oikeutta oleskella tuossa jäsenvaltiossa;
▼B
b) jotka on rikosoikeudellisena seuraamuksena tai rikosoikeudellisen
seuraamuksen johdosta määrätty palautettavaksi kansallisen lainsää
dännön mukaisesti tai jotka ovat luovuttamismenettelyn kohteena.
3.
Tätä direktiiviä ei sovelleta henkilöihin, joilla on Schengenin raja
säännöstön 2 artiklan 5 kohdassa määritelty oikeus vapaaseen liikkumi
seen yhteisössä.
3 artikla
Määritelmät
Tässä direktiivissä tarkoitetaan
1) ’kolmannen maan kansalaisella’ henkilöä, joka ei ole Euroopan yh
teisön perustamissopimuksen 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu unio
nin kansalainen ja jolla ei ole Schengenin rajasäännöstön 2 artiklan 5
kohdassa määriteltyä oikeutta vapaaseen liikkumiseen yhteisössä;
2) ’laittomalla oleskelulla’ sellaisen kolmannen maan kansalaisen oles
kelua jäsenvaltion alueella, joka ei täytä tai ei enää täytä Schengenin
rajasäännöstön 5 artiklassa määrättyjä maahantulon edellytyksiä tai
muita maahantulon, maassa oleskelun tai asumisen edellytyksiä ky
seisessä jäsenvaltiossa;
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3) ’palauttamisella’ prosessia, jonka aikana kolmannen maan kansalai
nen palaa joko vapaaehtoisesti paluuvelvoitetta noudattaen tai pak
otettuna
— alkuperämaahan, tai
— kauttakulkumaahan yhteisön tai kahdenvälisten takaisinottosopi
musten tai muiden järjestelyjen mukaisesti, tai
— muuhun kolmanteen maahan, johon kyseinen kolmannen maan
kansalainen päättää vapaaehtoisesti palata ja johon hänet hyväk
sytään;
4) ’palauttamispäätöksellä’ hallinnollista tai oikeudellista päätöstä tai
muuta toimenpidettä, jolla kolmannen maan kansalaisen oleskelu
todetaan laittomaksi ja jolla asetetaan tai todetaan velvoite poistua
maasta;
5) ’maastapoistamisella’ paluuvelvoitteen täytäntöönpanoa eli varsi
naista kuljetusta pois asianomaisesta jäsenvaltiosta;
6) ’maahantulokiellolla’ hallinnollista tai oikeudellista päätöstä tai
muuta toimenpidettä, jolla kielletään määrätyksi ajaksi tulo jäsenval
tioiden alueelle ja siellä oleskelu ja joka liittyy palauttamispäätök
seen;
7) ’pakenemisen vaaralla’ sitä, että yksittäistapauksessa on lainsäädän
nössä määritellyin objektiivisin perustein syytä olettaa, että palautta
mismenettelyjen kohteena oleva kolmannen maan kansalainen saattaa
paeta;
8) ’vapaaehtoisella paluulla’ paluuvelvoitteen noudattamista palautta
mispäätöksessä kyseistä tarkoitusta varten asetetussa määräajassa;
9) ’haavoittuvassa asemassa olevilla henkilöillä’ alaikäisiä, ilman huol
tajaa matkustavia alaikäisiä, vammaisia henkilöitä, ikääntyneitä hen
kilöitä, raskaana olevia naisia, alaikäisten lasten yksinhuoltajia sekä
kidutuksen, raiskauksen tai muun törkeän psyykkisen, fyysisen tai
seksuaalisen väkivallan uhriksi joutuneita henkilöitä.
4 artikla
Suotuisammat säännökset
1.
Tämä direktiivi ei estä soveltamasta suotuisampia säännöksiä, joita
voi sisältyä
a) kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin, joita yhteisö tai yhteisö ja
sen jäsenvaltiot ovat tehneet yhden tai useamman kolmannen maan
kanssa;
b) kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin, joita yksi tai useampi jäsen
valtio on tehnyt yhden tai useamman kolmannen maan kanssa.
2.
Tämä direktiivi ei estä soveltamasta kolmannen maan kansalaisen
kannalta suotuisampia säännöksiä, jotka sisältyvät yhteisön maahan
muutto- ja turvapaikka-alan säännöstöön.
3.
Tämä direktiivi ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta antaa tai pitää
voimassa säännöksiä, jotka ovat suotuisampia niiden henkilöiden kan
nalta, joihin niitä sovelletaan, edellyttäen, että kyseiset säännökset eivät
ole tämän direktiivin vastaisia.
4.
Niiden kolmansien maiden kansalaisten osalta, joihin ei sovelleta
tätä direktiiviä 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, jäsenvalti
oiden on
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a) varmistettava, että heidän kohtelunsa ja suojelun taso ovat vähintään
yhtä suotuisat kuin ne, joista säädetään 8 artiklan 4 ja 5 kohdassa
(pakkokeinojen käytön rajoitukset), 9 artiklan 2 kohdan a alakohdas
sa (maastapoistamisen lykkääminen), 14 artiklan 1 kohdan b ja d
alakohdassa (ensiapu ja heikossa asemassa olevien henkilöiden tar
peet) sekä 16 ja 17 artiklassa (säilöönoton edellytykset); ja
b) noudatettava palauttamiskiellon periaatetta.
5 artikla
Palauttamiskielto, lapsen etu, perhesuhteet ja terveydentila
Jäsenvaltioiden on otettava tätä direktiiviä täytäntöön pannessaan asian
mukaisesti huomioon
a) lapsen etu,
b) perhesuhteet,
c) asianomaisen kolmannen maan kansalaisen terveydentila,
ja noudatettava palauttamiskiellon periaatetta.
II LUKU
LAITTOMAN OLESKELUN LOPETTAMINEN

