
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/115/EY,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2008,

jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien
kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 63 artiklan 3 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoon
tunut Eurooppa-neuvosto vahvisti maahanmuutto- ja tur
vapaikka-asioihin johdonmukaisen lähestymistavan, jossa
yhteisen turvapaikkajärjestelmän luomista, laillista maa
hanmuuttoa koskevaa politiikkaa sekä laittoman maahan
muuton torjuntaa käsitellään yhdessä.

(2) Brysselissä 4 ja 5 päivänä marraskuuta 2004 kokoontu
nut Eurooppa-neuvosto vaati tehokasta maastapoistamis-
ja palauttamispolitiikkaa, joka perustuu yhteisiin vaati
muksiin, joiden mukaisesti henkilöt palautetaan inhimil
lisellä tavalla ja heidän perusoikeuksiaan ja ihmisarvoaan
täysimääräisesti kunnioittaen.

(3) Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi 4 päivänä
toukokuuta 2005 palauttamista koskevat 20 suuntavii
vaa.

(4) On tarpeen sopia selkeistä, avoimista ja oikeudenmukai
sista säännöistä, joilla luodaan tehokas palauttamispoli
tiikka välttämättömänä osana hallittua maahanmuuttopo
litiikkaa.

(5) Tässä direktiivissä olisi vahvistettava horisontaaliset sään
nöt, joita sovelletaan kaikkiin kolmansien maiden kansa
laisiin, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä jäsenvaltioon
saapumisen taikka jäsenvaltiossa oleskelun tai asumisen
edellytyksiä.

(6) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kolmansien mai
den kansalaisten laittoman oleskelun lopettamiseen sovel
letaan oikeudenmukaista ja avointa menettelyä. EU-oikeu
den yleisten periaatteiden mukaisesti tämän direktiivin

nojalla tehtävät päätökset olisi tehtävä tapauskohtaisesti
ja objektiivisin perustein, ja harkinnassa olisi otettava
huomioon muitakin seikkoja kuin pelkkä laiton oleskelu.
Tehdessään palauttamiseen liittyvät päätökset (eli palaut
tamispäätökset taikka mahdollisia maahantulokieltoa tai
maastapoistamista koskevat päätökset) vakiomuotoiselle
lomakkeelle jäsenvaltioiden olisi kunnioitettava kyseistä
periaatetta ja noudatettava täysimääräisesti kaikkia sovel
lettavia tämän direktiivin säännöksiä.

(7) Palauttamisprosessin helpottamiseksi tarvitaan välttämättä
yhteisön ja kolmansien maiden välisiä ja kahdenvälisiä
takaisinottosopimuksia. Kestävän paluun onnistuminen
edellyttää, että alkuperämaiden kanssa tehdään kansain
välistä yhteistyötä palauttamisprosessin kaikissa vaiheissa.

(8) Jäsenvaltioilla on tunnustetusti oikeus palauttaa laitto
masti oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset, edellyt
täen, että käytössä ovat oikeudenmukaiset ja tehokkaat
turvapaikkajärjestelmät, joissa palauttamiskiellon periaa
tetta noudatetaan täysimääräisesti.

(9) Pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa
menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaa
timuksista 1 päivänä joulukuuta 2005 annetun neuvos
ton direktiivin 2005/85/EY (2) mukaisesti kolmannen
maan kansalaisen, joka on hakenut turvapaikkaa jossakin
jäsenvaltiossa, ei olisi katsottava oleskelevan laittomasti
jäsenvaltion alueella ennen kuin hänen hakemustaan kos
keva kielteinen päätös tai päätös, jolla lopetetaan hänen
oikeutensa oleskeluun turvapaikanhakijana, on tullut voi
maan.

(10) Palauttamisen sijasta olisi suosittava vapaaehtoista pa
luuta, ja aikaa olisi annettava vapaaehtoiselle poistumi
selle, jos ei ole syytä olettaa, että vapaaehtoinen paluu
vaarantaisi palauttamismenettelyn tavoitteiden saavutta
misen. Vapaaehtoisen poistumisajan pidentäminen olisi
sallittava, jos se katsotaan tarpeelliseksi yksittäistapauksen
erityispiirteiden perusteella. Vapaaehtoisen paluun edistä
miseksi jäsenvaltioiden olisi annettava tehostettua tukea
ja neuvontaa paluuta varten ja käytettävä parhaalla mah
dollisella tavalla Euroopan paluurahaston tähän tarkoituk
seen tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia.

(11) Olisi säädettävä palauttamiseen liittyviin päätöksiin sovel
lettavista yhteisistä vähimmäistason oikeudellisista suoja
keinoista, joilla taataan se, että asianomaisten henkilöiden
etuja suojataan tehokkaasti. Tarvittavaa oikeusapua on
tarjottava niille, joilla ei ole riittäviä varoja. Jäsenvaltioi
den olisi säädettävä kansallisessa lainsäädännössään siitä,
missä tapauksissa oikeusapu on katsottava tarpeelliseksi.
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(1) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 18. kesäkuuta 2008 (ei
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(12) Olisi otettava huomioon niiden kolmansien maiden kan
salaisten tilanne, jotka oleskelevat maassa laittomasti
mutta joita ei voida vielä poistaa maasta. Heidän toi
meentulonsa perusedellytykset olisi määriteltävä kansalli
sen lainsäädännön mukaisesti. Näille henkilöille olisi an
nettava heidän asemaansa koskeva kirjallinen vahvistus,
jotta he voisivat osoittaa erityistilanteensa viranomaisten
suorittamissa valvonta- tai tarkastustilanteissa. Jäsenvalti
oilla olisi oltava runsaasti harkintavaltaa kirjallisen vah
vistuksen muodon osalta, ja niiden olisi myös voitava
sisällyttää vahvistus tämän direktiivin nojalla annettuihin
palauttamiseen liittyviin päätöksiin.