6 artikla
Palauttamispäätös
1.
Jäsenvaltion on tehtävä palauttamispäätös sen alueella laittomasti
oleskelevista kolmansien maiden kansalaisista, sanotun kuitenkaan ra
joittamatta 2–5 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten soveltamista.
2.
Jäsenvaltion alueella laittomasti oleskelevia kolmansien maiden
kansalaisia, joilla on toisen jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva oles
kelulupa tai muu oleskeluun oikeuttava lupa, on vaadittava siirtymään
välittömästi kyseisen toisen jäsenvaltion alueelle. Jos asianomainen kol
mannen maan kansalainen ei noudata tätä vaatimusta tai jos kolmannen
maan kansalaisen välitön poistuminen on tarpeen yleisen järjestyksen tai
valtion turvallisuuden vuoksi, sovelletaan 1 kohtaa.
3.
Jäsenvaltio voi olla tekemättä palauttamispäätöksen alueellaan lait
tomasti oleskelevasta kolmannen maan kansalaisesta, jos toinen jäsen
valtio ottaa asianomaisen kolmannen maan kansalaisen takaisin tämän
direktiivin voimaantulopäivänä voimassa olevien kahdenvälisten sopi
musten tai järjestelyjen nojalla. Tässä tapauksessa asianomaisen kolman
nen maan kansalaisen takaisin ottaneen jäsenvaltion on sovellettava 1
kohtaa.
4.
Jäsenvaltio voi milloin tahansa päättää myöntää alueellaan laitto
masti oleskelevalle kolmannen maan kansalaiselle erillisen oleskelulu
van tai muun luvan, joka oikeuttaa oleskeluun, yksilöllisten inhimillisten
syiden tai humanitaaristen tai muiden syiden perusteella. Tällöin pala
uttamispäätöstä ei tehdä. Jos palauttamispäätös on jo tehty, se perutaan
tai sitä lykätään oleskeluluvan tai muun oleskeluun oikeuttavan luvan
voimassaoloajaksi.
5.
Jos jäsenvaltion alueella laittomasti oleskelevan kolmannen maan
kansalaisen oleskeluluvan tai muun oleskeluun oikeuttavan luvan uu
simismenettely on vireillä, jäsenvaltion on harkittava palauttamispäätök
sen tekemisestä pidättäytymistä, kunnes vireillä oleva menettely on
saatu päätökseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 kohdan soveltamis
ta.
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6.
Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltiota tekemästä laillisen oleskelun
päättämistä koskevaa päätöstä palauttamispäätöksen ja/tai maastapoista
mispäätöksen ja/tai maahantulokiellon yhteydessä yhdellä hallinnolli
sella tai oikeudellisella päätöksellä tai toimenpiteellä kansallisen lain
säädännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta III luvun ja yh
teisön ja kansallisen lainsäädännön asiaa koskevien muiden säännösten
mukaisten menettelyllisten takeiden soveltamista.
7 artikla
Vapaaehtoinen paluu
1.
Palauttamispäätöksessä on määrättävä vapaaehtoista paluuta varten
asianmukaisesta ajasta, jonka pituus on seitsemästä päivästä kolmeen
kymmeneen päivään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 4 kohdassa
tarkoitettujen poikkeusten soveltamista. Jäsenvaltiot voivat säätää kan
sallisessa lainsäädännössään, että tällainen aika myönnetään vain asian
omaisen kolmannen maan kansalaisen hakemuksesta. Tässä tapauksessa
jäsenvaltioiden on ilmoitettava asianomaiselle kolmannen maan kansa
laiselle mahdollisuudesta tehdä tällainen hakemus.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu ajanjakso ei sulje pois asianomai
sen kolmannen maan kansalaisen mahdollisuutta poistua aikaisemmin.
2.
Jäsenvaltiot myöntävät tarvittaessa vapaaehtoista poistumista var
ten asianmukaisen siihen määrätyn ajan pidennyksen, ottaen huomioon
yksittäistapaukseen liittyvät erityisolosuhteet, kuten oleskelun pituuden,
mahdolliset koulua käyvät lapset ja muut perhesiteet ja sosiaaliset siteet.
3.
Vapaaehtoista paluuta varten määrätyn ajanjakson ajaksi voidaan
asettaa velvoitteita, joilla pyritään estämään pakenemisen vaara, kuten
säännöllinen ilmoittautuminen viranomaisille, asianmukaisen rahavakuu
den tallettaminen, asiakirjojen luovuttaminen tai velvollisuus pysytellä
tietyssä paikassa.
4.
Jos on olemassa pakenemisen vaara tai laillista oleskelua koskeva
hakemus on hylätty selvästi perusteettomana tai vilpillisenä taikka jos
asianomainen henkilö on vaaraksi yleiselle järjestykselle, yleiselle tur
vallisuudelle tai valtion turvallisuudelle, jäsenvaltiot voivat olla myön
tämättä aikaa vapaaehtoista poistumista varten tai myöntää sitä varten
vähemmän kuin seitsemän päivää.
8 artikla
Maastapoistaminen
1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet pan
nakseen täytäntöön palauttamispäätöksen, jos vapaaehtoista poistumista
varten ei ole myönnetty aikaa 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti tai jos
paluuvelvoitetta ei ole noudatettu 7 artiklan mukaisesti myönnetyn ajan
kuluessa.
2.
Jos jäsenvaltio on myöntänyt 7 artiklan mukaisesti aikaa vapaa
ehtoista poistumista varten, palauttamispäätös saadaan panna täytäntöön
vasta tuon ajan päätyttyä, paitsi jos tämän ajan kuluessa ilmenee 7 ar
tiklan 4 kohdassa tarkoitettu vaara.
3.
Jäsenvaltio voi erillisellä hallinnollisella tai oikeudellisella päätök
sellä tai toimenpiteellä määrätä maastapoistamisesta.
4.
Jos kolmannen maan kansalainen vastustaa maastapoistamista ja
jäsenvaltio käyttää – viimeisenä keinona – pakkokeinoja pannakseen
maastapoistamisen täytäntöön, kyseisten pakkokeinojen on oltava oikea
suhteisia eikä niihin saa liittyä kohtuutonta voimankäyttöä. Pakkokeinot
pannaan täytäntöön kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kunnioittaen
perusoikeuksia ja asianomaisen kolmannen maan kansalaisen ihmisarvoa
sekä fyysistä koskemattomuutta.
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5.
Lentoteitse tapahtuvan maastapoistamisen aikana jäsenvaltion on
otettava huomioon päätöksen 2004/573/EY liitteenä olevat yhteiset oh
jeet, jotka koskevat lentoteitse tapahtuvaan yhteiseen maastapoistami
seen sovellettavia turvallisuusmääräyksiä.
6.
Jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaasta järjestelmästä palautus
ten valvomiseksi.

9 artikla
Maastapoistamisen lykkääminen
1.

Jäsenvaltioiden on lykättävä maastapoistamista

a) silloin, kun se loukkaisi palauttamiskiellon periaatetta; tai
b) niin kauan kuin myönnetään 13 artiklan 2 kohdan mukaista lykkäys
tä.
2.
Jäsenvaltio voi lykätä maastapoistamista asianmukaiseksi ajaksi
ottaen huomioon yksittäistapauksen erityispiirteet. Jäsenvaltioiden on
erityisesti otettava huomioon:
a) kolmannen maan kansalaisen fyysinen tai henkinen tila;
b) tekniset syyt, kuten kuljetuskapasiteetin puute tai maastapoistamisen
epäonnistuminen siksi, että palautettavan henkilöllisyyttä ei voida
selvittää.
3.
Jos maastapoistamista lykätään 1 ja 2 kohdan mukaisesti, asian
omaiselle kolmannen maan kansalaiselle voidaan asettaa 7 artiklan 3
kohdassa säädettyjä velvoitteita.

10 artikla
Ilman

huoltajaa

matkustavien alaikäisten
maastapoistaminen

palauttaminen

ja

1.
Ennen kuin tehdään päätös ilman huoltajaa matkustavan alaikäisen
palauttamisesta, muiden asianmukaisten elinten kuin palautuksen täytän
töönpanosta vastaavien viranomaisten sallitaan tarjota apua, ottaen
asianmukaisesti huomioon lapsen edun.
▼C1
2.
Ennen kuin ilman huoltajaa matkustava alaikäinen poistetaan jä
senvaltion alueelta, kyseisen jäsenvaltion viranomaisten on varmistut
tava siitä, että tämä alaikäinen palautetaan jollekin perheenjäsenelleen
tai nimetylle holhoojalleen taikka että häntä varten on kohdevaltiossa
järjestetty asianmukainen vastaanotto.
▼B
11 artikla
Maahantulokielto
1.