(13) Pakkokeinojen käytössä olisi nimenomaisesti noudatet
tava oikeasuhteisuuden ja tehokkuuden periaatteita käy
tettyihin keinoihin ja tavoiteltuihin päämääriin nähden.
Pakkoon perustuvan paluun täytäntöönpanoa varten olisi
määritettävä vähimmäistason suojakeinot, ottaen huomi
oon yhteisten lentojen järjestämisestä henkilökohtaisen
maastapoistamispäätöksen saaneiden kolmansien maiden
kansalaisten poistamiseksi kahden tai useamman jäsenval
tion alueelta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu neu
voston päätös 2004/573/EY (1). Jäsenvaltioiden olisi voi
tava turvautua erilaisiin mahdollisuuksiin valvoa pakkoon
perustuvaa paluuta.

(14) Kansallisten palauttamistoimien vaikutuksille olisi annet
tava eurooppalainen ulottuvuus ottamalla käyttöön maa
hantulokielto, jolla kielletään saapuminen kaikkien jäsen
valtioiden alueelle ja oleskelu siellä. Maahantulokiellon
pituutta määritettäessä olisi otettava asianmukaisesti huo
mioon kaikki yksittäisen tapauksen erityispiirteet, eikä se
saisi pääsääntöisesti ylittää viittä vuotta. Tässä yhteydessä
olisi otettava erityisesti huomioon se, että asianomainen
kolmannen maan kansalainen on jo saanut yhtä useam
man palautuspäätöksen tai maastapoistamismääräyksen
tai hän on saapunut jäsenvaltion alueelle maahantulokiel
lon aikana.

(15) Jäsenvaltioilla olisi oltava toimivalta päättää, sisältyykö
palauttamiseen liittyviä päätöksiä koskevan muutoksen
haun käsittelyyn muutoksenhakuviranomaisen tai -elimen
toimivalta korvata aikaisempi päätös omalla palauttami
seen liittyvällä päätöksellään.

(16) Säilöönottoa maastapoistamista varten olisi rajoitettava,
ja siinä olisi noudatettava oikeasuhteisuuden periaatetta
käytettyihin keinoihin ja tavoiteltuihin päämääriin näh
den. Säilöönotto on perusteltu ainoastaan palauttamisen
valmistelemiseksi tai henkilön poistamiseksi maasta, ja
jos lievempien keinojen käyttäminen ei olisi riittävää.

(17) Säilöön otettuja kolmansien maiden kansalaisia olisi koh
deltava inhimillisellä ja ihmisarvoisella tavalla ja heidän
perusoikeuksiaan kunnioittaen sekä kansainvälistä oi
keutta ja kansallista lainsäädäntöä noudattaen. Säilöö
notto olisi yleensä toteutettava erityisissä säilöönottolai

toksissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta lainvalvontavi
ranomaisten suorittamaa kiinniottoa, josta säädetään kan
sallisessa lainsäädännössä.

(18) Jäsenvaltioiden olisi saatava nopeasti käyttöönsä tiedot
toistensa antamista maahantulokielloista. Tietojenvaihdon
olisi tapahduttava toisen sukupolven Schengenin tietojär
jestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä
20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parla
mentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1987/2006 (2)
mukaisesti.

(19) Direktiivin täytäntöönpanoa olisi täydennettävä asian
omaisten instituutioiden välisellä yhteistyöllä palauttamis
prosessin kaikilla tasoilla sekä parhaiden käytäntöjen
vaihdolla ja edistämisellä, luoden siten eurooppalaista li
säarvoa.

(20) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän
direktiivin tavoitetta, joka on yhteisten sääntöjen määrit
täminen palauttamiselle, maastapoistamiselle, pakkokei
nojen käytölle, säilöönotolle ja maahantulokielloille,
vaan se voidaan sen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saa
vuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi to
teuttaa toimia perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvis
tetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artik
lassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saa
vuttamiseksi tarpeen.

(21) Jäsenvaltioiden olisi pantava tämä direktiivi täytäntöön
ilman sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen tai yh
teiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin,
kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai mui
hin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumi
seen, omaisuuteen, syntyperään, vammaan, ikään tai su
kupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää.

(22) Lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyn Yhdistyneiden
Kansakuntien yleissopimuksen mukaisesti jäsenvaltioiden
olisi ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu tätä di
rektiiviä sovellettaessa. Ihmisoikeuksien ja perusvapauk
sien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuk
sen mukaisesti jäsenvaltioiden olisi ensisijaisesti otettava
huomioon perhe-elämän kunnioittamisen periaate tätä
direktiiviä sovellettaessa.

(23) Tämän direktiivin soveltaminen ei vaikuta velvoitteisiin,
jotka perustuvat pakolaisten oikeusasemaa koskevaan
28 päivänä heinäkuuta 1951 tehtyyn Geneven yleissopi
mukseen, sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä
tammikuuta 1967 tehdyllä New Yorkin pöytäkirjalla.