Palauttamispäätöksiin on liitettävä maahantulokielto

a) jos vapaaehtoista paluuta varten ei ole myönnetty aikaa; tai
b) jos paluuvelvoitetta ei ole noudatettu.
Muissa tapauksissa palauttamispäätöksiin voidaan liittää maahantuloki
elto.
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2.
Maahantulokiellon kestoa määritettäessä on otettava asianmukai
sesti huomioon kaikki yksittäistapauksen erityispiirteet, eikä kielto saa
lähtökohtaisesti olla voimassa viittä vuotta pidempään. Se voi kuitenkin
olla pidempi kuin viisi vuotta, jos asianomainen kolmannen maan kan
salainen on vakava uhka yleiselle järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle
tai valtion turvallisuudelle.
3.
Jäsenvaltion on harkittava maahantulokiellon kumoamista tai lyk
käämistä silloin, kun kolmannen maan kansalainen, jolle on määrätty
maahantulokielto 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, voi todistetta
vasti osoittaa poistuneensa jäsenvaltion alueelta noudattaen täysin pala
uttamispäätöstä.
Ihmiskaupan uhreihin, joille on myönnetty oleskeluluvasta, joka myön
netään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kol
mansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka
ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi, 29 päi
vänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/81/EY (1) mu
kaisesti oleskelulupa, ei sovelleta maahantulokieltoa, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan soveltamista
ja edellyttäen, että kyseinen kolmannen maan kansalainen ei ole uhka
yleiselle järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai valtion turvallisuu
delle.
Jäsenvaltio voi pidättyä määräämästä maahantulokieltoa, kumota sen tai
lykätä sitä yksittäistapauksissa humanitaarisista syistä.
Jäsenvaltio voi kumota maahantulokiellon tai lykätä sen täytäntöönpa
noa yksittäistapauksissa tai tietyissä tapausryhmissä muiden syiden pe
rusteella.
4.
Kun jäsenvaltio harkitsee oleskeluluvan tai muun oleskeluun oike
uttavan luvan myöntämistä kolmannen maan kansalaiselle, jolle toinen
jäsenvaltio on määrännyt maahantulokiellon, sen on ensin kuultava maa
hantulokiellon määrännyttä jäsenvaltiota ja otettava huomioon sen edut
Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen (2) 25 ar
tiklan mukaisesti.
5.
Edellä olevan 1–4 kohdan soveltaminen ei vaikuta oikeuteen saada
kansainvälistä suojelua jäsenvaltioissa sen mukaisesti kuin se määritel
lään kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöi
den määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitse
viksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn
suojelun sisällöstä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston di
rektiivin 2004/83/EY (3) 2 artiklan a alakohdassa.
III LUKU
MENETTELYLLISET TAKEET

12 artikla
Muoto
1.
Palauttamispäätökset sekä mahdollisesti annetut maahantulokieltoa
ja maastapoistamista koskevat päätökset on annettava kirjallisina, ja
niissä on mainittava ratkaisun tosiseikkoihin liittyvät ja oikeudelliset
perusteet sekä käytettävissä olevat oikeussuojakeinot.
Tosiseikoista annettavia tietoja voidaan rajoittaa, jos kansallisessa lain
säädännössä sallitaan tiedonsaantioikeuden rajoittaminen erityisesti val
tion turvallisuuden, puolustuksen ja yleisen turvallisuuden takaamiseksi
tai jos on kyse rikosten torjunnasta, tutkinnasta, selvittämisestä ja syy
teharkinnasta.
(1) EUVL L 261, 6.8.2004, s. 19.
(2) EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19.
(3) EUVL L 304, 30.9.2004, s. 12.
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2.
Jäsenvaltioiden on pyynnöstä laadittava kirjallinen tai suullinen
käännös 1 kohdassa tarkoitettujen palauttamiseen liittyvien päätösten
keskeisestä sisällöstä sekä käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista
kielellä, jota kolmannen maan kansalainen ymmärtää tai jota hänen
voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän.
3.
Jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta 2 kohtaa kolmannen
maan kansalaisiin, jotka ovat tulleet laittomasti jonkin jäsenvaltion alu
eelle eivätkä ole sen jälkeen saaneet lupaa tai oikeutta oleskella kysei
sessä jäsenvaltiossa.
Tällaisessa tapauksessa 1 kohdassa tarkoitetut palauttamiseen liittyvät
päätökset annetaan kansallisen lainsäädännön mukaisella vakiomuotoi
sella lomakkeella.
Jäsenvaltioiden on asetettava saataville yleisiä tiedotteita, joissa selite
tään vakiomuotoisen lomakkeen keskeinen sisältö vähintään viidellä
niistä kielistä, joita kyseiseen jäsenvaltioon tulevat laittomat maahan
muuttajat yleisimmin käyttävät tai ymmärtävät.

13 artikla
Oikeussuojakeinot
1.
Asianomaiselle kolmannen maan kansalaiselle on annettava mah
dollisuus käyttää tehokkaita oikeussuojakeinoja, jotta hän voi hakea
muutosta 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun palauttamiseen liittyvään
päätökseen tai hakea päätöksen uudelleen käsittelyä toimivaltaisessa
tuomioistuimessa tai hallintoviranomaisessa tai muussa toimivaltaisessa
elimessä, jonka jäsenet ovat puolueettomia ja riippumattomia.
2.
Edellä 1 kohdassa mainitulla viranomaisella tai elimellä on toimi
valta tutkia 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen palauttamiseen liitty
vien päätösten laillisuus sekä mahdollisuus väliaikaisesti lykätä niiden
täytäntöönpanoa, jollei väliaikaista lykkäystä jo sovelleta kansallisen
lainsäädännön nojalla.
3.
Asianomaisella kolmannen maan kansalaisella on oltava mahdolli
suus saada oikeudellista neuvontaa, oikeudellinen edustaja ja tarvittaessa
kielellistä apua.
4.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarpeellista oikeudellista
apua ja/tai oikeudellinen avustaja annetaan pyynnöstä maksutta asiaan
liittyvän, oikeusapuun sovellettavan kansallisen lainsäädännön tai kan
sallisten määräysten mukaisesti, ja jäsenvaltiot voivat säätää, että mak
suttomaan oikeudelliseen apuun ja/tai oikeudelliseen avustajaan sovelle
taan direktiivin 2005/85/EY 15 artiklan 3–6 kohdassa säädettyjä edelly
tyksiä.

14 artikla
Ennen palauttamista sovellettavat suojalausekkeet
1.
Jäsenvaltioiden on 16 ja 17 artiklassa tarkoitettua tilannetta lukuun
ottamatta varmistettava, että kolmansien maiden kansalaisten osalta ote
taan mahdollisuuksien mukaan huomioon seuraavat periaatteet vapaa
ehtoista paluuta varten 7 artiklan mukaisesti myönnetyn ajan kuluessa
sekä aikoina, jolloin maastapoistamista on lykätty 9 artiklan mukaisesti:
a) perheen yhtenäisyys jäsenvaltion alueella olevien perheenjäsenten
kesken säilytetään;
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b) tarjotaan kiireellistä terveydenhoitoa ja välttämätöntä sairaanhoitoa;
c) alaikäisille annetaan pääsy peruskoulutusjärjestelmään heidän oleske
lunsa pituudesta riippuen;
d) haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden erityistarpeet otetaan
huomioon.
2.
Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdassa tarkoitetuille henkilöille
kansallisen lainsäädännön mukainen kirjallinen vahvistus siitä, että va
paaehtoista poistumista varten myönnettyä aikaa on jatkettu 7 artiklan 2
kohdan mukaisesti tai että palauttamispäätöstä ei toistaiseksi panna täy
täntöön.

IV LUKU
SÄILÖÖNOTTO MAASTAPOISTAMISTA VARTEN

15 artikla
Säilöönotto
1.
Jäsenvaltiot voivat ottaa säilöön palauttamismenettelyjen kohteena
olevan kolmannen maan kansalaisen palauttamisen valmistelemiseksi
ja/tai henkilön poistamiseksi maasta vain, jos muita riittäviä mutta lie
vempiä keinoja ei voida soveltaa tehokkaasti tietyssä tapauksessa, eri
tyisesti kun
a) on olemassa pakenemisen vaara; tai
b) asianomainen kolmannen maan kansalainen välttelee tai vaikeuttaa
palauttamisen valmisteluja tai maastapoistamista.
Säilöönoton on oltava mahdollisimman lyhytaikainen ja sitä saa jatkaa
vain niin kauan kuin asianmukaisella ripeydellä hoidettavat maastapois
tamisjärjestelyt ovat kesken.
2.

Säilöönottomääräyksen antaa hallinto- tai oikeusviranomainen.