(24) Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja nouda
tetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa
tunnustettuja periaatteita.
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(25) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan
yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan ase
masta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti
Tanska ei osallistu tämän direktiivin antamiseen, eikä
direktiivi sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen. Koska
tällä direktiivillä kehitetään Schengenin säännöstöä – siltä
osin kuin sitä sovelletaan kolmansien maiden kansalai
siin, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä Schengenin
rajasäännöstön (1) mukaisia maahantulon edellytyksiä –

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen
osan IV osaston määräysten nojalla, Tanska päättää edellä
mainitun pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti kuuden kuu
kauden kuluessa siitä, kun neuvosto on antanut tämän
direktiivin, saattaako se sen osaksi kansallista lainsäädän
töään.

(26) Siinä määrin kuin tätä direktiiviä sovelletaan kolmansien
maiden kansalaisiin, jotka eivät täytä tai jotka eivät enää
täytä Schengenin rajasäännöstön mukaisia maahantulon
edellytyksiä, tällä direktiivillä kehitetään Schengenin sään
nöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei
osallistu, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin
Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä tou-
kokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen
2000/365/EY (2) mukaisesti; lisäksi Euroopan unionista
tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamisso
pimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlan
nin asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukai
sesti Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu tämän direk
tiivin antamiseen, eikä direktiivi sido Yhdistynyttä kunin
gaskuntaa eikä sitä sovelleta siihen, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta kyseisen pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

(27) Siinä määrin kuin tätä direktiiviä sovelletaan sellaisiin
kolmansien maiden kansalaisiin, jotka eivät täytä tai jotka
eivät enää täytä Schengenin rajasäännöstön mukaisia
maahantulon edellytyksiä, tällä direktiivillä kehitetään
Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osal
listu, Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schen
genin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta
2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (3) mu
kaisesti; lisäksi Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen
ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn,
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn
pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Irlanti ei osallistu
tämän direktiivin antamiseen, eikä direktiivi sido Irlantia
eikä sitä sovelleta siihen, sanotun kuitenkaan rajoitta
matta kyseisen pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

(28) Islannin ja Norjan osalta tällä direktiivillä kehitetään –

siltä osin kuin sitä sovelletaan kolmansien maiden kansa
laisiin, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä Schengenin
rajasäännöstön mukaisia maahantulon edellytyksiä – Eu
roopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan

kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistu
misesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, sovel
tamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa tarkoi
tettuja Schengenin säännöstön sellaisia määräyksiä, jotka
kuuluvat mainitun sopimuksen yksityiskohtaisista so-
veltamissäännöistä tehdyn neuvoston päätöksen
1999/437/EY (4) 1 artiklan C alakohdassa tarkoitettuun
alaan.

(29) Sveitsin osalta tällä direktiivillä kehitetään – siltä osin
kuin sitä sovelletaan kolmansien maiden kansalaisiin,
jotka eivät täytä tai eivät enää täytä Schengenin rajasään
nöstön mukaisia maahantulon edellytyksiä – Euroopan
unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä
Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön
täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen teh
dyssä sopimuksessa tarkoitettuja Schengenin säännöstön
sellaisia määräyksiä, jotka kuuluvat neuvoston päätöksen
1999/437/EY 1 artiklan C alakohdassa, luettuna yhdessä
kyseisen sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön
puolesta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/146/EY (5)
3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(30) Liechtensteinin osalta tällä direktiivillä kehitetään – siltä
osin kuin sitä sovelletaan kolmansien maiden kansalai
siin, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä Schengenin
rajasäännöstön mukaisia maahantulon edellytyksiä – Eu
roopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja
Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan
unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen
sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schenge
nin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja ke
hittämiseen tehdyssä sopimuksessa tarkoitettuja Schenge
nin säännöstön sellaisia määräyksiä, jotka kuuluvat neu
voston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan C alakohdassa,
luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan allekirjoittamisesta
Euroopan yhteisön puolesta sekä pöytäkirjan eräiden
määräysten väliaikaisesta soveltamisesta tehdyn neuvos
ton päätöksen 2008/261/EY (6) 3 artiklan kanssa, tarkoi
tettuun alaan,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä direktiivissä säädetään yhteisistä vaatimuksista ja menette
lyistä, joita jäsenvaltioiden on yhteisön oikeuden yleisperiaattei
siin kuuluvien perusoikeuksien sekä kansainvälisen oikeuden
mukaisesti sovellettava palauttaessaan laittomasti oleskelevia
kolmansien maiden kansalaisia, mukaan luettuina pakolaisten
suojeluun ja ihmisoikeuksiin liittyvät velvoitteet.

FIL 348/100 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008
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kevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL
L 105, 13.4.2006, s. 1).
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2 artikla

Soveltamisala

1. Tätä direktiiviä sovelletaan jäsenvaltion alueella laittomasti
oleskeleviin kolmansien maiden kansalaisiin.

2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että ne eivät sovella tätä direk
tiiviä kolmansien maiden kansalaisiin,

a) joita koskee maahantulokielto Schengenin rajasäännöstön
13 artiklan mukaisesti tai jotka toimivaltaiset viranomaiset
ovat pysäyttäneet tai ottaneet kiinni heidän ylittäessään lait
tomasti jäsenvaltion ulkorajan maa-, meri- tai ilmateitse ja
joille ei ole sen jälkeen myönnetty lupaa tai oikeutta oleskella
tuossa jäsenvaltiossa;

b) jotka on rikosoikeudellisena seuraamuksena tai rikosoikeu
dellisen seuraamuksen johdosta määrätty palautettavaksi kan
sallisen lainsäädännön mukaisesti tai jotka ovat luovuttamis
menettelyn kohteena.