Säilöönottomääräys on annettava kirjallisena ja siinä on mainittava rat
kaisun tosiseikkoihin liittyvät ja oikeudelliset perusteet.
Jos säilöönottomääräyksen antaa hallintoviranomainen, jäsenvaltion on
a) joko säädettävä, että oikeusviranomainen tutkii viipymättä säilöö
noton laillisuuden ja tekee siitä päätöksen mahdollisimman lyhyessä
ajassa säilöönoton alkamisesta;
b) tai annettava asianomaiselle kolmannen maan kansalaiselle oikeus
panna vireille menettely, jossa oikeusviranomainen tutkii viipymättä
hänen säilöönottonsa laillisuuden ja tekee siitä päätöksen mahdolli
simman lyhyessä ajassa kyseisen menettelyn alkamisesta. Tässä ta
pauksessa jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava asianomaiselle
kolmannen maan kansalaiselle mahdollisuudesta tällaisen menettelyn
vireillepanoon.
Asianomainen kolmannen maan kansalainen on vapautettava välittömäs
ti, jos säilöönotto ei ole laillinen.
3.
Joka tapauksessa säilöönottoa on tarkasteltava uudelleen kohtuul
lisin väliajoin joko asianomaisen kolmannen maan kansalaisen hake
muksesta tai viran puolesta. Jos säilöönoton kestoa jatketaan, uudelleen
tarkastelut toteutetaan oikeusviranomaisen valvonnassa.

02008L0115 — FI — 24.12.2008 — 000.001 — 10
▼B
4.
Kun käy ilmi, että kohtuullista mahdollisuutta maastapoistamisen
toteuttamiseen ei enää ole oikeudellisten tai muiden näkökohtien vuoksi
tai että 1 kohdassa säädetyt edellytykset eivät enää ole olemassa, säi
löönotto ei ole enää perusteltua ja asianmukainen henkilö on vapautet
tava välittömästi.
5.
Säilöönottoa on jatkettava niin kauan kuin 1 kohdassa säädetyt
edellytykset ovat olemassa ja niin kauan kuin se on tarpeen onnistuneen
maastapoistamisen varmistamiseksi. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä
rajoitetusta säilöönottoajasta, joka ei saa ylittää kuutta kuukautta.
6.
Jäsenvaltiot eivät saa jatkaa 5 kohdassa tarkoitettua aikaa muutoin
kuin kansallisen lainsäädännön mukaisesti rajoitetuksi ajaksi, joka ei ole
pidempi kuin kaksitoista kuukautta, jos niiden kohtuullisista pyrkimyk
sistä huolimatta maastapoistaminen todennäköisesti kestää kauemmin
siitä syystä, että
a) asianomainen kolmannen maan kansalainen ei tee yhteistyötä; tai
b) kolmansista maista hankittavat tarpeelliset asiakirjat viivästyvät.
16 artikla
Säilöönoton edellytykset
1.
Säilöönotto tapahtuu yleensä erityisissä säilöönottolaitoksissa. Jos
jäsenvaltio ei voi järjestää säilöönotetun henkilön majoitusta erityisessä
säilöönottolaitoksessa, vaan joutuu turvautumaan vankilamajoitukseen,
säilöönotetut kolmannen maan kansalaiset on pidettävä erillään vangeis
ta.
2.
Säilöönotetuille kolmannen maan kansalaisille on pyynnöstä annet
tava asianmukaisen ajan kuluessa mahdollisuus ottaa yhteys oikeudelli
siin edustajiin, perheenjäseniin ja toimivaltaisiin konsuliviranomaisiin.
3.
Erityisesti on kiinnitettävä huomiota haavoittuvassa asemassa ole