3. Tätä direktiiviä ei sovelleta henkilöihin, joilla on Schenge
nin rajasäännöstön 2 artiklan 5 kohdassa määritelty oikeus va
paaseen liikkumiseen yhteisössä.

3 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

1) ’kolmannen maan kansalaisella’ henkilöä, joka ei ole Euroo
pan yhteisön perustamissopimuksen 17 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettu unionin kansalainen ja jolla ei ole Schengenin
rajasäännöstön 2 artiklan 5 kohdassa määriteltyä oikeutta
vapaaseen liikkumiseen yhteisössä;

2) ’laittomalla oleskelulla’ sellaisen kolmannen maan kansalai
sen oleskelua jäsenvaltion alueella, joka ei täytä tai ei enää
täytä Schengenin rajasäännöstön 5 artiklassa määrättyjä maa
hantulon edellytyksiä tai muita maahantulon, maassa oleske
lun tai asumisen edellytyksiä kyseisessä jäsenvaltiossa;

3) ’palauttamisella’ prosessia, jonka aikana kolmannen maan
kansalainen palaa joko vapaaehtoisesti paluuvelvoitetta nou
dattaen tai pakotettuna

— alkuperämaahan, tai

— kauttakulkumaahan yhteisön tai kahdenvälisten takaisi
nottosopimusten tai muiden järjestelyjen mukaisesti, tai

— muuhun kolmanteen maahan, johon kyseinen kolman
nen maan kansalainen päättää vapaaehtoisesti palata ja
johon hänet hyväksytään;

4) ’palauttamispäätöksellä’ hallinnollista tai oikeudellista pää
töstä tai muuta toimenpidettä, jolla kolmannen maan kansa
laisen oleskelu todetaan laittomaksi ja jolla asetetaan tai to
detaan velvoite poistua maasta;

5) ’maastapoistamisella’ paluuvelvoitteen täytäntöönpanoa eli
varsinaista kuljetusta pois asianomaisesta jäsenvaltiosta;

6) ’maahantulokiellolla’ hallinnollista tai oikeudellista päätöstä
tai muuta toimenpidettä, jolla kielletään määrätyksi ajaksi
tulo jäsenvaltioiden alueelle ja siellä oleskelu ja joka liittyy
palauttamispäätökseen;

7) ’pakenemisen vaaralla’ sitä, että yksittäistapauksessa on lain
säädännössä määritellyin objektiivisin perustein syytä olettaa,
että palauttamismenettelyjen kohteena oleva kolmannen
maan kansalainen saattaa paeta;

8) ’vapaaehtoisella paluulla’ paluuvelvoitteen noudattamista pa
lauttamispäätöksessä kyseistä tarkoitusta varten asetetussa
määräajassa;

9) ’haavoittuvassa asemassa olevilla henkilöillä’ alaikäisiä, ilman
huoltajaa matkustavia alaikäisiä, vammaisia henkilöitä, ikään
tyneitä henkilöitä, raskaana olevia naisia, alaikäisten lasten
yksinhuoltajia sekä kidutuksen, raiskauksen tai muun tör
keän psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan uhriksi
joutuneita henkilöitä.

4 artikla

Suotuisammat säännökset

1. Tämä direktiivi ei estä soveltamasta suotuisampia säännök
siä, joita voi sisältyä

a) kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin, joita yhteisö tai yh
teisö ja sen jäsenvaltiot ovat tehneet yhden tai useamman
kolmannen maan kanssa;

b) kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin, joita yksi tai useampi
jäsenvaltio on tehnyt yhden tai useamman kolmannen maan
kanssa.

2. Tämä direktiivi ei estä soveltamasta kolmannen maan kan
salaisen kannalta suotuisampia säännöksiä, jotka sisältyvät yh
teisön maahanmuutto- ja turvapaikka-alan säännöstöön.

3. Tämä direktiivi ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta antaa tai
pitää voimassa säännöksiä, jotka ovat suotuisampia niiden hen
kilöiden kannalta, joihin niitä sovelletaan, edellyttäen, että ky
seiset säännökset eivät ole tämän direktiivin vastaisia.
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4. Niiden kolmansien maiden kansalaisten osalta, joihin ei
sovelleta tätä direktiiviä 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan mu
kaisesti, jäsenvaltioiden on

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 alakohdassa (maastapoistamisen lykkääminen),
14 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdassa (ensiapu ja heikossa
asemassa olevien henkilöiden tarpeet) 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 pannes
saan asianmukaisesti 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 lait
tomasti oleskelevista kolmansien maiden kansalaisista, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta 2–5 kohdassa tarkoitettujen poikkeus
ten soveltamista.

2. Jäsenvaltion alueella laittomasti oleskelevia kolmansien
maiden kansalaisia, joilla on toisen jäsenvaltion myöntämä voi
massa oleva oleskelulupa tai muu oleskeluun oikeuttava lupa,
on vaadittava siirtymään välittömästi kyseisen toisen jäsenval
tion alueelle. Jos asianomainen kolmannen 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 alueel
laan laittomasti oleskelevasta kolmannen maan kansalaisesta, jos
toinen jäsenvaltio ottaa asianomaisen kolmannen maan kansa
laisen takaisin tämän direktiivin voimaantulopäivänä voimassa
olevien kahdenvälisten sopimusten tai järjestelyjen nojalla. Tässä
tapauksessa asianomaisen kolmannen maan kansalaisen takaisin
ottaneen jäsenvaltion on sovellettava 1 kohtaa.

4. Jäsenvaltio voi milloin tahansa päättää myöntää alueellaan
laittomasti oleskelevalle kolmannen maan kansalaiselle erillisen
oleskeluluvan tai muun luvan, joka oikeuttaa oleskeluun, yksi
löllisten inhimillisten syiden tai humanitaaristen tai muiden syi
den perusteella. Tällöin palauttamispäätöstä ei tehdä. Jos palaut
tamispäätös on jo tehty, se perutaan tai sitä lykätään oleskelu
luvan tai muun oleskeluun oikeuttavan luvan voimassaoloajaksi.

5. Jos jäsenvaltion alueella laittomasti oleskelevan kolmannen
maan kansalaisen oleskeluluvan tai muun oleskeluun oikeutta
van luvan uusimismenettely on vireillä, jäsenvaltion on harkit
tava palauttamispäätöksen tekemisestä pidättäytymistä, kunnes
vireillä oleva menettely on saatu päätökseen, sanotun kuiten
kaan rajoittamatta 6 kohdan soveltamista.

6. Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltiota tekemästä laillisen
oleskelun päättämistä koskevaa päätöstä palauttamispäätöksen
ja/tai maastapoistamispäätöksen ja/tai maahantulokiellon yhtey
dessä yhdellä hallinnollisella tai oikeudellisella päätöksellä tai
toimenpiteellä kansallisen lainsäädännön mukaisesti, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta III luvun ja yhteisön ja kansallisen lain
säädännön asiaa koskevien muiden säännösten mukaisten me
nettelyllisten takeiden soveltamista.

7 artikla

Vapaaehtoinen paluu

1. Palauttamispäätöksessä on määrättävä vapaaehtoista pa
luuta varten asianmukaisesta ajasta, jonka pituus on seitsemästä
päivästä kolmeenkymmeneen päivään, sanotun kuitenkaan ra
joittamatta 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten sovelta
mista. Jäsenvaltiot voivat säätää kansallisessa lainsäädännössään,
että tällainen aika myönnetään vain asianomaisen kolmannen
maan kansalaisen hakemuksesta. Tässä tapauksessa jäsenvaltioi
den on ilmoitettava asianomaiselle kolmannen maan kansalai
selle mahdollisuudesta tehdä tällainen hakemus.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu ajanjakso ei sulje pois
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen mahdollisuutta pois
tua aikaisemmin.

2. Jäsenvaltiot myöntävät tarvittaessa vapaaehtoista poistu
mista varten 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 pakenemi
sen vaara, kuten säännöllinen ilmoittautuminen viranomaisille,
asianmukaisen rahavakuuden tallettaminen, asiakirjojen luovut
taminen tai velvollisuus pysytellä tietyssä paikassa.
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4. Jos on olemassa pakenemisen vaara tai laillista oleskelua
koskeva hakemus on hylätty selvästi perusteettomana tai vilpil
lisenä taikka jos asianomainen henkilö on vaaraksi yleiselle jär
jestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai valtion turvallisuudelle,
jäsenvaltiot voivat olla myöntämättä aikaa vapaaehtoista poistu
mista varten tai myöntää sitä varten vähemmän kuin seitsemän
päivää.

8 artikla

Maastapoistaminen

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpi
teet pannakseen täytäntöön palauttamispäätöksen, jos vapaaeh
toista 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
vapaaehtoista poistumista varten, palauttamispäätös saadaan
panna täytäntöön vasta tuon ajan päätyttyä, paitsi jos tämän
ajan kuluessa ilmenee 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu vaara.

3. Jäsenvaltio voi erillisellä hallinnollisella tai oikeudellisella
päätöksellä tai toimenpiteellä määrätä maastapoistamisesta.

4. Jos kolmannen maan kansalainen vastustaa maastapoista
mista ja jäsenvaltio käyttää – viimeisenä keinona – pakkokeinoja
pannakseen maastapoistamisen täytäntöön, kyseisten pakkokei
nojen on oltava oikeasuhteisia eikä niihin saa liittyä kohtuutonta
voimankäyttöä. Pakkokeinot pannaan täytäntöön kansallisen
lainsäädännön mukaisesti, kunnioittaen perusoikeuksia ja asian
omaisen kolmannen maan kansalaisen ihmisarvoa sekä fyysistä
koskemattomuutta.

5. Lentoteitse tapahtuvan maastapoistamisen aikana jäsenval
tion on otettava huomioon päätöksen 2004/573/EY liitteenä
olevat yhteiset ohjeet, jotka koskevat lentoteitse tapahtuvaan
yhteiseen maastapoistamiseen sovellettavia turvallisuusmääräyk
siä.

6. Jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaasta järjestelmästä
palautusten 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
lykkäystä.