vien henkilöiden asemaan. Kiireellistä terveydenhoitoa ja välttämätöntä
sairaanhoitoa on annettava.
4.
Asiaan liittyvillä ja toimivaltaisilla kansallisilla, kansainvälisillä ja
valtioista riippumattomilla järjestöillä ja elimillä on oltava mahdollisuus
vierailla 1 kohdassa tarkoitetuissa säilöönottolaitoksissa, jos niitä käyte
tään kolmansien maiden kansalaisten säilöönottoon tämän luvun mukai
sesti. Tällaiset vierailut saattavat edellyttää viranomaisen lupaa.
5.
Säilöönotetuille kolmansien maiden kansalaisille on järjestelmälli
sesti annettava tietoja kyseisen laitoksen säännöistä ja heidän oikeuksis
taan ja velvollisuuksistaan. Tällä tarkoitetaan myös tietoja heidän kan
sallisen lainsäädännön mukaisesta oikeudestaan ottaa yhteyttä 4 koh
dassa tarkoitettuihin järjestöihin ja elimiin.
17 artikla
Alaikäisten ja perheiden säilöönotto
1.
Ilman huoltajaa matkustavat alaikäiset ja perheet, joissa on alaikäi
siä, otetaan säilöön vain viimeisenä keinona ja mahdollisimman lyhyeksi
ajaksi.
2.
Perheille, jotka otetaan säilöön maasta poistamista varten, on an
nettava käyttöön erillinen majoitustila riittävän yksityisyyden takaa
miseksi.
3.
Säilöönotetuilla alaikäisillä on oltava mahdollisuus vapaa-ajan toi
mintaan, mukaan lukien heidän ikäänsä sopiva leikki- ja virkistystoimin
ta, ja heillä on oltava – oleskelun pituudesta riippuen – pääsy koulu
tukseen.
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4.
Ilman huoltajaa matkustaville alaikäisille on mahdollisuuksien mu
kaan tarjottava majoitusta laitoksissa, joiden henkilökunta ja puitteet
vastaavat heidän ikänsä asettamia tarpeita.
5.
Lapsen etu on otettava ensisijaisesti huomioon, kun alaikäistä pi
detään säilössä maasta poistamista varten.
18 artikla
Hätätilanteet
1.
Jos palautettavien kolmansien maiden kansalaisten poikkeukselli
sen suuri määrä aiheuttaa jäsenvaltion säilöönottolaitoksen tiloille tai sen
hallinto- tai oikeusviranomaisen henkilöstölle odottamattoman suuria
rasitteita, kyseinen jäsenvaltio voi poikkeuksellisen tilanteen ajaksi päät
tää varata 15 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettua
pidemmät laillisuuden tutkinta-ajat sekä ryhtyä säilöönoton edellytysten
osalta 16 artiklan 1 kohdasta ja 17 artiklan 2 kohdasta poikkeaviin
kiireellisiin toimenpiteisiin.
2.
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle mainitunlai
siin poikkeuksellisiin toimenpiteisiin turvautumisesta. Sen on myös il
moitettava komissiolle heti, kun perusteet näiden poikkeuksellisten toi
menpiteiden soveltamiselle eivät enää ole olemassa.
3.
Tämän artiklan säännöksiä ei saa tulkita jäsenvaltioille myönne
tyksi luvaksi poiketa niiden yleisestä velvoitteesta ryhtyä kaikkiin tar
vittaviin yleisiin tai erityisiin toimenpiteisiin tämän direktiivin mukaisten
velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi.