2. Jäsenvaltio voi lykätä maastapoistamista asianmukaiseksi
ajaksi ottaen huomioon yksittäistapauksen erityispiirteet. Jäsen
valtioiden on erityisesti otettava huomioon:

a) kolmannen maan kansalaisen fyysinen tai henkinen tila;

b) tekniset syyt, kuten kuljetuskapasiteetin puute tai maasta
poistamisen epäonnistuminen siksi, että palautettavan henki
löllisyyttä ei voida selvittää.

3. Jos maastapoistamista lykätään 1 ja 2 kohdan mukaisesti,
asianomaiselle kolmannen maan kansalaiselle voidaan asettaa
7 artiklan 3 kohdassa säädettyjä velvoitteita.

10 artikla

Ilman huoltajaa matkustavien alaikäisten palauttaminen ja
maastapoistaminen

1. Ennen kuin tehdään päätös ilman huoltajaa matkustavan
alaikäisen palauttamisesta, muiden asianmukaisten elinten kuin
palautuksen täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten salli
taan tarjota apua, ottaen asianmukaisesti huomioon lapsen
edun.

2. Ennen kuin ilman huoltajaa matkustava alaikäinen poiste
taan jäsenvaltion alueelta, kyseisen jäsenvaltion viranomaisten
on oltava varmoja siitä, että tämä alaikäinen palautetaan jollekin
perheenjäsenelleen tai nimetylle holhoojalleen taikka että häntä
varten on kohdevaltiossa järjestetty asianmukainen vastaanotto.

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 maa
hantulokielto.

2. Maahantulokiellon kestoa määritettäessä on otettava asian
mukaisesti huomioon kaikki yksittäistapauksen erityispiirteet,
eikä kielto saa lähtökohtaisesti olla voimassa viittä vuotta pi
dempään. Se voi kuitenkin olla pidempi kuin viisi vuotta, jos
asianomainen kolmannen maan kansalainen on vakava uhka
yleiselle järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai valtion turval
lisuudelle.

3. Jäsenvaltion on harkittava maahantulokiellon kumoamista
tai lykkäämistä silloin, kun kolmannen maan kansalainen, jolle
on määrätty maahantulokielto 1 kohdan toisen alakohdan mu
kaisesti, voi todistettavasti osoittaa poistuneensa jäsenvaltion
alueelta noudattaen täysin palauttamispäätöstä.
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Ihmiskaupan uhreihin, joille on myönnetty oleskeluluvasta, joka
myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa
tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskau
pan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa
avustamisen kohteiksi, 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun
neuvoston direktiivin 2004/81/EY (1) mukaisesti 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
turvallisuudelle.

Jäsenvaltio voi pidättyä määräämästä maahantulokieltoa, ku
mota sen tai lykätä sitä yksittäistapauksissa humanitaarisista
syistä.

Jäsenvaltio voi kumota maahantulokiellon tai lykätä sen täytän
töönpanoa yksittäistapauksissa tai tietyissä tapausryhmissä mui
den syiden perusteella.

4. Kun jäsenvaltio harkitsee oleskeluluvan tai muun oleske
luun oikeuttavan luvan myöntämistä kolmannen maan kansa
laiselle, jolle toinen jäsenvaltio on määrännyt maahantulokiel
lon, sen on ensin kuultava maahantulokiellon määrännyttä jä
senvaltiota ja otettava huomioon sen edut Schengenin sopimuk
sen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen (2) 25 artiklan mu
kaisesti.

5. Edellä olevan 1–4 kohdan soveltaminen ei vaikuta oikeu
teen saada kansainvälistä suojelua jäsenvaltioissa sen mukaisesti
kuin se määritellään kolmansien maiden kansalaisten ja kansa
laisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta
kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vä
himmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin
2004/83/EY (3) 2 artiklan a alakohdassa.

III LUKU

MENETTELYLLISET TAKEET

12 artikla

Muoto

1. Palauttamispäätökset sekä mahdollisesti annetut maahan
tulokieltoa ja maastapoistamista koskevat päätökset on annet
tava kirjallisina, ja niissä on mainittava ratkaisun tosiseikkoihin
liittyvät ja oikeudelliset perusteet sekä käytettävissä olevat oi
keussuojakeinot.

Tosiseikoista annettavia tietoja voidaan rajoittaa, jos kansalli
sessa lainsäädännössä sallitaan tiedonsaantioikeuden rajoittami
nen erityisesti valtion turvallisuuden, puolustuksen ja yleisen
turvallisuuden takaamiseksi tai jos on kyse rikosten torjunnasta,
tutkinnasta, selvittämisestä ja syyteharkinnasta.

2. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä laadittava kirjallinen tai suul
linen käännös 1 kohdassa tarkoitettujen palauttamiseen liitty
vien päätösten keskeisestä sisällöstä sekä käytettävissä olevista

oikeussuojakeinoista kielellä, jota kolmannen maan kansalainen
ymmärtää tai jota hänen voidaan kohtuudella olettaa ymmärtä
vän.

3. Jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta 2 kohtaa kol
mannen maan kansalaisiin, jotka ovat tulleet laittomasti jonkin
jäsenvaltion alueelle eivätkä ole sen jälkeen saaneet lupaa tai
oikeutta oleskella kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tällaisessa tapauksessa 1 kohdassa tarkoitetut palauttamiseen
liittyvät päätökset annetaan kansallisen lainsäädännön mukai
sella vakiomuotoisella lomakkeella.

Jäsenvaltioiden on asetettava saataville yleisiä tiedotteita, joissa
selitetään vakiomuotoisen lomakkeen keskeinen sisältö vähin
tään viidellä niistä kielistä, joita kyseiseen jäsenvaltioon tulevat
laittomat maahanmuuttajat yleisimmin käyttävät tai ymmärtä
vät.

13 artikla

Oikeussuojakeinot

1. Asianomaiselle kolmannen maan kansalaiselle on annet
tava mahdollisuus käyttää tehokkaita oikeussuojakeinoja, jotta
hän voi hakea muutosta 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun
palauttamiseen liittyvään päätökseen tai hakea päätöksen uudel
leen käsittelyä toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai hallintovira
nomaisessa tai muussa toimivaltaisessa elimessä, jonka jäsenet
ovat puolueettomia ja riippumattomia.

2. Edellä 1 kohdassa mainitulla viranomaisella tai elimellä on
toimivalta tutkia 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen palautta
miseen liittyvien päätösten laillisuus sekä mahdollisuus väliaikai
sesti lykätä niiden täytäntöönpanoa, jollei väliaikaista lykkäystä
jo sovelleta kansallisen lainsäädännön nojalla.

3. Asianomaisella kolmannen maan kansalaisella on oltava
mahdollisuus saada oikeudellista neuvontaa, oikeudellinen edus
taja ja tarvittaessa kielellistä apua.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarpeellista oikeudel
lista apua ja/tai oikeudellinen avustaja annetaan pyynnöstä mak
sutta asiaan liittyvän, oikeusapuun sovellettavan kansallisen lain
säädännön tai kansallisten määräysten mukaisesti, ja jäsenvaltiot
voivat säätää, että maksuttomaan oikeudelliseen apuun ja/tai
oikeudelliseen avustajaan sovelletaan direktiivin 2005/85/EY
15 artiklan 3–6 kohdassa säädettyjä edellytyksiä.

14 artikla

Ennen palauttamista sovellettavat suojalausekkeet

1. Jäsenvaltioiden on 16 ja 17 artiklassa tarkoitettua tilan
netta lukuun ottamatta varmistettava, että kolmansien maiden
kansalaisten osalta otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon
seuraavat periaatteet vapaaehtoista paluuta varten 7 artiklan mu
kaisesti myönnetyn ajan kuluessa sekä aikoina, jolloin maasta
poistamista on lykätty 9 artiklan mukaisesti:
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a) perheen yhtenäisyys jäsenvaltion alueella olevien perheenjä
senten kesken säilytetään;

b) tarjotaan kiireellistä terveydenhoitoa ja välttämätöntä sairaan
hoitoa;

c) alaikäisille annetaan pääsy peruskoulutusjärjestelmään heidän
oleskelunsa pituudesta riippuen;

d) haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden erityistarpeet
otetaan huomioon.

2. Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdassa tarkoitetuille hen
kilöille kansallisen lainsäädännön mukainen kirjallinen vahvistus
siitä, että vapaaehtoista poistumista varten myönnettyä aikaa on
jatkettu 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai että palauttamispää
töstä ei toistaiseksi panna täytäntöön.

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 lievempiä keinoja ei voida soveltaa tehok
kaasti tietyssä tapauksessa, erityisesti kun

a) on olemassa pakenemisen vaara; tai

b) asianomainen kolmannen maan kansalainen välttelee tai vai
keuttaa palauttamisen valmisteluja tai maastapoistamista.

Säilöönoton on oltava mahdollisimman lyhytaikainen ja sitä saa
jatkaa vain niin kauan kuin asianmukaisella ripeydellä hoidetta
vat maastapoistamisjärjestelyt ovat kesken.

2. Säilöönottomääräyksen antaa hallinto- tai oikeusvirano
mainen.

Säilöönottomääräys on annettava kirjallisena ja siinä on mainit
tava ratkaisun tosiseikkoihin liittyvät ja oikeudelliset perusteet.

Jos säilöönottomääräyksen antaa hallintoviranomainen, jäsenval
tion on

a) joko säädettävä, että oikeusviranomainen tutkii viipymättä
säilöönoton laillisuuden ja tekee siitä päätöksen mahdollisim
man 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 mahdollisimman lyhyessä ajassa kyseisen me

nettelyn alkamisesta. Tässä tapauksessa jäsenvaltion on välit
tömästi ilmoitettava asianomaiselle kolmannen maan kansa
laiselle mahdollisuudesta tällaisen menettelyn vireillepanoon.

Asianomainen kolmannen maan kansalainen on vapautettava
välittömästi, jos säilöönotto ei ole laillinen.

3. Joka tapauksessa säilöönottoa on tarkasteltava uudelleen
kohtuullisin väliajoin joko asianomaisen kolmannen maan kan
salaisen hakemuksesta tai viran puolesta. Jos säilöönoton kestoa
jatketaan, uudelleen tarkastelut toteutetaan oikeusviranomaisen
valvonnassa.

4. Kun käy ilmi, että kohtuullista mahdollisuutta maastapois
tamisen toteuttamiseen ei enää ole oikeudellisten tai muiden
näkökohtien vuoksi tai että 1 kohdassa säädetyt edellytykset
eivät enää ole olemassa, säilöönotto ei ole enää perusteltua ja
asianmukainen henkilö on vapautettava välittömästi.