V LUKU
LOPPUSÄÄNNÖKSET

19 artikla
Kertomukset
Komissio laatii Euroopan parlamentille ja neuvostolle kolmen vuoden
välein kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta jäsenvaltioissa ja
ehdottaa tarvittaessa muutoksia.
Komissio laatii ensimmäisen kertomuksen viimeistään 24. päivänä jou
lukuuta 2013 ja kiinnittää siinä huomiota erityisesti 11 artiklan, 13 ar
tiklan 4 kohdan ja 15 artiklan soveltamiseen jäsenvaltioissa. Komissio
arvioi 13 artiklan 4 kohdan suhteen erityisesti taloudellista ja hallinnol
lista lisävaikutusta jäsenvaltioissa.
20 artikla
Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeis
tään 24. päivänä joulukuuta 2010. Jäsenvaltioiden on 13 artiklan 4
kohdan osalta saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät
lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 24. päi
vänä joulukuuta 2011. Niiden on viipymättä ilmoitettava nämä toimen
piteet kirjallisesti komissiolle.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktii
viin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkais
taan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.
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2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista ky
symyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina ko
missiolle.
21 artikla
Direktiivin suhde Schengenin yleissopimukseen
Tämä direktiivi korvaa Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn
yleissopimuksen 23 ja 24 artiklan määräykset.
22 artikla
Voimaantulo
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
23 artikla
Osoitus
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen mukaisesti.