5. Säilöönottoa on jatkettava niin kauan kuin 1 kohdassa
säädetyt edellytykset ovat olemassa ja niin kauan kuin se on
tarpeen onnistuneen maastapoistamisen varmistamiseksi. Kun
kin 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 pyrkimyksistä huolimatta maastapoistaminen to
dennäköisesti kestää kauemmin siitä syystä, että

a) asianomainen kolmannen maan kansalainen ei tee yhteis
työtä; tai

b) kolmansista maista hankittavat tarpeelliset asiakirjat viivästy
vät.

16 artikla

Säilöönoton edellytykset

1. Säilöönotto tapahtuu yleensä erityisissä säilöönottolaitok
sissa. Jos jäsenvaltio ei voi järjestää säilöönotetun henkilön ma
joitusta erityisessä säilöönottolaitoksessa, vaan joutuu turvautu
maan vankilamajoitukseen, säilöönotetut kolmannen maan kan
salaiset on pidettävä erillään vangeista.

2. Säilöönotetuille kolmannen maan kansalaisille on pyyn
nöstä annettava asianmukaisen ajan kuluessa mahdollisuus ottaa
yhteys oikeudellisiin edustajiin, perheenjäseniin ja toimivaltaisiin
konsuliviranomaisiin.

3. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota haavoittuvassa ase
massa olevien henkilöiden asemaan. Kiireellistä terveydenhoitoa
ja välttämätöntä sairaanhoitoa on annettava.
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4. Asiaan liittyvillä ja toimivaltaisilla kansallisilla, kansainvä
lisillä ja valtioista riippumattomilla järjestöillä ja elimillä on ol
tava mahdollisuus vierailla 1 kohdassa tarkoitetuissa säilöönot
tolaitoksissa, jos niitä käytetään kolmansien maiden kansalaisten
säilöönottoon tämän luvun mukaisesti. Tällaiset vierailut saatta
vat edellyttää viranomaisen lupaa.

5. Säilöönotetuille kolmansien maiden kansalaisille on järjes
telmällisesti annettava tietoja kyseisen laitoksen säännöistä ja
heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tällä tarkoitetaan
myös tietoja heidän kansallisen lainsäädännön mukaisesta oi
keudestaan ottaa yhteyttä 4 kohdassa tarkoitettuihin järjestöihin
ja elimiin.

17 artikla

Alaikäisten ja perheiden säilöönotto

1. Ilman huoltajaa matkustavat alaikäiset ja perheet, joissa on
alaikäisiä, otetaan säilöön vain viimeisenä keinona ja mahdolli
simman lyhyeksi ajaksi.

2. Perheille, jotka otetaan säilöön maasta poistamista varten,
on annettava käyttöön erillinen majoitustila riittävän yksityis
yyden takaamiseksi.

3. Säilöönotetuilla alaikäisillä on oltava mahdollisuus vapaa-
ajan toimintaan, mukaan lukien heidän ikäänsä sopiva leikki- ja
virkistystoiminta, ja heillä on oltava – oleskelun pituudesta riip
puen – pääsy koulutukseen.

4. Ilman huoltajaa matkustaville alaikäisille on mahdollisuuk
sien mukaan tarjottava majoitusta laitoksissa, joiden henkilö
kunta ja puitteet vastaavat heidän ikänsä asettamia tarpeita.

5. Lapsen etu on otettava ensisijaisesti huomioon, kun alai
käistä pidetään säilössä maasta poistamista varten.

18 artikla

Hätätilanteet

1. Jos palautettavien kolmansien maiden kansalaisten poik
keuksellisen suuri määrä aiheuttaa jäsenvaltion säilöönottolai
toksen tiloille tai sen hallinto- tai oikeusviranomaisen henkilös
tölle odottamattoman suuria rasitteita, kyseinen jäsenvaltio voi
poikkeuksellisen tilanteen ajaksi päättää varata 15 artiklan 2
kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettua pidemmät lailli
suuden 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
mainitunlaisiin poikkeuksellisiin toimenpiteisiin turvautumisesta.
Sen on myös ilmoitettava komissiolle heti, kun perusteet näiden
poikkeuksellisten toimenpiteiden soveltamiselle eivät enää ole
olemassa.

3. Tämän artiklan säännöksiä ei saa tulkita jäsenvaltioille
myönnetyksi luvaksi poiketa niiden yleisestä velvoitteesta ryhtyä
kaikkiin tarvittaviin 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 jä
senvaltioissa ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia.

Komissio laatii ensimmäisen kertomuksen viimeistään 24. päi
vänä joulukuuta 2013 ja kiinnittää siinä huomiota erityisesti
11 artiklan, 13 artiklan 4 kohdan ja 15 artiklan soveltamiseen
jäsenvaltioissa. Komissio arvioi 13 artiklan 4 kohdan suhteen
erityisesti taloudellista ja hallinnollista lisävaikutusta jäsenvalti
oissa.

20 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudatta
misen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään 24. päivänä joulukuuta 2010. Jäsenvaltioi
den on 13 artiklan 4 kohdan osalta saatettava tämän direktiivin
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset mää
räykset voimaan viimeistään 24. päivänä joulukuuta 2011. Nii
den on viipymättä ilmoitettava nämä toimenpiteet kirjallisesti
komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne vi
rallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoite
tuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.

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 päi
vänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.
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23 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä joulukuuta 2008

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. LE MAIRE
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